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§ 190 
 

Delårsrapport augusti 2020 för Piteå kommun och kommunkoncern 
Diarienr 20KS342 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport augusti 2020 för Piteå kommun och 
kommunkoncern. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag sammanställt 
ekonomiskt resultat per 31 augusti 2020 som för kommunkoncernen uppgår till 269 mkr, att 
jämföra med 208 mkr motsvarande period föregående år. 
 
För kommunen redovisas resultat per augusti på 175 mkr och för helåret prognostiseras 
resultat om 104 mkr. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Lage Hortlund (SD), Brith Fäldt (V) och Johnny Åström (SJV): bifall 
till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Delårsrapport Piteå kommun 2020 
 Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2020 
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§ 191 
 

Försäljning av aktier i Svenska Kommunförsäkrings AB från Piteå 
kommun till Piteå Kommunföretag AB 
Diarienr 20KS407 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun säljer 275 aktier i Svenska Kommun 
Försäkrings AB till Piteå Kommunföretag AB, till bokfört värde. 
 
Ärendebeskrivning 
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) startades 2003 och ägs idag av ett antal 
kommuner, bland annat av Piteå kommun. Bolaget är till för att aktieägarna och de 
associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan, långsiktigt och 
till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd. 
 
För att ge Piteå Kommunföretag AB med dotterbolag möjlighet att direktupphandla 
försäkringar av Svenska Kommun Försäkrings AB krävs det att bolagen också är delägare i 
någon form. Enklast då genom att ge Piteå Kommunföretag AB möjlighet att bli delägare. 
Tidigare har det ej varit möjligt för en ägares bolag att bli delägare i SKFAB. I och med en 
nyligen genomförd ändring i SKFABs styrande dokument, finns nu denna öppning. SKFAB 
kan dock inte emittera nya aktier. För att Piteå Kommunföretag AB ska kunna bli delägare 
måste det ske genom att Piteå Kommunföretag AB förvärvar en del av Piteå kommuns aktier i 
bolaget. 
 
Piteå kommun äger idag 3%, vilket motsvarar 820 aktier. Ett förvärv av en tredjedel av 
kommunens aktier skulle motsvara 275 aktier. Det bokförda värdet för Piteå kommun på 275 
aktier uppgår till 335 tkr, viket också föreslås bli köpeskillingen vid ett förvärv av Piteå 
Kommunföretag AB. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Lage Hortlund (SD) och Håkan Johansson (M): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 192 
 

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
Diarienr 20KS431 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 
successivt ska inbetala ett insatsbelopp om motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare, i 
enlighet med Föreningens inbetalningstrappa för kapitalinsats. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att återbetalt förlagslån om 5,9 mkr inbetalas till Kommuninvest 
ekonomisk förening som kapitalinsats för år 2021 samt som delsumma för kapitalinsats år 
2022. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till 
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”), en 
medlemsorganisation som företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs 
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till 
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 mdkr. Syftet 
med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i 
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i 
förlagslånen. Piteå kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per 2020-09-03 till 5,9 mkr, 
jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas 
in i kapitalbasen. Det innebär att förfarandet inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra 
till kapitaliseringen av Kommuninvest och förlagslånen kommer därför återbetalas till 
medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga 
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för 
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till 
Föreningen i form av en kapitalinsats. För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem 
bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. 
 
Vid föreningsstämman 2020 ändrades stadgarna till att en enhetlig obligatorisk medlemsinsats 
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ska gälla för samtliga medlemmar samt att återbäringstrappan därmed tas bort fr o m 2021. 
Insatsen motsvarar 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för 
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har 
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt 
följande: 
 
År Kapitalinsats kommun (kr/invånare) 
2020 900 
2021 1 000 
2022 1 100 
2023 1 200 
2024 1 300 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp. Piteå kommuns nuvarande insatskapital är 900 kr per 
invånare. Med ett ökat insatskapital år 2024 om 1 300 kr per invånare, beräknat på 
invånarantalet innevarande år, motsvaras av en total inbetalning om 16,9 mkr. Inlöst 
förlagslån om 5,9 mkr återbetalas till Föreningen och täcker därmed hela kapitalinsatsen år 
2021 samt delsumma för 2022 års kapitalinsats. Utöver återbetalt förlagslån återstår sedan en 
kapitalinsats om totalt 11,0 mkr fördelat på åren 2022-2024. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens beslut. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag missiv och beslutformulering 
 Insatskapital per medlem samt förlagslån 
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§ 193 
 

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet 
(RKM) 
Diarienr 20KS333 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet. 
 
Kommunfullmäktige riktar ingen egen anmärkning mot Förbundsdirektionen eftersom man 
tagit fram åtgärder för att komma till rätta med framkomna brister som revisonen 
uppmärksammat. 
  
Jäv 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och Mats Dahlberg (MP) 
anmäler jäv och deltar inte i beredning och beslut. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M), Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), 
Ulf Lindeberg (SD), Helén Lindbäck (KD) och Daniel Bylund (KD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Norrbottens utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som 
biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
"Revisorernas redogörelse". 
 
Revisorerna bedömer: 
Att förbundsdirektionen inte utfört verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Till följd av ett mycket svagt ekonomiskt resultat för den samlade 
verksamheten har förbundets medlemmartvingats kompensera förbundet och dess företag med 
väsentligt ökade bidrag. 
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Att förbundsdirektionens interna kontroll endast delvis har varit tillräcklig. 
Att förbundsdirektionen endast delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
Att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de verksamhetsmål och 
finansiella mål som direktionen uppställt. 
 
Revisorerna riktar anmärkning: 
Mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern kontroll av ekonomin 
dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. Förbundsdirektionen har brustit i sin 
uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har 
fört med sig att medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag med 
väsentligt ökade bidrag. 
 
Revisorerna tillstyrker: 
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna 
i densamma. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Det är klart utifrån revisonens rapport att 2019 har det funnits brister i styrning, ledning och 
internkontroll. Det är mycket olyckligt om det har medfört merkostnader för 
medlemskommunerna. Direktionens yttrande visar att Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
tagit till sig av de brister revisonen uppmärksammar och tagit fram åtgärder för att komma till 
rätta med dessa. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet 
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige inte riktar en egen 
anmärkning mot förbundsdirektionen men följer utfallet av de åtagna åtgärderna under 
kommande år. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP) och Karl-Erik Jonsson (M): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag med ändring att Kommunfullmäktige riktar egen anmärkning mot 
direktionen i enighet med revisorernas anmärkning. 
  
Anders Lundkvist (S) och Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): avslag till Kommunstyrelsens förslag, 
beviljar inte ansvarsfrihet för direktionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Votering begärs, Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Till huvudförslag utses bifall till Kommunstyrelsens förslag enligt Anders Lundkvists (S) 
yrkande. 
  
Ja-röst: bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att Kommunfullmäktige riktar egen 
anmärkning mot direktionen i enighet med revisorernas anmärkning enligt Håkan Johanssons 
(M) yrkande. 
  
Nej-röst: avslag till Kommunstyrelsens förslag, beviljar inte ansvarsfrihet för direktionen 
enligt Magnus Häggblads (SD) yrkande.  
  
Omröstningsresultat omgång 1 
Ja: 17 
Nej: 3 
Avstår: 25 
Jäv: 4 
Frånvarande: 2 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser Håkan Johanssons yrkande till motförslag. 
  
Ja-röst: bifall till Kommunstyrelsens förslag enligt Anders Lundkvists (S) yrkande. 
  
Nej-röst: bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att Kommunfullmäktige riktar 
egen anmärkning mot direktionen i enighet med revisorernas anmärkning enligt Håkan 
Johanssons (M) yrkande. 
  
