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ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2021

2020-06-30

KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN

Årsredovisning/bokslut
Bokslutsmaterial från nämnderna samt verksamhets-
berättelse från bolagen inlämnas till ekonomiavdelningen tor 2021-01-21
Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av
preliminära årsredovisningar, samt inlämnande till
ekonomiavdelningen mån 2021-01-25
Kommunfullmäktige, Bokslutsinformation mån 2021-02-01 (kl 8.15-9.45)
Bokslutsinformation med respektive nämnd (inkl framtid) mån 2021-02-01 (kl 9.45-17)
Bokslutsberedning ons 2021-02-17 (kl 8:15-17)
Slutlig bokslutsberedning fre 2021-02-19 (kl 8:15-12)
PIKAB styrelsemöte, årsredovisning moderbolaget och
koncernen tor 2021-02-25 fm
Bolagens styrelsemöten för behandling av definitiva
årsredovisningar tor 2021-02-25 2020-02-28
KS Arbets- och personalutskott mån 2021-03-01 fm
Färdiga årsredovisningar från bolagen inkl. revisions- och
lekmannarevisionsberättelser inlämnas till
ekonomiavdelningen tis 2021-03-02 (kl 12:00)
Kommunstyrelsen mån 2021-03-08
Central samverkansgrupp (MBL) tis 2021-03-09 em
Kommunfullmäktige mån 2021-03-22
Gemensam årsstämmodag med Kommunfullmäktige mån 2021-05-10

Månadsrapport mars
Material från nämnderna och KS fre 2021-04-09
KS Arbets- och personalutskott - inget dokument mån 2021-04-19 fm
Kommunstyrelsen mån 2021-05-03

Månadsrapport april
Material från nämnderna och KS fre 2021-05-07
Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av
delårsrapporter ons 2021-05-12
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Delårsmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen ons 2021-05-12
KS Arbets- och personalutskott mån 2021-05-31 fm
PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut april moderbolaget och
koncernen mån 2021-06-07 fm
Kommunstyrelsen mån 2021-06-07 em

Delårsrapport augusti
Delårsmaterial från nämnderna och KS ons 2021-09-08
Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av
delårsrapporter fre 2021-09-10
Delårsmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen fre 2021-09-10
PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut moderbolaget och
koncernen mån 2021-10-11 fm
Kommunstyrelsen mån 2021-10-11 em
Kommunfullmäktige mån 2021-11-01

Månadsrapport oktober
Material från nämnderna och KS fre 2021-11-05
KS Arbets- och personalutskott mån 2021-11-15 fm
Kommunstyrelsen mån 2021-11-22

Månadsrapport november
Material från nämnderna och KS mån 2021-12-06
KS Arbets- och personalutskott tis 2021-12-14

Budget/VEP
Omvärldsanalys inför Riktlinjerna hösten 2020
Riktlinjekonferens inför budgetarbete 2022-2024 (ordf, VD &
FC) tor 2021-01-21

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2021

2020-06-30

KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN
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Återkoppling Riktlinjekonferens 2 timmar kl 10-12 tor 2021-02-11
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2022-2024 mån 2021-03-08
Central samverkansgrupp (MBL) tis 2021-03-09 em
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2020-2022 mån 2021-03-22
KS Arbets- och personalutskott - budget KS-förvaltningar,
inget dokument mån 2021-04-19 fm
Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningar mån 2021-05-03
Budgetmaterial från nämnderna och KS tis 2021-05-04
Budgetinformation/träff med respektive nämnd tis 2021-05-11 kl.08:15-kväll
Budgetberedning - planeringsförutsättningar, genomgång
material ons 2021-05-19 kl.08:00-17:00
Budgetberedning - genomgång förslag fre 2021-05-21 kl.08:00-12:00
KS Arbets- och personalutskott mån 2021-05-31 fm
Kommunstyrelsen mån 2021-06-07
Central samverkansgrupp (MBL) tis 2021-06-08
Kommunfullmäktige mån 2021-06-21
Uppföljningsmöte VEP (KSO, nämndsordförande,
tjänstepersoner) ons 2021-08-25
Uppföljningsmöte VEP (KSO, nämndsordförande,
tjänstepersoner) tor 2021-08-26

