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§ 273 
 

Ajournering för utdelning av Solanderstipendiet och avtackning av 
avgående ledamöter 
Diarienr 20KS32 
 
Ordförande ajournerar sammanträdet 13:25-13:30 för utdelning av Solanderstipendiet och 
avtackning av avgående ledamöter. 
  
Stipendiater 2020 
Kommunfullmäktige instiftade i juni 1996 Solanderstipendiet för att stimulera 
piteåungdomar till högskolestudier. Stipendiesumman uppgår till 1/3 basbelopp och delas ut 
efter en termins studier. 
 
Stipendiekommittén beslutade 5 juni 2020 att Yu Yin Liu NA3A och Sandra Johansson 
EK3B får dela på Solanderstipendiet 2020. Stipendiaterna är ambitiösa och drivna elever med 
tydliga målbilder för framtida studier. 
  
Grattis till Solanderstipendiet och vi önskar er Lycka till med framtida studier. 
  
Avgående ledamöter och ersättare  
Ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige som haft uppdrag i minst tre år och avgått 
under 2020 är: 
Jessica Hjelte (S) 
Elin Håkansson (SD) 
Robert Håkansson (SD) 
Vi tackar för era insatser och ert engagemang. 
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§ 274 
 

Information och fattade beslut angående Corona hösten 2020 
Diarienr 20KS535 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen och fattade beslut med anledning av Corona. 
 
Ärendebeskrivning 
Tf Kommunchef Leif Wikman informerar vid sammanträdet. 
 
Beslut fattade i ledningsstab: 
2020-11-18     
- FRG: Staben beslutar att starta upp verksamheten igen för att stödja kyrkan vid bla hjälp för 
inköp till äldre, Linda är kontaktperson. 
- Julfester: 150 kr/pers kan nyttjas, men vi kan inte träffas samtidigt. Varje chef behöver ta 
ställning till om tillfället att träffas ska skjutas på framtiden eftersom nationella riktlinjer 
gäller att träffas max 8 personer med avstånd eller om man vill ha någon annan lösning. 
Förslag, digital julfest/träff istället för jullunch. 
- APT: ska genomföras, förslag; samla mindre grupper vid fler tillfällen, se över möjligheten 
att vara utomhus. Glöm inte skyldigheten att göra riskbedömningar, se även över hur chefer 
mår. 
- Handlingsplan: LST har tagit fram en Handlingsplan, denna verktygslåda kan kommunen 
använda för att hantera Coronapandemin, se bilaga. Handlingsplanen bör tas upp vid APT. 
-  Utlåning av personal: Kompenskartläggningen är framtagen, utlåning av personal mellan 
förvaltning gäller, lönekostnaden ligger därför kvar på egna förvaltningen trots att de arbetar i 
annan förvaltning. Kontakt för att samordna detta sker mellan förvaltningscheferna. 
 
2020-11-25     
- Tillsyn och taxor inom Miljö och hälsa: Årsdebitering vid tillsyn och andra taxor inom miljö 
och hälsa för kommande år, inbetalningar skjuts på till hösten 2021 
- Strömnässkolan: Förlängd stängning av Strömnässkolan till och med 26 nov 
- Maxgräns på 8 personer vid allmänna sammankomster: Notera att från och med den 24 
november 2020 gäller en gräns på max 8 personer även vid allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar som har sittande deltagare. Undantagen är begravningsgudstjänster, 
urnsättningar och motsvarande arrangemang som kan genomföras om antalet deltagare inte är 
fler än 20 personer.  
- Alternativa omsorgsplatser för barn/elever: Vid stängning av skola kommer kommunen att 
vara så frikostig det går i att bevilja alternativa platser till barn/elever där det finns behov för 
vårdnadshavare. Arbetsgivaren får avgöra vilka som behövs på arbetet och inte, och de 
anställda får då möjlighet att söka om alternativ plats för sina barn hon kommunen. Ju fler 
som kan arbeta är bättre för samhället.  
- Medborgarservice öppettider: Medborgarservice kommer att vara öppet till 16:00 under 
vardagarna under julperioden. 
 
 
  

Page 6 of 666



Sammanträdesprotokoll 7 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

2020-12-02 
- På grund av ökad smittspridning har beslut tagits att stänga Hortlaxskolan under vecka 50. 
Samråd har skett med regionens smittskydd. 
- Notera att Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendationen för yngre barn, symtomfria 
barn bör stanna hemma om någon i familjen har Covid-19. 
- Frivilliga resursgruppen FRG, kommer att starta upp verksamhet från och med 2020-12-04, 
finns tillgängliga på telefon vardagar 9:00-12:00. 
- Staben beslutar att inte tillhandahålla måltider till barn och elever, som på grund av 
smittorisk inte kan närvara i lokal där pedagogisk verksamhet för omsorg och undervisning 
bedrivs. Detta gäller förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola från och med 2020-12-02. 
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§ 275 
 

Detaljplan för utvidgning av Haraholmens logistikcentrum - del av 
Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 
Diarienr 20KS523 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Detaljplan för utvidgning av Haraholmens logistikcentrum - del av 
Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 25 april 2018 Piteå Hamn ett positivt planbesked 
för att pröva möjligheterna att planlägga för att utöka verksamhetsytorna för hamnverksamhet 
och möjliggöra för exempelvis tillfällig lagring, ankommande/avgående gods, ytor för 
rationell hantering vid intermodala transporter och större magasin för väderskydd av gods. 
Den 4 september 2018 tog Samhällsbyggnadsnämnden ett startbeslut om att påbörja 
framtagande av detaljplanehandlingar. 
 