Omröstningsresultat omgång 2 
Ja: 25 
Nej: 20 
Avstår: 0 
Jäv: 4 
Frånvarande: 2 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Revisorernas redogörelse 2019 Kommunalförbundet Norrbottens Läns 

Kollektivtrafikmyndighet 
 Revisionsberättelse för 2019 Kommunalförbundet Norbottens Läns 

Kollektivtrafikmyndighet 
 Revisionsrapport Styrning och kontroll av ekonomin RKM + bolag 2019 
 Granskning av årsredovisning 2019 
 Fördjupad granskning RKM + bolag 2019 
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 Revisionsrapport Grundläggande granskning 2019 
 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning RKM 2019 
 Yttrande från Direktionen RKM över Revisionsberättelse 2019 
 Granskningsrapport för 2019 Bussgods i Norrbotten AB 
 Granskningsrapport för 2019 Länstrafiken i Norrbotten AB 
 Granskningsrapport för 2019 Norrtåg AB 
 Granskningsrapport för 2019 Serviceresor i Norr AB 
 Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019 
 Årsredovisning Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten RKM 2019 
 Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2019 
 Årsredovisning Norrtåg AB 2019 
 Årsredovisning Serviceresor i Norr AB 2019 
 §229 KS Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM) 
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§ 193 
Voteringsförteckning - Kommunalförbundet Norrbottens Läns 
Kollektivtrafikmyndighet 
Diarienr 20KS333 
 
Omröstningsresultat omgång 1 
JA: Håkan Johanssons (M) yrkande, NEJ: Magnus Häggblads (SD) yrkande 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Anders Lundkvist (S), ledamot   X 
Ruth Rahkola (S), ledamot   X 
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot   X 
Agnetha Eriksson (S), ledamot   X 
Frida Blom (S), ledamot   X 
Lars U Granberg (S), ledamot   X 
Jonas Lindberg (S), ledamot   X 
Maj-Britt Lindström (S), ledamot   X 
Lena Vikberg (S), ledamot   X 
Roland Olofsson (S), ledamot   X 
Elisabeth Vidman (S), ledamot   X 
Cristian Bergvall (S), ledamot   X 
Marianne Hedkvist (S), ledamot   X 
Brith Fäldt (V), ledamot   X 
Per Lönnberg (V), ledamot   X 
Helena Wallon (V), ledamot   X 
Mikael Borgh (V), ledamot   X 
Håkan Johansson (M), ledamot X   
Ellinor Sandlund (M), ledamot X   
William Sandberg (M), ledamot X   
Charlotte Elworth (M), ledamot X   
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot X   
Marika Berglund (C), ledamot X   
Johannes Johansson (C), ledamot   X 
Torgny Långström (C), ledamot X   
Britt-Louise Nyman (C), ledamot X   
Bo Andersson (C), ledamot X   
Martin Åström (SJV), ledamot X   
Eva Åström (SJV), ledamot X   
Malin Markström (SJV), ledamot X   
Anton Markström (SJV), ledamot X   
Helén Lindbäck (KD), ledamot X   
Daniel Bylund (KD), ledamot X   
Anders Nordin (SLP), ledamot X   
Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
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Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
Marita Björkman Forsman (S), ledamot   X 
Louise Mörk (S), ledamot   X 
Adrian Johansson (S), ledamot   X 
Mojgan Azari (S), ledamot   X 
Benny Söderberg (V), ledamot   X 
Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande X   
Maria Holmquist (V), vice ordförande   X 
Stefan Askenryd (S), ordförande   X 
Resultat 17 3 25 
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Omröstningsresultat omgång 2 
JA: Anders Lundkvists (S) yrkande, NEJ: Håkan Johanssons (M) yrkande 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Anders Lundkvist (S), ledamot X   
Ruth Rahkola (S), ledamot X   
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Frida Blom (S), ledamot X   
Lars U Granberg (S), ledamot X   
Jonas Lindberg (S), ledamot X   
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X   
Lena Vikberg (S), ledamot X   
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Elisabeth Vidman (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Marianne Hedkvist (S), ledamot X   
Brith Fäldt (V), ledamot X   
Per Lönnberg (V), ledamot X   
Helena Wallon (V), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Ellinor Sandlund (M), ledamot  X  
William Sandberg (M), ledamot  X  
Charlotte Elworth (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Marika Berglund (C), ledamot  X  
Johannes Johansson (C), ledamot X   
Torgny Långström (C), ledamot  X  
Britt-Louise Nyman (C), ledamot  X  
Bo Andersson (C), ledamot  X  
Martin Åström (SJV), ledamot  X  
Eva Åström (SJV), ledamot  X  
Malin Markström (SJV), ledamot  X  
Anton Markström (SJV), ledamot  X  
Helén Lindbäck (KD), ledamot  X  
Daniel Bylund (KD), ledamot  X  
Anders Nordin (SLP), ledamot  X  
Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
Marita Björkman Forsman (S), ledamot X   
Louise Mörk (S), ledamot X   
Adrian Johansson (S), ledamot X   
Mojgan Azari (S), ledamot X   
Benny Söderberg (V), ledamot X   
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Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande  X  
Maria Holmquist (V), vice ordförande X   
Stefan Askenryd (S), ordförande X   
Resultat 25 20 0 
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§ 194 
 

Kommunalt partistöd - Centerpartiet Piteå 2021 
Diarienr 20KS60 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet Piteå för 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av mottaget partistöd 2019 samt granskningsintyg 
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§ 195 
 

Kommunalt partistöd - Kristdemokraterna Piteå 2021 
Diarienr 20KS66 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Kristdemokraterna Piteå 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Kristdemokraterna Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av mottaget partistöd 
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§ 196 
 

Kommunalt partistöd - Liberalerna Piteå 2021 
Diarienr 20KS61 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna Piteå för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av erhållet kommunalt partistöd Liberalerna 
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§ 197 
 

Kommunalt partistöd - Miljöpartiet Piteå 2021 
Diarienr 20KS62 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet Piteå för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport för Miljöpartiet de gröna i Piteå 2019 
 Granskningsrapport Miljöpartiet de gröna i Piteå 2019 
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§ 198 
 

Kommunalt partistöd - Moderata samlingspartiet Piteå 2021 
Diarienr 20KS63 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Moderaterata 
samlingspartiet Piteå för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Moderata samlingspartiet Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av erhållet partistöd Moderata Samlingspartiet 
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§ 199 
 

Kommunalt partistöd - Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun 
2021 
Diarienr 20KS65 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Piteå Socialdemokratiska 
arbetarekommun 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning partistöd Socialdemokraterna i Piteå för 2019  

Page 22 of 524



Sammanträdesprotokoll 23 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 200 
 

Kommunalt partistöd - Sjukvårdspartiet Piteå 2021 
Diarienr 20KS64 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Sjukvårdspartiet Piteå för 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Sjukvårdspartiet Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av partistöd och granskningsintyg Sjukvårdspartiet 
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§ 201 
 

Kommunalt partistöd - Skol- och landsbygdspartiet Piteå 2021 
Diarienr 20KS68 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Skol- och 
landsbygdspartiet Piteå för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Skol- och landsbygdspartiet Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av erhållet partistöd samt granskningsintyg SLP 
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§ 202 
 

Kommunalt partistöd - Sverigedemokraterna Piteå 2021 
Diarienr 20KS69 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna Piteå 
för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av partistöd och granskningsrapport Sverigedemokraterna 
 §238 KS Kommunalt partistöd - Sverigedemokraterna Piteå 2021  
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§ 203 
 

Kommunalt partistöd - Vänsterpartiet Piteå 2021 
Diarienr 20KS67 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Vänsterpartiet Piteå för 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Vänsterpartiet Piteå för 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av mottaget partistöd och granskningsintyg 
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§ 204 
 

Taxa för Piteå Hamn AB - fartyg, varor och avfall 
Diarienr 20KS382 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa Piteå Hamn AB - fartyg, varor och avfall. 
  
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till förändring av beslutsordningen för taxa Piteå Hamn AB presenteras i bilaga. 
Förslag till förändring av beslutsordning taxa Piteå Hamn. Målet med förslaget är att 
presentera ett underlag för beslut och ställningstagande som överensstämmer med gällande 
lagar och regelverk och som även är i linje med andra likartade bolags hantering av frågan. 
Förslaget innefattar jämförelser med andra bolag med likartat uppdrag i hamnbranschen och 
andra bolag i PIKAB-koncernen med avseende på hur prissättning av tjänster beslutas. 
------- 
Styrelsen för Pikab beslutade 2020-06-08 § 36 att föreslå Kommunfullmäktige att: 
Den av Kommunfullmäktige beslutade Hamntaxan (2019-12-16 § 303) uppdelas på så sätt att: 
 
- Kommunfullmäktige beslutar om utformningen av Hamntaxan avseende avsnitt 
Fartygsavgifter, Varuavgifter och Avfall regelverk enligt bilaga b. 
 
- Styrelsen för Piteå Hamn AB beslutar om årlig uppräkning med KPI som bas, under 
förutsättning att kommunfullmäktige inte beslutar annat, av Fartygsavgifter, Varuavgifter och 
Avfall regelverk utifrån taxan 2020 samt beslutar om prissättning av Tjänster anlöp fartyg, 
Spåravgifter Järnväg, Lagring av gods och Övriga bestämmelser samt prissättning av andra 
förekommande tjänster enligt bilaga c. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-18 att överlämna skötseln av verksamheten vid 
Haraholmens handelshamn till ett särskilt hamnbolag. Kommunfullmäktige har fortsatt att 
fastställa hamntaxa avseende samtliga avgifter hänförliga till hamnverksamheten även efter 
överlämnandet. 
 
Nu gällande taxa avseende Piteå Hamn AB:s verksamhet är således fastställd av 
kommunfullmäktige 2019-12-16 och avser samtliga avgifter för Piteå Hamn AB:s 
verksamhet. Förslaget till beslut innebär att kommunfullmäktige istället endast fastställer taxa 
avseende fartyg, varor och avfall. Övriga avgifter som hamnen tar ut för sin verksamhet 
fastställer bolaget själv i en särskild prislista, Prislista övriga tjänster 2020. 
 