Fastställande av budget/VEP samt skattesats
Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av
budget tis 2021-10-05
Budgetmaterial från bolagen inlämnas till ekonomi-
avdelningen tis 2021-10-05
KS Arbets- och personalutskott mån 2021-10-18 fm
PIKAB styrelsemöte, koncernbudget tis 2021-11-02 fm
Kommunstyrelsen tis 2021-11-02 em
Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget mån 2021-11-29

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2021

2020-06-30

KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN
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Värt att veta om Din kommun
Populärbudget 2021 - material från nämnder och bolag mån 2020-11-30
Kommunstyrelsen - Populärbudget 2021
informationsdokument mån 2021-03-08
Kommunstyrelsen - Vårnummer (fördjupning av budget 2021
och aktuella resultat) informationsdokument mån 2021-06-07
Kommunstyrelsen - Höstnummer (fördjupning av budget
2021 och aktuella resultat) informationsdokument tis 2021-11-02
Populärbudget 2022 material från nämnder och bolag tis 2021-11-30

Kvalitetsundersökningar- Personligt
Kommunfullmäktige - informationsdokument mån 2021-02-15

Sammanfattningar av 2020 års undersökningar - Öppna
jämförelser - Din kommuns kvalitet i korthet - SCB
Kommunfullmäktige - informationsdokument mån 2021-02-15

Fokusdialoger - PiteåPanelen
Kommunstyrelsen - Beslut om  fokusdialoger för 2020
inklusive Unga granskar och PiteåPanelen, Unga och
student tycker mån 2021-03-08

Unga i Piteå
Kommunfullmäktige - Unga i Piteå frågar mån 2021-06-21
Kommunstyrelsen - Återrapport resultat fokusdialoger
Piteåpanelen, Unga student tycker tis 2021-11-02

Undersökningar (udda år)
Kommunstyrelsen - Insikt företagarundersökning mån 2021-11-22

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2021

2020-06-30

KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN
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ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2021

2020-06-30

KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN

Januari

2021-01-13 ons Kommunstyrelsen (Uppföljning Internkontrollplan 2020,
uppsiktsplikt nämnder, samt beslut om KS Internkontrollplan
2021)

2021-01-21 tor Riktlinjekonferens inför budgetarbete 2022-2024 (ordf, VD & FC)

Februari
2021-02-01 mån Gemensam bokslutsinformation från nämnder med

Kommunfullmäktige (kl 8.15-17)
2021-02-11 tor Återkoppling Riktlinjekonferens 2 timmar (kl 10-12)
2021-02-15 mån Kommunfullmäktige (informationsdokument om 2020 års

undersökningar, informationsdokument Personligt)
2021-02-17 ons Bokslutsberedning (kl 8:15-17)
2021-02-19 fre Slutlig bokslutsberedning (kl 8:15-12)
2021-02-25 tor PIKAB styrelsemöte, årsredovisning moderbolaget och

koncernen
2021-02-25 tor Bolagens styrelsemöten för behandling av definitiva

årsredovisningar 2020-02-25--2020-02-28

Mars
2021-03-01 mån KS Arbets- och personalutskott (Årsredovisning) fm
2021-03-08 mån

Kommunstyrelsen (Årsredovisningen, Riktlinjer för budgetarbetet
2022-2024, informationsdokument Populärbudget 2021, Beslut
2021-års fokusdialoger, Unga granskar, PiteåPanelen)

2021-03-22 mån Kommunfullmäktige (Årsredovisningen, Riktlinjer för budget-
arbetet 2022-2024)

2021-03-23 tis KS Arbets- och personalutskott fm
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2021-04-12 mån Kommunstyrelsen
2021-04-19 mån KS Arbets- och personalutskott (månadsrapport mars, budget

KS-förvaltningar)
fm

Maj
2021-05-03 mån Kommunstyrelsen (månadsrapport mars, budget KS-

förvaltningar)
2021-05-10 mån Gemensam årsstämmodag med Kommunfullmäktige
2021-05-11 tis Budgetinformation/träff med respektive nämnd
2021-05-12 ons Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av

delårsrapporter april
2021-05-19 ons Budgetberedning - planeringsförutsättningar, genomgång

material kl.08:00-17:00
2021-05-21 fre Budgetberedning - genomgång förslag kl.08:00-12:00
2021-05-24 mån Kommunfullmäktige (Unga i Piteå frågar)
2021-05-31 mån KS Arbets- och personalutskott (budget/VEP, personal-

bokslut, månadsrapport april) fm

Juni
2021-06-07 mån PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut april moderbolaget och

koncernen
fm

2021-06-07 mån Kommunstyrelsen (budget/VEP, månadsrapport april,
informationsdokument Värt att veta om din kommun -
vårnummer)

em

2021-06-09 ons Kommunstyrelsen Temadag
2021-06-21 mån Kommunfullmäktige (budget/VEP)
2021-06-22 tis KS Arbets- och personalutskott fm

Augusti
2021-08-16 mån KS Arbets- och personalutskott fm
2021-08-23 mån Kommunstyrelsen

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2021

2020-06-30

KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN
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2021-08-25 ons Uppföljningsmöte VEP 2022-2024 (KSO, nämndsordförande,
tjänstepersoner)

2021-08-26 tor Uppföljningsmöte VEP 2022-2024 (KSO, nämndsordförande,
tjänstepersoner)

September
2021-09-08 ons Sista dag för inlämnande av delårsmaterial från nämnderna
2021-09-10 fre Sista dag för bolagens styrelsemöte för behandling av

delårsrapporter augusti
2021-09-13 mån Kommunfullmäktige
2021-09-20 mån KS Arbets- och personalutskott fm

Oktober
2021-10-05 tis Sista dag för bolagens styrelsemöten för behandling av

budget
2021-10-11 mån PIKAB styrelsemöte, delårsbokslut augusti moderbolaget och

koncernen
fm

2021-10-11 mån Kommunstyrelsen (delårsrapport augusti) em
2021-10-18 mån KS Arbets- och personalutskott (budget/VEP inkl skattesats) fm

November
2021-11-01 mån Kommunfullmäktige (delårsrapport augusti)
2021-11-02 tis PIKAB styrelsemöte, koncernbudget fm
2021-11-02 tis Kommunstyrelsen (budget/VEP inkl skattesats, Unga student

tycker)
em

2021-11-15 mån KS Arbets- och personalutskott (månadsrapport oktober) fm
2021-11-22 mån Kommunstyrelsen (månadsrapport oktober, informations-

dokument Värt att veta om Din kommun - höstnummer, SCB
medborgar-underöskning och Insikt företagarundersökning)

2021-11-29 mån Kommunfullmäktige (fastställande av budget/VEP inkl skattesats
samt kommunkoncernbudget)

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2021

2020-06-30

KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN
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December
2021-12-13 mån Kommunfullmäktige
2021-12-14 tis KS Arbets- och personalutskott (månadsrapport november)

ÅRSPLAN/TIDPLAN EKONOMISKA AKTIVITETER OCH
UNDERSÖKNINGAR ÅR 2021

2020-06-30

KOMMUNEN OCH KOMMUNKONCERNEN
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SAMMANTRÄDESPLAN 2021 för beredningar, KSAPU, KS OCH KF  
 
Sista datum  
för ärenden till 
beredning 
Senast kl 09.00 

Tjänsteberedning 
fredagar 
 

Kommunalråds 
beredning 
måndagar 
 

KSAPU 09:30-12:00 
måndagar 

KS 13:00- 
måndagar 

KF 13:00- 
måndagar 

   15 december -20 11 januari 
  

15 februari 
Information - Personligt 
 

10 dec-20 
  7 jan  
14 jan  
21 jan  
28 jan 
  4 feb 
11 feb 

11 dec- 20 
8 jan 
15 jan  
22 jan 
29 jan 
  5 feb 
12 feb  

15 dec-20 em 
12 jan tis 
18 jan 
25 jan 
  1 feb 
  8 feb 
16 feb tis  
 

1 mars 8 mars 22 mars 
Allmänhetens frågestund med 
anledning av årsredovisning 
 

18 feb 
25 feb 
  4 mars 
11 mars  

19 feb 
26 feb 
  5 mars 
12 mars  

22 feb em 
  2 mars tis 
  8 mars 
15 mars  
 

23 mars tis 12 april (10 maj ons, Gemensam 
årsstämmodag för bolagen med 
KF) 