Det framgår inte klart av lag eller annan författning vem som ska fastställa hamntaxan eller 
delar av hamntaxan när hamnverksamhet överlämnats till ett kommunalt bolag. Frågan är inte 
heller tillräckligt belyst i rättspraxis eller doktrin för att det ska kunna gå att dra någon säker 
slutsats. Någon specialbestämmelse som anger att fullmäktige ska fastställa taxan när 
hamnverksamhet överlämnats till kommunalt bolag finns inte. Uppräkningen av fullmäktiges 
skyldigheter vid överlämnandet av kommunal angelägenhet till bolag i KL 10:3 omfattar inte 
uttryckligen att fullmäktige ska se till att fullmäktige ska fastställa taxor för den verksamhet 
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som bolaget bedriver. Möjligen kan taxor för verksamheten vara något som fullmäktige enligt 
bolagsordningen ska ha rätt att ta ställning till innan beslut fattas (KL 10:3 punkten 4), men 
det är inte säkert att fastställandet av avgifter för en verksamhet är en principiell fråga för 
kommunen även sedan verksamheten överlämnats till ett kommunalt bolag. I någon mån har 
fullmäktige redan i och med beslutet att överlämna verksamheten till bolaget, tagit ställning 
mot att finansiera verksamheten helt med skattemedel och bolagets taxa blir därför inte på 
samma sätt en principiell fråga om finansiering ska ske med skattemedel eller avgifter. 
 
Det kan konstateras att kommuner runt om i Sverige hanterar frågan på olika sätt. I vissa 
kommuner fastställer det kommunala hamnbolaget hela taxan, i andra kommuner fastställer 
kommunfullmäktige hela taxan och i ytterligare andra kommuner fastställer fullmäktige vissa 
avgifter och hamnbolaget andra avgifter. I de stora hamnkommunerna är det vanligt att det 
kommunala hamnbolaget fastställer hela taxan själv, så sker t.ex. i Stockholms stad, 
Göteborgs stad, Umeå kommun och Luleå kommun. 
 
Rättsläget är som framgår oklart. Bedömningen är dock sammantaget att mycket talar för att 
Piteå Hamn AB själv får besluta om alla avgifter för den verksamhet bolaget bedriver utan 
generell underställning av beslutet till fullmäktige. Något lagligt hinder mot att fullmäktige 
trots detta fastställer vissa av avgifterna i en taxa finns dock inte. Det föreslagna beslutet 
innebär att Piteå Hamn AB får ett större handlingsutrymme och en förenklad beslutsgång när 
det gäller prissättning av vissa av bolagets tjänster, vilket innebär att bolaget kan vara mer 
flexibel i sin prissättning och lättare kan följa prisförändringar hos leverantörer - samtidigt 
som kommunfullmäktige behåller viss kontroll över avgifterna och en god insyn i Piteå Hamn 
AB:s affärsmodell. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ska 
fastställa taxa i enlighet med ovan. 
 
Något behov av att överlåta beslutanderätten avseende övriga avgifter till Piteå Hamn AB 
finns inte. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa Piteå Hamn AB - fartyg, varor och avfall 
 Förslag till förändring av beslutsordning taxa Piteå Hamn 
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§ 205 
 

Taxa Piteå Hamn - upphävande 
Diarienr 20KS450 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige upphäver Taxa för Piteå Hamn. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att ny Taxa för Piteå Hamn AB – fartygsavgifter, varuavgifter och avfall 
antas av Kommunfullmäktige upphävs Taxa för Piteå Hamn, antagen 2019-12-16 § 303. 
Detta innebär att den del av taxan som berör övriga hamntjänster upphör i och med 
Kommunfullmäktiges beslut från och med 26 oktober 2020 och att Piteå Hamns styrelse 
beslutar om denna del av taxan från och med samma datum. 
 
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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§ 206 
 

Bestämmelse för uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till 
medarbetare och förtroendevalda i Piteå kommun 
Diarienr 19KS531 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelse för gåvor till medarbetare och förtroendevalda. 
 
Ärendebeskrivning 
Bestämmelse för uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till medarbetare och 
förtroendevalda som beslutades av Kommunfullmäktige 2018-05-07, omfattade förutom 
gåvans värde även rutiner för handläggning och när gåvor ska erhållas. I dokumentet finns 
även rutiner för gåvor vid andra sammanhang t.ex. avslut av anställning på egen begäran, vid 
dödsfall och julklapp. 
 
För att tydliggöra och säkerställa en likabehandling av alla anställda och förtroendevalda i 
Piteå kommun har en ny bestämmelse tagits fram. Bestämmelsen tydliggör vilka belopp som 
gäller, när gåvor ska erhållas och vilken typ av gåvor som medges. 
 
Rutiner för handläggning och utdelandet kan förändras över tid men påverkar inte nivån på 
gåvas värde eller när gåvor ska erhållas, denna information behöver inte finnas i ett styrande 
dokument och har därmed strukits i den nya bestämmelsen. 
 
Dokumentets rubrik ändras från Bestämmelser för utdelning av jubileumsgåvor till 
arbetstagare och förtroendevalda i Piteå kommun till Bestämmelse för gåvor till medarbetare 
och förtroendevalda. 
 
Till denna bestämmelse finns rutiner framtagna för handläggning och utdelande av gåvor. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Bestämmelse för gåvor till medarbetare och förtroendevalda 
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§ 207 
 

Återrapport av uppdrag från kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
Diarienr 20KS17 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Återrapport av uppdrag från Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. En 
förutsättning för att verkställa sådana beslut är att uppdrag och eventuella direktiv ges och är 
klart formulerade samt att verksamheten som får uppdraget informeras om det. När 
Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag ska det framgå i 
beslutet när uppdraget ska återrapporteras och vilken verksamhet som ansvarar för att beslutet 
blir verkställt. 
 
Enligt Anvisning för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen, framgår att nämnder, styrelse eller annan verksamhet en gång per halvår 
ska återrapportera vilka uppdrag de har fått från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige och i 
vilken utsträckning dessa har verkställts. 
 
Av verksamhetens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt samt en kort 
beskrivning om hur uppdraget har verkställts. Om beslutet inte verkställts ska verksamheten 
beskriva vad som hittills har genomförts och vad som återstår samt när verksamheten 
beräknar att beslutet kan verkställas respektive återrapporteras. 
 
Om verksamheten bedömer att beslutet inte kan verkställas ska verksamheten istället redogöra 
för orsakerna till det samt begära att beslutet upphävs. 
 
I bifogade bilagor framgår aktuella uppdrag och återrapportering. 
-------- 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-05 § 244 att godkänna Återrapport av uppdrag från 
Kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Uppdrag från Kommunfullmäktige 
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§ 208 
 

Motion (M) - Låt lärarna utöva sin profession 
Diarienr 19KS671 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen, Låt lärarna utöva sin profession, färdigbehandlad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Johansson (M) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
Piteå kommun snarast ser över bland annat städvalen i syfte att frigöra lärarnas arbetstid till 
att utbilda elever istället för att utföra städuppdrag på betald arbetstid. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Bakgrund: 
Att utbilda sig och skapa sig en fast grund att stå på ska vara alla människors rätt. Det är 
därför en av de allra viktigaste grundpelarna i kommunernas uppdrag, att se till att det finns 
utbildning med hög kvalitet där alla elever ska känna motivation och nå sin fulla potential. 
 
Lärarna har en alldeles särskild nyckelroll när det gäller att nå detta mål. I Piteå Kommun har 
vi stor andel välutbildade och motiverade lärare som vi måste vara rädda om. Vi vet också att 
det kommer att bli mycket svårt att rekrytera nya lärare då det enligt all statistik kommer att 
råda stor brist inom just läraryrket under en lång tid framöver. 
 
De duktiga och välutbildade lärare som vi har i kommunen, som har lagt ner stort 
engagemang och stora pengar på mångåriga universitetsstudier, måste få använda sina 
kunskaper och sitt engagemang just till att utbilda eleverna så att de lyckas så bra som möjligt 
i skolan och i livet. 
 
Med detta som bakgrund är det mycket märkligt att Piteå kommun använder dessa resurser, 
lärarna, till så mycket annat än det de är utbildade för och det de helst av allt vill använda sin 
arbetstid till - att utbilda. Idag ska en lärare, förutom att undervisa, även jobba som rastvakter, 
kuratorsarbete och att städa i skolan. 
 