18 mars  
25 mars 
  1 april 
  8 april 

19 mars 
26 mars  
  2 april  
  9 april 

23 mars tis 
29 mars 
  6 april tis 
12 april 
 

19 april 
 

3 maj 24 maj 
Unga i Piteå frågar  
(besök i skolor fm) 
 

15 april 
22 april 
29 april 
  6 maj 
13 maj 
20 maj  

16 april 
23 april  
30 april 
  7 maj 
14 maj 
21 maj  

19 april em 
27 april tis 
  3 maj 
10 maj 
18 maj tis 
24 maj  
 

31 maj 
 

7 juni 
 
(8 juni Temadag) 

21 juni  
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Sista datum  
för ärenden till 
beredning 
Senast kl 09.00 

Tjänsteberedning 
fredagar 
 

Kommunalråds 
beredning 
måndagar 
 

KSAPU 09:30-12:00 
måndagar 

KS 13:00- 
måndagar 
 

KF 13:00- 
måndagar 
 

27 maj  
  3 juni 
10 juni 
 
17 juni 
  5 aug 

28 maj 
  4 juni 
11 juni  
 
18 juni 
  6 aug 

31 maj em 
7 juni 
14 juni  
 
21 juni em 
  9 aug  

22 juni 
 
 
 
16 augusti 
 

23 augusti 
 

13 september 
 

12 aug 
19 aug  
26 aug  
 
2 sept 
 9 sept 

13 aug 
20 aug  
27 aug 
 
3 sept 
10 sept 

16 aug  
24 aug tis 
30 aug  
 
6 sept em 
14 sept tis 

6 september tis 
 
 
 
20 september 
 

11 oktober 
 

1 november 
  

16 sept  
23 sept  
30 sept 
  7 okt 

17 sept 
24 sept  
31 sept 
  8 okt 

20 sept em 
27 sept  
  5 okt tis 
11 okt 

18 oktober 
 

2 november tis 
 

29 november 
 

14 okt  
21 okt  
28 okt 
  4 nov  

15 okt 
22 okt 
29 okt  
  5 nov 

18 okt em 
26 okt tis 
  2 nov tis 
  8 nov 
 

15 november 
 

22 november 
  

13 december 
Avtackning förtroendevalda 
 

11 nov  
18 nov  
25 nov 
  2 dec  

12 nov  
19 nov 
26 nov 
  3 dec 

15 nov em 
23 nov tis 
30 nov tis 
6 dec 
 

14 december tis FÖRSTA KS 2022  

  9 dec 
16 dec 

10 dec  
17 dec 

14 dec tis  
20 dec 

FÖRSTA KSAPU 2022   
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§166   
Verksamhetsövergång för 
drift och underhåll av 
vatten- och 
avloppsverksamhet till 
Pireva 
20KS388 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 116 
 

Verksamhetsövergång till Pireva 
Diarienr 20SBN465 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner verksamhetsövergången där verksamheten för drift- 
och underhåll av vatten- och avloppsverksamheten (VA-verksamheten) övergår från 
Samhällsbyggnad till Pireva. Verksamhetsövergången omfattar 16 medarbetare. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till Kommunfullmäktige för beslut om 
ändring av reglemente. 
 
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-
verksamheten 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 personal-
ansvaret 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 bola-
get. 
 
Vidare innebär övergången även att tydligheten inom Samhällsbyggnad blir större eftersom 
uppdraget med drift och underhållet renodlas till infrastruktur avseende gator, vägar och 
järnvägar. 
  
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) och Mikael Borgh (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsövergång Pireva Samhällsbyggnad underlag 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2020-06-25 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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Verksamhetsövergång 
Samhällsbyggnad /Pireva 

Per Jervfors & Jan Johansson 
Datum 20-05-29 
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1 Beskrivning av uppdraget och förväntat resultat 

Det föreslås en verksamhetsövergång av VA-personal från Samhällsbyggnad, Teknik och Gator 
(T&G) till Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva). Det är idag en välfungerande verksamhet men 
övergången förväntas ge ytterligare vinster i form av ökad effektivitet och tydlighet för bägge 
parters organisationer.  