Att lärarna ska utföra städning i skolorna och där elever ibland också används till städpersonal 
i skolorna, istället för att använda tiden till att utbilda är högst anmärkningsvärt. Detta innebär 
inte bara högre kostnader för kommunen, då en lärare sannolikt har högre lön än de som är 
anställda för att städa i kommunen. Det innebär även att eleverna får mindre undervisningstid 
och framförallt att lärarna måste hålla på med sådant som de inte är utbildade till och som är 
deras uppdrag i sin anställning. Vi har dessutom väldigt duktiga och utbildade lokalvårdare 
inom kommunen, med mer erfarenhet och utbildning än lärarna inom exempelvis ergonomi, 
belastningsskador, kemikalieanvändning, med mera. 
 
Så för att säkra den framtida kompetensen inom skolan måste vi optimera den tid en lärare 
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ägnar sig åt att undervisa istället för att städa i klassrummen. Att låta varje yrkesgrupp skapa 
betydande värde i sin profession, alla har sin del i elevernas vardag och den gemensamma 
arbetsmiljön. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 16 december 2019, § 315, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, inkommit den 3 april 2020, § 27 
 
Vad det gäller det särskilda yrkandet har Fastighets- och Serviceförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen tillsammans utformat städplaner för bas-, höghöjds- (ytor över 2,5 
m) och storstädning. Utbildningsförvaltningen är beställare och styr i samråd med 
Städenheten vad och hur ofta städningen ska ske. Det är varje skola/förskola som ansvarar för 
att det är god ordning i lokalerna så att alla ytor är möjliga att städa och dammtorka. Ett 
kontinuerligt arbete pågår för att förbättra städbarheten. 
 
Åtgärder 
Under kvartal 1 och 2, 2019 har utbildningsförvaltningen tillsammans med fastighets och 
serviceförvaltningen arbetat med att åtgärda bristerna genom att: 
• Bygga upp en skriftlig egenkontroll på respektive skola. 
• Tydliggöra städrutiner och fördela ansvar. 
• Förbättra städbarheten i skolorna. 
 
Utifrån ovanstående redogörelse anser vi att gällande avtal med Fastighets- och 
servicenämnden är tillräckligt omfattande och att de åtgärder som vidtagits bör utvärderas 
innan frågan om eventuell avtalsförändring kan komma på tal. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2020 
Med utgångspunkt i utbildningsförvaltningens yttrande föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad då 
Fastighets- och serviceförvaltningen och Utbildningsförvaltningen redan arbetar med frågan. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Lärarnas främsta ansvar är att ge våra barn och ungdomar möjlighet till kunskap och främja 
deras utveckling och en livslång lust att lära. Lärarnas arbetstid ska i huvudsak fokuseras på 
denna viktiga uppgift. Det har aldrig heller varit aktuellt att de ska sköta städningen av skolor 
och undervisningslokaler, till det finns utbildad städpersonal. Däremot är det även viktigt att 
städpersonalen ges möjlighet att utföra sitt arbete och det kräver en viss ordning och att det är 
undanplockat på ett bra sätt, det gäller oberoende om det är ett kontor eller ett klassrum. 
 
Jag föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Håkan Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 209 
 

Motion (SLP) - Bisysslor och redovisning av styrelseuppdrag i andra 
företag än de kommunala 
Diarienr 20KS331 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen - Bisysslor och redovisning av styrelseuppdrag i andra 
företag än de kommunala, färdigbehandlad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
att man följer SKRs rekommendationer enligt vad som i motionen beskrivs 
 
att chefer och inköpare av varor och tjänster öppet redovisar vilka eventuella styrelseuppdrag 
man har i privata företag 
 
att innehav av styrelseuppdrag i privata företag redovisas avseende omfattning och tidsåtgång 
 
att chefer och inköpare av varor och tjänster inte får inneha styrelseuppdrag i privata företag 
om det på minsta vis kan misstänkas att detta uppdrag är arbetshämmade, konkurrerande eller 
förtroendeskadligt gentemot kommunen. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Bakgrund: Bisysslor kan vara arbetshindrande, konkurrerande och förtroendeskadliga 
gentemot i indirekt form arbetsgivaren Piteå Kommun. 
 
Förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor för kommunanställda finns i SKR 
(se även Sobona) kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. I AB § 8c finns dock en 
särskild reglering för kommunala bolag, som tar sikte på just förtroendeskada för 
arbetsgivaren: 
 
Bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan ”påverka arbetstagarens handläggning i 
sitt arbete hos arbetsgivaren”. 
 
Enligt kommentaren till AB § 8c är syftet att förbjuda bisysslor där det kan finnas en ”risk för 
att förtroendet för att arbetsgivarens verksamhet rubbas”. 
 
I SKL:s cirkulär 17:50 (information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla) 2018-01-
24, sidan 2, anges som exempel som grund för förbjudande av bisyssla: ”att arbetstagaren har 
ett uppdrag i en verksamhet som levererar varor eller tjänster till arbetstagaren”. 
 
Kollektivavtalets regler om förtroende bör givetvis följas strikt av alla anställda. 
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----------------- 
Kommunfullmäktige har den 22 juni 2020, § 158, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 augusti 2020 
Piteå kommun hanterar bisysslor utifrån den av kommunfullmäktiga antagna ”Affärsetisk 
policy” och ”Rutin för bisyssla” som är en tillämpningsbeskrivning av policyn. 
Medarbetare har en skyldighet att anmäla om de har en bisyssla vid sidan av sin anställning. 
Chefer ska årligen, vid medarbetarsamtal eller APT etc, informera medarbetare om att de är 
skyldiga att anmäla bisyssla. 
 
Som bisyssla räknas allt som medarbetar ägnar sig åt vid sidan av arbetet som inte tillhör 
privatlivet. Det kan t.ex. vara en extra anställning, ett uppdrag eller en egen verksamhet och 
det spelar ingen roll om det utgår ekonomisk ersättning eller inte. Förtroendeuppdrag inom 
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inom som bisyssla. 
 
Utgångspunkten är att bisysslor är tillåtna förutsatt att de: 
- Inte konkurrerar med Piteå kommuns egen verksamhet 
- Inte påverkar myndighetsutövningen 
- Inte medför oklarheter om medarbetaren representerar kommunen eller sitt företag 
- Inte är av den omfattningen att den negativt påverkar möjligheten att utföra det 
ordinarie arbete i Piteå kommun 
- Inte bedöms skada allmänhetens förtroende till dig och/eller kommunens verksamhet. 
 
Det finns en checklista som stöd för att bedöma om bisysslan är förtroendeskadlig 
 
Det är i slutändan förvaltningschef som beslutar om bisysslan är godkänd för medarbetare, för 
förvaltningschefer är det kommunchef som beslutar. Alla beslut om bisyssla är 
delegationsbeslut och ska anmälas till respektive nämnd. Personalavdelningen registrerar alla 
bisysslor. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Piteå kommun behandlar bisysslor i enighet med 
vad motionären efterfrågar och förslår att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 
__________ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
” Som verksamma i offentlig förvaltning arbetar Piteå kommuns medarbetare och 
förtroendevalda 
på medborgarnas uppdrag. En grundförutsättning i detta arbete är att alltid agera på ett sådant 
sätt att förtroendet för styrelsers, nämnders, förvaltningars eller medarbetares saklighet och 
opartiskhet står fast. 
 
Det är mycket viktigt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Därför är det viktigt 
att Piteå kommuns anställda och förtroendevalda inte ens misstänks för att de låter sig 
påverkas av andra, än de som lagar m.m. kräver. 
 
Kommunfullmäktige har i ”Affärsetisk policy” satt grunderna för vad som gäller för bisysslor 
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och verksamheten har tagit fram rutiner som uppfyller lagkrav, kollektivavtal och SKRs 
rekommendationer, så därför föreslår jag att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 210 
 

Motion (KD) - Ange köttets ursprung på kommunens menyer 
Diarienr 20KS72 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen, Ange köttets ursprung på kommunens menyer, 
färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Helén Lindbäck (KD) och Daniel Bylund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Helén Lindbäck (KD) har inkommit med en motion och yrkar: 
 
att köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens verksamheter. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Vi har all anledning att känna stolthet över svenska bönder och svensk köttproduktion som 
präglas av högt ställda krav och god omsorg om djuren. 
 
Svensk djurskyddslagstiftning är världens skarpaste och syftar till att djuren ska ha möjlighet 
att bete sig så naturligt som möjligt. Den medför en rad olika krav om exempelvis utevistelse, 
rörelseytor och bedövning. EU-lagstiftningen på området ligger fortsatt långt efter vår. 
 
Världshälsoorganisationen menar att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot 
mänskligheten. Ett högt användande av antibiotika i djuruppfödningen i andra länder driver 
på utvecklingen i negativ riktning. Svensk produktion är ett föredöme med EU:s lägsta 
användning. 
 
Miljömässigt är svenskt kött också att föredra. Svenska bönder har låg klimatpåverkan. 
Dessutom bidrar betande djur till öppna landskap och betesmarker med stor biologisk 
mångfald. 
 
Skälen att välja svenskt kött framför kött från andra länder är starka. Kommunen har ett 
ansvar vid upphandling och den information som ges. För många medborgare är det viktigt att 
få veta varifrån det man äter kommer. Det gäller inte minst kött, där ungefär 8 av 10 svarar att 
information om varans ursprung är viktig för dem. I våra kommunala verksamheter serveras 
en stor mängd måltider varje dag och vi kristdemokrater ser det som rimligt att köttråvarornas 
ursprung framgår av menyerna. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 33, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
__________ 
Fastighets- och servicenämnden yttrande, inkommit den 22 april 2020, § 22 
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Nämnden verkar för att möjliggöra för svenska och lokalproducerade livsmedelsproducenter 
att kunna lämna anbud vid livsmedelsupphandlingen. I upphandlingen har inte krav på 
svenskt eller lokalproducerade produkter kunnat ställas utifrån lagen om offentlig 
upphandling. Däremot har krav på produkter ställts utifrån svenska livsmedel. Krav har bland 
annat ställts utifrån svensk djurskyddslagstiftning och användande av antibiotika endast vid 
medicinska behov. Måltidsservice arbetar efter den regionala och nationella 
livsmedelsstrategin som fastställer att vi behöver mer norrbottnisk mat på tallrikarna och efter 
agenda 2030 utifrån de hållbarhetsmål som rör verksamheten. 
I kommunen har vi idag sju menyer som publiceras en gång per månad. Dessa är meny för 
äldreomsorgen, handikappomsorgen, hemtjänst, timbal, flytande och förskola och skola. 
 
Underlag för respektive meny hämtas ur Mashie, ett kostdatasystem där hela processen från 
inregistrering av kund och beställning till produktion och utskrift av menyer sker. Systemet är 
relativt statiskt och de menyutskrifter som finns lämnar inget utrymme för Måltidsservice att 
lägga till information. Vi kommer att lägga till information om köttråvarans ursprungsland. Vi 
kommer att framföra önskemål om att råvarans ursprungsland ska kunna framgå på menyerna 
till Mashie. 
 
Vi har förståelse för att många medborgare tycker att det är viktigt att veta varifrån maten de 
äter kommer. Vår grossist arbetar aktivt för att vi ska få lokalproducerade livsmedel i första 
hand och svenska livsmedel i andra hand om det är möjligt, i enlighet med vår uppmaning till 
verksamheten. Av oberett kött var 91 % (mätt i kilo) av svenskt ursprung år 2019. Alla 
leverantörer anger inte råvarans ursprungsland, 3 % saknade denna uppgift avseende oberett 
kött. 
 
Eftersom det tekniskt inte går att införa information om köttets ursprung på menyerna föreslår 
Fastighets- och servicenämnden avslag på motionen. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2020 
Eftersom Fastighets- och serviceförvaltningen jobbar med frågan och försöker påverka 
leverantören av verksamhetssystemet att införa möjlighet att visa ursprungsland på menyerna 
förslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Piteå kommun ska vara en öppen och transparant organisation. Medborgarna ska ha goda 
möjligheter att följa och utvärdera all kommunal verksamhet. Jag håller med motionären om 
att det vore önskvärt att vi kunde redovisa ursprungsland på de råvaror vi använder i de 
måltider vi serverar. Det är positivt att en stor majoritet av de köttråvaror vi använder är av 
svenskt ursprung och det vore ännu bättre om vi kunde visa upp det. Det är inte 
tillfredställande att det verksamhetssystem som används inte kan visa ursprungsland på 
menyerna och jag uppmanar måltidsservice att fortsätta trycka på hos leverantören att införa 
denna möjlighet. Att manuellt redigera alla menyer för att införa uppgiften skulle medföra ett 
stort merarbete som inte känns rimligt. 
 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad och uppmanar 
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Fastighets- och serviceförvaltningen att fortsätta påverka leverantören av 
verksamhetssystemet.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Marita Björkman Forsman (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) Anders Nordin 
(SLP), Håkan Johansson (M) och Magnus Häggblad (SD): bifall till motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §245 KS Motion (KD) - Ange köttets ursprung på kommunens menyer 
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§ 211 
 

Motion (SD) - Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen 
Diarienr 20KS113 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen, Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen, 
färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Magnus Häggblad (SD) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
att berörda förvaltningar som krav vid anställning följer socialstyrelsen rekommendationer 
__________ 
Dessutom anförs i motionen: 
Fler och fler blir allt äldre och kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. 
Omsorgsyrket är ett mycket viktigt och krävande arbete som kräver stort ansvar och god 
förståelse av det svenska språket. De senaste årens stora tillströmning av nyanlända 
utlänningar har gjort att många av dessa numera arbetar inom äldreomsorg och sociala 
tjänster. Det har dock den senaste tiden kommit fler och fler rapporter, bland annat från 
Kommunal, som visar att det finns problem inom verksamheterna till följd av bristfälliga 
språkkunskaper. 
 
Det finns ett flertal vederlagda exempel på hur bristande språkkunskaper lett till allvarliga 
situationer för våra äldre. Utöver detta så framkommer ofta kritik inifrån verksamheterna då 
ordinarie personal ofta får en extra arbetsbelastning i form av extra ansvar för personer som 
inte känner det svenska språket tillräckligt väl. 
 
Våra äldre förtjänar en vård där kommunikationen görs på bra svenska så att man kan känna 
tillit och trygghet. 
 
Socialstyrelsen rekommenderar att man ska ha kunskaper i svenska motsvarande andraspråk 
på gymnasienivå. Detta skulle höja kvaliteten på vården och garantera en viss nivå och vi 
skulle kunna undvika språkliga förbistringar. 
 
För att våra äldre inom äldreomsorgen ska känna tillit och trygghet i vården och för att de 
anställda ska få en bättre arbetssituation behöver det göras insatser för att komma upp i den 
språknivå som socialstyrelsen rekommenderar. Sverigedemokraterna tycker att våra äldre är 
värda detta efter ett långt arbetsliv. 
_________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 36 remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
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för beredning. 
__________ 
Socialnämndens yttrande, inkommit den 22 april 2020 § 50 
Socialtjänstens målsättning är att anställa personer som har intresse av att arbeta med 
människor, har adekvat utbildning samt färdigheter för att klara vad arbetet kräver. Under 
senare år är det färre personer som söker sig till ett arbete inom vård och omsorg varför 
arbetsgivaren har arbetat för att anpassa sig till rådande förutsättningar. 
 
Vid anställning av vård och omsorgspersonal sker en muntlig intervju samt en 
dokumentationsövning. Den som inte bedöms klara intervjun och dokumentationsövning 
anställs inte. Ansvariga intervjuare uppskattar kraven som ställs vilka motsvarar SFI (Svenska 
för invandrare) nivå D. I Socialstyrelsens allmänna råd. (SOSFS 2011:12) ligger nivån 
”Tillräckliga kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva 
svenska i enighet med dessa allmänna råd”. 
 
Alla nyanställda får en central introduktion samt introduktion på den arbetsplats man kommer 
att arbeta på. Personal har via ”Lärande rekryteringar” utbildats till handledare, de samt 
praktikanten har möjlighet att nyttja språkstöd. Arbetslag har utbildats liksom chefer för att 
klara ett bra emottagande och färdighet i att ge bra introduktion i verksamheten. Under maj 
månad 2020 erbjuds personer som behöver extra lång introduktion i yrket en månads 
introduktion på kommande arbetsplats. Vidare pågår Eme-projekt – ”Employment for 
migrants” EU projekt där Piteå är en av aktörerna. Projektet kartlägger deltagarnas erfarenhet 
och intresse. Sedan erbjuds deltagaren en praktikplats där man får en handledare som 
tillsammans arbetar med olika metoder för en god introduktion. Målet med projektet är att 
utforma Metodbok för handledare. 
 
Gällande allvarliga händelser har socialförvaltningen, Piteå kommun inga händelser kopplat 
till brister i svenska språket som hitintills bedöms som allvarliga enligt Lex Sarah, Lex Maria. 
 
Resursmässiga förutsättningar gällande språkutbildning kan socialtjänsten inte uttala sig om 
då ansvaret för Vuxenutbildningen organiseras under Samhällsbyggnadsnämnden. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens (Personalavdelningen) yttrande, den 24 april 2020 
En arbetsgivare kan inte kräva en nivå av språkkunskap, till exempel svenska, som är högre 
än vad som behövs för att utföra arbetsuppgifterna då det kan strida mot 
diskrimineringsbestämmelserna. 
 