2 Bakgrund 

Pireva ansvarar för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna och är huvudman för det 
allmänna VA-ledningsnätet inom, av Piteå kommun, fastställt verksamhetsområde samt svarar för 
produktion och distribution av dricksvatten och omhändertagande av avloppsvatten. 

Vatten- och avloppsverksamheten bedrivs så att en god service och tillgänglighet erbjuds till 
boende och verksamma i Piteå kommun. Pireva verkar för god vattenkvalité och miljöriktig 
behandling av avlopp. Verksamheten skall präglas av säkerhet, tillgänglighet, effektivitet och 
kvalité samt bedrivs i samförstånd med piteborna och näringsliv.  

Pireva köper idag arbetstimmar av T&G för cirka 13 MSEK per år för drift och underhåll av VA-
ledningsnätet.  

Pireva och T&G:s personal finns i dagsläget utspridda på fyra olika arbetsplatser med tillhörande 
personalutrymmen, kontor och inventarier. Jourverksamheten för bägge parter bedrivs i totalt tre 
beredskapslag med fem personer i beredskap samtidigt. 

3 Mål och inriktning 

Målet är att genomföra en verksamhetsövergång där Pireva tar över personalansvaret för de 
anställda inom T&G 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.  
Parallellt med denna verksamhetsövergång pågår ett arbete inom Pireva med att etablera en 
underhållsorganisation vilket skulle stärkas upp ytterligare vid en eventuell övergång.  
Pirevas värderingar är Alltid Du, Alltid Vi och Alltid Framåt, en verksamhetsövergång innebär att 
bolaget får chansen att stärka lagkänslan och arbeta framåt tillsammans med den aktuella 
personalen. 
En verksamhetsövergång möjliggör ytterligare samordning mellan parterna. Bland annat genom 
nyttjande av T&G:s verkstad för service och underhåll av VA-fordon där parterna har för avsikt 
att teckna ett samarbetsavtal under hösten 2020. Samnyttjande av T&G:s lokaler är en annan 
möjlighet som utreds. En sådan lösning torde underlätta planering och samordning mellan VA-
projekt och gatuprojekt. Vid verkställande av verksamhetsövergången löper T&G:s hyreskontrakt 
till hösten 2022. Pireva kommer att nyttja lokalerna med minst samma nyttjandegrad under denna 
period. 
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4 Omfattning och avgränsningar 

Verksamhetsövergången är riktad mot de i T&G:s organisation som idag utför drift och underhåll 
av VA-ledningsnätet. Det innebär 16 personer. Pireva köper fordon och material till bokfört 
restvärde.  
Transportenheten och gatudelen omfattas ej i övergången. Till lika är inte affärsområdet 
Återvinning berörda hos Pireva. Däremot finns samordningsmöjligheter även inom dessa delar 
och en övergång av VA-personalen bör stärka möjligheten att hitta bättre och effektivare arbetssätt 
inom fler kontaktytor parterna emellan.   

5 Genomförandet 

MBL förhandling med fackliga parter samt risk- och konsekvensanalys har genomförts under 
våren. 
Personalen vid T&G erbjuds anställning hos Pireva med likvärdiga anställningsvillkor samt 
bibehållen anställningstid. Personalen får även behålla sina, vid övergången nuvarande, antal 
semesterdagar. De anställda som går över till Pireva får ta del av Pirevas personalförmåner. 
Inför verksamhetsövergången kommer de anställda att få träffa både HR-ansvarig och 
affärsområdeschefen för Vatten för individuella samtal. Detta ser vi som en viktig del för att 
personalen ska få en möjlighet att ställa frågor och bli informerade kring övergången på ett bra 
sätt. 
Varje anställd kommer även få en introduktion av Pireva om verksamheten, policys och riktlinjer.  
Vid ett eventuellt beslut att verksamhetsövergången kommer att genomföras kommer Pireva 
genomföra en förhandling om verksamhetsövergång med de fackliga parterna samt en 
handlingsplan av risk- och konsekvensanalysen. 

6 Organisation och bemanning 

Ärendet har beretts i samarbete mellan Pireva och T&G. 