Vid anställning av personal i Piteå kommun efterfrågas alltid de kompetenser som behövs för 
att kunna utföra arbetsuppgifterna. Behöver man ha kunskap av språk på en viss nivå framgår 
det av platsannonsen. Har den sökande inte tillräckliga språkkunskaper för att kunna utföra 
arbetet blir denne inte anställd. Upptäcker arbetsgivaren att en anställds språkkunskap är för 
låg ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att öka språkkunskapen till den nivå som arbetet 
kräver. 
 
Inom en del verksamheter kommer kravet på kunskap av många olika språk öka framöver 
vilket gör att det inte är en självklarhet att det är kunskap i svenska språket som efterfrågas 
när vi ska anställa personal. 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån socialtjänstens bedömning av nivå på 
språkkrav att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. 
__________ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Att man har tillräckliga språkkunskaper för att klara det arbete man anställts för är givetvis 
en förutsättning för anställning. Kan man sedan prata flera språk är det även en merit, som 
troligen kommer efterfrågas ännu mer framöver. Vi vet att kompetensförsörjningen i 
kommunen kommer att bli svårare i framtiden. Jag tycker det är utmärkt att kommunen kan 
hjälpa personer som immigrerat till Sverige att bli redo för att ta det jobb som vi vet måste 
utföras i välfärden både idag och framöver. 
 
Socialförvaltningens svar visar att motionens intentioner redan är praxis varför jag föreslår 
kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD): bifall till motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 212 
 

Motion (SLP) (M) - Särbegåvade barn 
Diarienr 20KS109 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen, Särbegåvade barn, färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) och Håkan Johansson (M) har 
inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 
 
en handlingsplan upprättas för Piteå kommuns skolor, för att säkerställa att de särbegåvade 
barnen identifieras och får det stöd och den motivation de har rätt till utifrån sin begåvning 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Piteå kommun har idag ingen handlingsplan för särbegåvade barn. Man ger heller inget 
särskilt stöd till dessa barn. Särbegåvade barn behöver stöd, på samma sätt som de som har 
det svårt i skolan 
. 
Uppskattningsvis fem procent av alla människor är särbegåvade. Johan Nyh, ordförande i 
Riksförbundet för särskild begåvning, RFSB, påpekar att det är ett problem att vissa lärare i 
skolan vill bromsa elever som lär sig snabbare än andra. Skolinspektionens enkät visar att 
omkring 40 procent av lärarna i Stockholmsregionen gör det. Sannolikt är förhållandet 
liknande i Piteå. Det är emot skollagen och är ett allvarligt problem. Livet som särbegåvad är 
inte alltid en dans på rosor. De barnen behöver också anpassad undervisning, precis som de 
som har svårt med inlärningen. I dag får många av dessa barn felaktiga ADHD-diagnoser, 
riskerar att bli hemmasittare och felmedicinerade. 
 
I varje klass finns i dag mellan ett och tre barn som är särbegåvade, enligt RFSB. Ändå är det 
få skolor och förskolor som är särskilt anpassade för särbegåvade. Detta trots att de ofta 
behöver anpassningar precis som barn som har det svårt i skolan. 
 
SKOLVERKET: "Särskilt begåvade behöver många gånger andra utmaningar än sina 
klasskamrater." År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 
sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar 
utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med 
respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. 
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Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom de ibland 
underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten eller motivationen att 
lära. Att tvingas anpassa sig till för enkla uppgifter- eller till och med att dölja sina färdigheter 
för att inte sticka ut - är ett högt pris att betala för ett barn. Om uttråkningsprocessen redan är 
igång märks dessa barn i förskolegruppen genom att de blir antingen explosiva eller passiva. 
En del barn drar sig undan medan andra har en trotsproblematik. De bossar och ställer till 
oreda för att få saker att hända. 
 
WIKIPEDIA: Ett särbegåvat barn visar på ett eller flera områden klart högre begåvning än 
sina jämnåriga. Särbegåvning kan definieras som en genetisk potential och på grund därav 
möjliggörs prestationsmöjligheter på en nivå som vida överstiger en populations genomsnitt. I 
omständigheter där hög prestation av olika anledningar inte är välkomna eller uppmuntras kan 
särbegåvning medföra att barnet blir ignorerat, stigmatiserat, marginaliserat, förlöjligat eller 
exkluderat. 
 
Det finns kommuner som har verkställt handlingsplaner för särbegåvade barn. Nedan är en 
artikel från Dagens Nyheter 2019-03-19 som ger en viss beskrivning av vad som sker i andra 
kommuner. Handlingsplanen för särskilt begåvade barn i Stockholms skolor är nu klar. En 
navskola ska utses till kunskapscentrum. Lärare och skolpersonal kommer att delta i 
seminarier efter nyår för att lära sig att både identifiera och stötta dessa elever. 
 
- Hur många barn det handlar om vet vi inte, i vissa länder säger man fem procent, det är 
omöjligt att säga, säger Attila Szabo, lektor på utbildningsförvaltningen. 
 
De särskilt begåvade eleverna ska i huvudsak erbjudas fyra insatser. Den första är att få 
särskilt anpassad undervisning i klassrummet av sin lärare med mer utmanande uppgifter. Den 
andra åtgärden är att eleven flyttas upp till en högre årskurs i vissa ämnen. 
 
- "Det kan vara en åttaåring som läser engelska med årskurs fem, men sedan går tillbaka till 
sin vanliga klass. Att en åttaåring läser alla ämnen med 12 - 13-åringar är inte att 
rekommendera. Den sociala kontexten är väldigt viktig för de här eleverna," säger Attila 
Szabo. 
 
En tredje åtgärd är att erbjuda gruppundervisning med andra särskilt begåvade skolbarn 
utanför skoltid. I Bromma har man redan tjuvstartat med gruppaktiviteter för barn med starkt 
intresse för matematik. Varannan vecka träffas matematikbegåvade barn från Bromma på 
Äppelviksskolan för att utmanas i ämnet. Projektet beskrivs som väldigt lyckat och har lockat 
över 130 elever till extraundervisningen. 
 
- Vissa av eleverna upplever att de för första gången har haft möjlighet att knyta 
vänskapsband och bli utmanade av sina kamrater. De här eleverna är ofta ensamma och 
försöker hantera sitt utanförskap på olika sätt, där träffar de plötsligt andra elever som är 
intresserade av samma saker. 
 
Som fjärde åtgärd kan eleverna erbjudas kontakt med en mentor som kan stötta och 
uppmuntra till fortsatta studier. En mentor ska ses som ett komplement till övriga åtgärder, 
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vilka även kan kombineras. Det är ytterst en rättvisefråga. Det finns lika många särskilt 
begåvade barn i utsatta områden som i exempelvis Oscars församling. Men ibland är varken 
föräldrar eller skola medvetna om att barnen kan vara särskilt begåvade. Mentorerna kan vara 
en förebild och visa barnen att de kan nå längre. 
 
Det kommer inte att krävas några särskilda prov för att klassas som särskilt begåvad utan det 
är läraren som ska bedöma elevens fallenhet och engagemang i olika ämnen. Vi måste ha en 
inkluderande syn på begåvning. Vi ska inte sortera sju-åtta åringar, utan de som har lätt för att 
nå målen och ett starkt intresse för fördjupning, de ska få chansen att utveckla sin fulla 
potential. 
Särskilt begåvade barn behöver ofta lika mycket stöd som barn med särskilda behov. Men få 
kommuner har resurser eller beredskap för dessa. I våras fick Ekerö kommun kritik av 
Skolinspektionen för att inte ge särbegåvade Lucas Karlsson, 12 år, hjälp. Han hade placerats 
på en högstadieskola i en studiegrupp för barn med adhd och autism. 
 
- "De här eleverna blir lätt uttråkade, har ofta svårt för repetition och för vanliga 
grupparbeten. En del får felaktigt diagnoser och vissa blir hemmasittare. Det är viktigt att 
komma ihåg att särskild begåvning bara är en potential, utan målmedvetet och hårt arbete 
leder det inte till excellenta prestationer," säger Attila Szabo. 
 
SKR, tidigare SKL, har bland annat fina publikationer som beskriver hur man som kommun 
kan tänka i dessa frågor. Föreningen Mensa kan också erbjuda utbildning till politiker i detta 
ämne. 
 
Utifrån att Barnkonventionen nu också är lag i Sverige samt att Piteå satsar på att bli Sveriges 
barnvänligaste kommun, så hemställer vi härmed att en handlingsplan upprättas för Piteå 
kommuns skolor, för att säkerställa att de särbegåvade barnen identifieras och får det stöd och 
den motivation de har rätt till utifrån sin begåvning 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 35, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
__________ 
Utbildningsförvaltningens yttrande, inkommit den 30 mars 2020, 
I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen (2010:800), står det att utbildningen ska främja 
alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Eleverna ska få 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Där framgår det även att man i 
utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. Lagen är därmed tydlig med att även 
elever som har särskilda styrkor i olika ämnen har rätt till en undervisning som utmanar på 
den nivå där eleven befinner sig. Detta budskap går igen och skrivs än tydligare i skollagens 
tredje kapitel, tredje paragrafen: 
 
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har 
svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till 
att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når 
de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 
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sin kunskapsutveckling. Skollagen kräver inte att en elev har en diagnos för att få en anpassad 
undervisning. Det är snarare varje elevs rätt att få det. 
 