7 Tidsram 

Verksamhetsövergången planeras för verkställande till årsskiftet, 2021-01-01. Detta datum 
förutsätter att ett beslut är taget minst tre månader i förväg då både T&G och Pireva anser sig 
behöva tid för att lösa vissa administrativa och praktiska detaljer innan själva övergången. 

8 Intäkter och kostnader/lönsamhetskalkyl 

Motivet för en verksamhetsövergång baseras inte på enskilda ekonomiska vinster för endera 
parten. Däremot så ligger den ekonomiska vinsten på sikt för kommunkoncernen i utökad 
samordning och bättre resursnyttjande.  
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§ 105
Förfrågan om friköp av fritidsarrenden Kartudden - Pitholm 47:13
Diarienr 20SBN396

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att försäljning av 
arrendetomter på Kartudden inte ska ske.

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.

Motivering
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.

Samhällsbyggnad föreslår att kommunen står fast vid tidigare beslut om att försäljning av 
arrendetomterna inte är lämpligt.
 

Yrkanden
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Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
 Förfrågan från arrendatorer om friköp - M 2020-22
 Karta skala 1:20 000 - M 2020-22
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§ 196 
 

Motion (SLP) - Dags att bli klimatsmart 
Diarienr 19KS436 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen, dags att bli klimatsmart. 
  
Reservationer 
 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 Nordin (SLP): Bifall till motionen 
  
Anders Lundkvist (S) och Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 197 
 

Motion (M) - Fria arbetsskor till personal inom äldreomsorgen 
Diarienr 19KS408 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen om fria arbetsskor till 
personalen i äldreomsorgen. 
  
Reservationer 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen. 
 
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 
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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. 
 
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 
Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen. 
  
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 198 
 

Motion (SLP) - Sluta med presentkort och julklappar till 
förtroendevalda som sitter i nämnderna 
Diarienr 19KS608 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen Sluta med presentkort och 
julklappar till förtroendevalda, färdigbehandlad. 
  
Reservationer 
Anders Nordin (SLP), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Håkan Johansson (M) och 
Helén Lindbäck (KD) 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. 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 25 november 2019, § 288, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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__________ 
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.” 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Elisabeth Vidman (S), Brith Fäldt (V) och Johnny Åström (SJV): 
Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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Kommunstyrelsen 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2020-08-24 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): Bifall till motionens 
första att-sats, att presentkort typ julklappar enligt innehållet i motionen till förtroendevalda 
avskaffas, i övrigt bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§174   
Motion (SLP) - Motioner 
och medborgarförslag 
19KS655 
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§178   
Avsägelse av uppdrag som 
ledamot (S) - 
Kommunfullmäktige 15 
oktober 2018 - 14 oktober 
2022 
18KS602 
   

Page 90 of 113



 
§179   
Avsägelse av uppdrag som 
vice ordförande (S) - Barn- 
och utbildningsnämnden 
2019-2022 
18KS605 
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§180   
Avsägelse av uppdrag som 
ersättare (C) - Barn- och 
utbildningsnämnden 2019-
2022 
18KS605 
   

Page 92 of 113



 
§181   
Avsägelse av uppdrag som 
ledamot (S) - 
Samhällsbyggnadsnämnde
n 2019-2022 
18KS604 
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§182   
Val av Nämndemän vid 
Luleå Tingsrätt 2020-2023 
19KS66 
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§183   
Motion (C) - Fastigheterna 
Öjebyn 7:55 och Öjebyn 
7:56 säljs till 
marknadsmässiga priser 
20KS368 
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§184   
Medborgarförslag - Flytta 
biblioteket från 
Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla 
lokaler  
20KS361 
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§185   
Medborgarförslag - Bysten 
av Daniel Solander flyttas 
från sin nuvarande plats på 
Byxtorget till 
Rådhustorget 
20KS370 
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§186   
Medborgarförslag - 
Namnförslag Strandvägen 
från Västra kajen till 
Hallgrensvägen 
20KS376 
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§187   
Medborgarförslag - 
Attraktiv miljö i Rosvik 
20KS392 
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§188   
Medborgarförslag - Hall 
för rullskridskor 
20KS398 
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§189   
Medborgarförslag - 
Hundrastgård i Piteå - en 
inhägnad där hunden kan 
springa fritt 
20KS409 
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