Under hösten 2016 utarbetades ett stöddokument - ”Att arbeta med särskilt begåvade elever” 
som en vägledning till skolorna i arbetet med särskilt begåvade elever. Syftet är att skapa 
förståelse och medvetenhet kring särskilt begåvade elever, synliggöra goda exempel samt att 
anpassa undervisningen så att de får utvecklas till sin fulla potential. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-30 tagit del av dokumentet. Det finns också 
fastställt på Insidan/Utbildningsförvaltningen/Stöddokument. 
 
Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån skolverkets studiepaket och det finns en tydlig 
arbetsgång för hur skolorna ska arbeta med att uppmärksamma, möta och undervisa särskilt 
begåvade elever. 
 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-
begavade-elever, 
 
Exempel på anpassad undervisning för särskilt begåvade elever samt pågående 
utvecklingsarbete på skolenheterna: 
 
• Anpassning i klassrummet av ordinarie lärare med bl.a. mera utmanande uppgifter. 
• Läroböcker i olika svårighetsgrader, elever läser en högre årkurs inom ramen för den 
ordinarie klassen. 
• Inom ramen för ordinarie undervisning ges särskilt begåvade elever utmaningar på 
individnivå. Undervisningen är individuellt anpassad 
• Elever som får läsa med en högre årskurs i något specifikt ämne. 
• Elever som får läsa med ett annat stadie, annan skola i något specifikt ämne 
• Gruppundervisning med andra särskilt begåvade barn i ett specifikt ämne, inom ramen för 
den ordinarie undervisningstiden tex Ma, Eng 
• Tvärgrupper mellan årskurser är andra exempel som förekommer. 
• Inom elevens val åk 8-9 ges möjlighet till fördjupning inom praktiska och teoretiska ämnen. 
• Frågor och uppgifter i KL(kooperativt lärande) som utmanar med fördjupad analys och 
problemlösning. 
• Musik- och dansskolan har en fördjupningslinje med ca 20 sökbara platser 
• Högpresterande elever som trivs med stort eget ansvar kan få ansvar för ansvarsuppgifter 
inom arenor där deras ansvar och kunskaper kan lyfta andra. 
• Som en del i SKA(systematiskt kvalitetsarbete), planeras för kartläggning, utformning m.m. 
• Vissa skolenheter har förutom skolverkets utbildningspaket läst särskilt utgiven litteratur i 
ämnet. 
 
Utvecklingsarbete pågår och materialet är framtaget som ett stöd för hur skolor ska arbeta 
med frågan. 
 
Avseende identifiering av de särskilt begåvade barnen ska elevers kunskapsutveckling följas 
och främjas systematiskt i förskoleklass och lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning 
ska nationella material användas. 

Page 47 of 524



Sammanträdesprotokoll 48 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
- Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt 
tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda 
från den 1 juli 2019. 
- Bedömningsstöden i läs– och skrivutveckling och taluppfattning är obligatoriska att använda 
i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd, utgivna 2019, som ska användas i 
grundskolan, sameskolan och specialskolan. Bedömningsstöden ska användas under höst- och 
vårtermin 
- Nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik är obligatoriska att 
använda i årskurs 3. Nationella proven ska genomföras under vårterminen. 
 
Förutom dessa obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov 
genomförs, utifrån beslut på varje skolenhet, olika kartläggningar av elevers kunskaper, 
förmågor och färdigheter av specialpedagoger/speciallärare och ordinarie lärare. Det kan vara 
tex. Lässtandarder, DLS(diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga) m.m. 
 
Vid dessa bedömningar, kartläggningar och prov kan de särskilt begåvade eleverna 
identifieras men det behövs egentligen inga särskilda prov för att klassas som särskild 
begåvad. Det är läraren som ska bedöma elevens fallenhet och engagemang. 
 
I statsbidraget för Likvärdigt skola har barn i behov av stöd prioriterats och platserna för barn 
med högfungerande autism har utökats från 12 till 16. Barn med högfungerande autism har 
ofta specifika intresseområden och är ibland särskild begåvade inom något specifikt ämne. 
 
Utifrån ovanstående görs bedömningen att det stödmaterial som utarbetats samt de 
kartläggningar och bedömningar som görs inom ramen för den ordinarie undervisningen är 
tillräckligt för att säkerställa att de särskilt begåvade eleverna identifieras och får det stöd de 
har rätt till. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad och hemställan avslås med motivering att det stödmaterial som utarbetats samt de 
kartläggningar och bedömningar som görs inom ramen för den ordinarie undervisningen är 
tillräckligt för att säkerställa att de särskilt begåvade eleverna identifieras och får det stöd de 
har rätt till. 
________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2020 
Utifrån Utbildningsförvaltningens redovisning av arbetssätt bedömer 
Kommunledningsförvaltningen att motionens intentioner är uppfyllda och föreslår 
Kommunfullmäktige att anse motionen färdigbehandlad. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Jag håller med motionärerna om att det är väldigt viktigt att vi kan identifiera och ge 
särbegåvade barn en utbildning som är både utmanande och håller kvar deras fokus. Även 
lagen är väldigt tydligt på detta. Utbildningsförvaltningen jobbade redan 2016 fram ett 
stödmaterial för skolorna i Piteå att använda i denna process. Deras yttrande visar även på att 
man systematisk och på ett bra sätt jobbar med dessa frågor. 
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Jag gör bedömningen att Piteå kommun redan har bra processer för att identifiera och ge 
särbegåvade barn det stöd de har rätt till, varför jag föreslår Kommunfullmäktiga att anse 
motionen färdigbehandlad. ” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Frida Blom (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP), 
Magnus Häggblad (SD), Majvor Sjölund (C), Bo Andersson (C), Lage Hortlund (SD), 
William Sandberg (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV): bifall till motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
  
Votering begärs, Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
  
Ja-röst: bifall till Kommunstyrelsens förslag enligt Helena Stenbergs (S) yrkande. 
  
Nej-röst: bifall till motionen enligt Håkan Johanssons (M) yrkande. 
  
Omröstningsresultat 
Ja: 26 
Nej: 23 
Frånvarande: 2 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §247 KS Motion (SLP) (M) - Särbegåvade barn 
 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 
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§ 212 

Voteringsförteckning - Motion (SLP) (M) - Särbegåvade barn 
Diarienr 20KS109 
 
JA: bifall till Kommunstyrelsens förslag, NEJ: bifall till motionen 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Anders Lundkvist (S), ledamot X   
Helena Stenberg (S), ledamot X   
Ruth Rahkola (S), ledamot X   
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Frida Blom (S), ledamot X   
Lars U Granberg (S), ledamot X   
Jonas Lindberg (S), ledamot X   
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X   
Lena Vikberg (S), ledamot X   
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Elisabeth Vidman (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Marianne Hedkvist (S), ledamot X   
Brith Fäldt (V), ledamot X   
Per Lönnberg (V), ledamot X   
Helena Wallon (V), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Mats Dahlberg (MP), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Ellinor Sandlund (M), ledamot  X  
William Sandberg (M), ledamot  X  
Charlotte Elworth (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Majvor Sjölund (C), ledamot  X  
Marika Berglund (C), ledamot  X  
Johannes Johansson (C), ledamot  X  
Torgny Långström (C), ledamot  X  
Britt-Louise Nyman (C), ledamot  X  
Bo Andersson (C), ledamot  X  
Johnny Åström (SJV), ledamot  X  
Martin Åström (SJV), ledamot  X  
Eva Åström (SJV), ledamot  X  
Malin Markström (SJV), ledamot  X  
Anton Markström (SJV), ledamot  X  
Helén Lindbäck (KD), ledamot  X  
Daniel Bylund (KD), ledamot  X  
Anders Nordin (SLP), ledamot  X  
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Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
Marita Björkman Forsman (S), ledamot X   
Louise Mörk (S), ledamot X   
Adrian Johansson (S), ledamot X   
Mojgan Azari (S), ledamot X   
Benny Söderberg (V), ledamot X   
Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande  X  
Maria Holmquist (V), vice ordförande X   
Stefan Askenryd (S), ordförande X   
Resultat 26 23 0 
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§ 213 
 

Motion (SD) - Tillgängliggörande av Piteås 
kommunfullmäktigemöten på internet 
Diarienr 19KS604 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen, Tillgängliggörande av Piteås kommunfullmäktigemöten 
på internet, färdigbehandlad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Magnus Häggblad (SD) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
Att: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt lämplig kommunal instans att utreda 
möjligheterna att börja sända kommunfullmäktigemötet på internet samt därefter arkivera och 
göra dem tillgängliga -på internet i efterhand. 
 
Att: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt lämplig kommunal instans att utreda teknisk 
nivå för en digitalisering av Piteå kommuns kommunfullmäktigesammanträden. Ska 
kommunen ha ljud, bild, enkelt valbar ärendelista, enkelt valbar talarlista osv. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Antalet åskådare på kommunfullmäktigemötena brukar inte vara särskilt imponerande. 
Måndagar 13.00 så verkar den moderna Piteåbon ha annat för sig än att följa mötena direkt på 
plats i kommunhuset. Istället så kanske man följer den direktsända radiosändningen som för 
tillfället är det enda alternativet. Tyvärr har vanliga radiosändningar den egenskapen att det är 
svårt för vanligt folk att ägna fokus och tid på att lyssna på långa utdragna möten bara för att 
den där frågan som engagerar väntas dyka upp någon gång under dagen. Arbete eller annat 
kan komma i vägen och man kan förhindras att rikta sin fulla uppmärksamhet på precis rätt 
del radiosändningen. Man har som lyssnare också bara ha en chans till att höra vad som sades. 
Kanske missförstod man något. Kanske missförstod journalister på plats något. Kanske vill 
någon kolla om journalister på plats missförstått något genom att gå till källan och bilda sig en 
egen uppfattning. ' 
 
Media väljer också själva fokus när de förmedlar ett kommunfullmäktigemöte. Vill man över 
tid ha en rättvisande bild så krävs eget engagemang och fördjupning av händelserna i 
kommunfullmäktige. Tyvärr så saknas denna möjlighet till engagemang, deltagande och 
transparens då den moderna människan förväntar sig ett digitalt alternativ på sina egna 
villkor. 
 
Om man misstänker att Piteå kommuns strategi gällande tillgängliggörande av 
fullmäktigemöten via internet direkt och i efterhand är haltande så blir det inte bättre av att 
sätta sig och göra en direkt jämförelse med Norrbottens övriga kommuner. En bild framträder 
av att Piteå hamnat på efterkälken. 
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Nu följer en sammanställning över tillgängligheten av Kommunfullmäktigemöten direktsänt 
och i efterhand i Norrbottens 14 kommuner. Störst kommun först. 
 
(Sammanställning finns i bilaga) 
 
Efter denna genomgång så kan vi konstatera att Sverigedemokraternas två tidigare motioner i 
samma ärende legat väl i linje med den tidens anda och folkets förväntningar. Sett till sin 
storlek så borde Piteå redan ha haft denna funktion på plats. För att inte missa att slå in bollen 
på öppet mål så kan jag konstatera -att: Av länets 8 största kommuner så är det bara Piteå som 
saknar direkt webbsändning (med undantag för Älvsbyn) samt möjlighet att överhuvudtaget 
digitalt ta del av fullmäktigemötet i efterhand. 
 
Om jag skulle välja att flytta till Överkalix så kan jag orientera mig i det politiska rummet och 
snabbt komma in i matchen genom att lyssna på gamla sändningar från kommunfullmäktige. 
Flyttar jag till Övertorneå så kan jag med ljud och bild se vad lokalpolitikerna haft för sig. 
Inget av dessa alternativ ges till mig som Pitebo. 
 
Reflektionerna är många fler, men jag hoppas att min bild presentation är belysande. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2019, § 264, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2020 
Kommunledningsförvaltningen började under hösten 2019 planera för en testverksamhet med 
att direktsända kommunfullmäktige mötena. Projektet har som syfte att sprida och 
tillgängliggöra den politiska diskussionen men även att skapa ett lärande bland personalen och 
utvärdera intresset inför ett permanent införande av webbsändningar. Första 
kommunfullmäktige som livesändes var i mars 2020. Sedan dess har alla kommunfullmäktige 
direktsänts via internet. Dessa sändningar nås via www.pitea.se/kflive , där finns även gamla 
sändningar att tillgå. 
 
Kvalitén på sändningarna har varit varierande, framför allt har möjligheten att koppla in ett 
bra ljud varit ett problem på grund av brister i dagens AV- och möteshanteringssystem i 
sessionssalen. Projektet sker inom befintliga ekonomiska ramar och befintliga resurser vilket 
gör att möjligheterna är begränsade. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån att testverksamhet pågår att 
kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. 
__________ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Jag ser väldigt positivt på att allmänheten har får ökade möjligheter att följa vad som händer 
i kommunen. Därför har kommunledningsförvaltningen sedan sommaren 2019 haft ett 
uppdrag att titta på möjligheterna till webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. 
Det är glädjande att provsändningar kommit igång. Sedan tidigare har möjligheten att följa 
kommunfullmäktige funnits via lokalradion och de flesta av kommunens nämnder tillämpar 
öppna sammanträden på ärenden som inte har sekretess av något slag. 
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Sammanträdesprotokoll 55 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Då motionens intentioner redan är under utvecklande föreslår jag att kommunfullmäktige 
anser motionen färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Magnus Häggblad (SD): 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 56 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 214 
 

Anmälda handlingar 
Diarienr 18KS1 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige.   
 
Anmälda delgivningar 
 Granskning av samverkan med barn- och ungdomspsykiatri (dnr 20KS1-28) 

 Granskning av kostorganisationen (dnr 20KS1-29) 

 Slutdokument Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2020-08-31 (dnr 20KS342-4) 

 Granskningsrapport Översiktlig granskning - Delårsrapport per 2020-08-31 (dnr 20KS342-5) 

 
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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Sammanträdesprotokoll 57 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 215 
 

Val av Nämndemän vid Luleå Tingsrätt 2020-2023 
Diarienr 19KS66 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Eva Åström till nämndeman vid Luleå Tingsrätt till och med 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2020-09-14 § 182, Kjell Lundmans avsägelse av uppdraget 
som nämndeman vid Luleå Tingsrätt och Piteå kommun har av Luleå Tingsrätt mottagit 
begäran om att utse ny nämndeman. 
  
Fyllnadsval kvarstår. 
----- 
Sjukvårdspartiet nominerar Eva Åström. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Sjukvårdspartiets nominering. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 58 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 216 
 

Motion (M) - Avyttring av inventarier 
Diarienr 20KS443 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen, Avyttring av inventarier till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot, Håkan Johansson (M) har lämnat in en motion om Avyttring av 
inventarier. 
  
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (M) - Avyttring av inventarier 
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Sammanträdesprotokoll 59 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 217 
 

Motion (KD) - Elevhälsa online, garanterad kontakt med Elevhälsan 
inom ett dygn 
Diarienr 20KS435 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Elevhälsa online, garanterad kontakt med 
Elevhälsan inom ett dygn, till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Helén Lindbäck (KD) har lämnat in en motion om Elevhälsa online, 
garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett dygn. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (KD) - Elevhälsa online, garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett dygn 
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Sammanträdesprotokoll 60 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 218 
 

Medborgarförslag - Att Norrfjärden får ta del av LFs gamla konstgräs 
Diarienr 20KS461 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, att Norrfjärden får ta del av LFs gamla 
konstgräs, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att Att Norrfjärden får ta del av LFs gamla konstgräs. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Att Norrfjärden får ta del av LF:s gamla konstgräs, Ungdomssatsning - 

Landsbygdssatsning på eran nordligaste nod 
 Medborgarförslag - Att Norrfjärden får ta del av LF:s gamla konstgräs, Ungdomssatsning - 

Landsbygdssatsning på eran nordligaste nod 
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Sammanträdesprotokoll 61 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 219 
 

Medborgarförslag - Vägbula där blomlådor inte ryms 
Diarienr 20KS440 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, vägbula där blomlådor inte ryms, till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om Vägbula där blomlådor inte ryms. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Vägbula där blomlådor inte ryms 
 Medborgarförslag - Vägbula där blomlådor inte ryms 
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Sammanträdesprotokoll 62 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 220 
 

Medborgarförslag - Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på 
Pitholmskolan 
Diarienr 20KS492 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, större lekpark/aktivitetspark eller 
liknande på Pitholmskolan, till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om större lekpark/aktivitetspark eller liknande på 
Pitholmskolan.  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på Pitholmskolan 
 Medborgarförslag - Större lekpark/aktivitetspark eller liknande på Pitholmskolan 
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Sammanträdesprotokoll 63 (63) 
Sammanträdesdatum  
2020-10-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 221 
 

Medborgarförslag - Fälla lövträd som skymmer sikten 
Diarienr 20KS493 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, fälla lövträd som skymmer sikten, till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att, fälla lövträd som skymmer sikten. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Trafikfälla pga lövträd som skymmer sikten 
 Medborgarförslag - Trafikfälla pga lövträd som skymmer sikten 
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