Detaljplanen har handlagts med utökat förfarande eftersom Samhällsbyggnadsnämnden 
bedömt att kan medföra betydande miljöpåverkan 
 
Ett samråd med Länsstyrelsen om avgränsning av den strategiska miljöbedömningen med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skedde 2019-02-22. Miljöbedömningen med MKB har 
avgränsats att för detaljplanen hantera frågor om bullerstörningar, påverkan på naturmiljön, 
kumulativ påverkan av ökade transportvolymer samt dagvattenpåverkan på recipienten 
Bondöfjärden och dess miljökvalitetsnormer (MKN). 
 
Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 17 februari - 30 mars 2020. 
Samhällsbyggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2020-06-09. Under samrådet 
inkom det synpunkter om störning för närliggande bostadsfastighet pga. exponering av buller, 
ljus, lukt, trafik, damm och begränsning av utsikt samt önskemål om inlösen av 
bostadsfastigheten. Länsstyrelsen inkom med råd om behov av förtydligande i 
planbeskrivning och MKB om kumulativ påverkan av ökade transportvolymer, prövning av 
verksamhetstillstånd och jämförelser av vattenområde samt behov av komplettering med en 
groddjursinventering. Synpunkter från Trafikverket rör till stor del det planprogramarbete 
som är påbörjat för område norr om väg 505, Haraholmsvägen. Inkomna synpunkter under 
samrådet har föranlett komplettering med groddjursinventering samt förtydliganden av 
planbeskrivning och MKB. Samhällsbyggnad bedömer inte att detaljplanens genomförande 
bedöms utgör skäl för inlösen av fastigheten. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 11 juni - 27 juli 2020. 
Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2020-09-21. Under 
granskningen har privatpersoner återigen inkommit med synpunkter om oro för störningar, 
önskemål om inlösen av bostadsfastighet samt synpunkter på genomförda utredningar och 
bedömningar i planbeskrivning och MKB. Länsstyrelsen upplyser att det behövs en särskild 
artskyddsutredning gällande groddjur för att avgöra om det krävs dispens enligt 
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artskyddsförordningen. Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några 
förändringar av planhandlingarna. 
 
För att avgöra om det krävs dispens enligt artskyddsförordningen utförs en 
artskyddsutredning i genomförandeskedet. Efter samråd och granskning kvarstår fortfarande 
synpunkter från privatpersoner. 
 
Efter granskningen har planbeskrivningens avsnitt ”Konsekvenser av detaljplanens 
genomförande” kompletterats med punkterna/underrubrikerna: 
- Hur miljöaspekterna har integrerats i planen 
- Hur hänsyn tagits till MKB och inkomna synpunkter 
- Åtgärder som planeras för att övervaka och följa upp den miljöpåverkan som genomförandet 
av planen medför 
- Varför planen antagits istället för de alternativ som övervägts. 
 
Underlag till framtagande av detaljplan har varit: 
- PM Geoteknik 2018-08-20 
- Markteknisk undersökningsrapport 2018-08-20 
- Naturvärdesinventering 2018-10-19 
- Uppdaterade volymer väg 505 2018-10-19 
- Trafikutredning väg 505 2019-02-18 
- Rapport bottenfauna 2019-08-07 
- PM Platsbesök SMHI 2019-08-07 
- Bedömning påverkan på strömmar 2019-08-16 
- Dagvattenutredning 2020-02-10 
- Bullerutredning för MKB rev 2020-04-16 
- Rapport grodinventering 2020-05-29. 
 
Motivering 
Detaljplanen är en del av flera processer vars mål är att utöka verksamhetsytor för 
hamnverksamhet på Haraholmen, vilket är förenligt med översiktsplanens mål och 
rekommenderade användning. 
 
Under planprocessens gång har många frågor väckts och hanterats. Flertalet utredningar och 
inventeringar har genomförts som underlag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning. 
Under samrådet inkom synpunkter från bl.a. Länsstyrelsen som föranledde komplettering med 
groddjursinventering samt förtydliganden i planbeskrivning och MKB. 
 
Enligt MKB:n bedöms ett genomförande av detaljplanen inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Genomförandet bedöms medföra små konsekvenser, med undantag för 
aspekterna naturmiljö och kumulativ påverkan av ökade transportvolymer som bedöms 
medföra små till måttliga konsekvenser. Genom kommunens fortsatta utredning av 
trafiksituationen i området, artskyddsutredning för grodor samt fortsatt utredning inför 
tillståndsansökan för vattenverksamhet finns möjligheter att minska påverkan utöver 
föreslagna skyddsåtgärder. 
 
Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande, med hänsyn till ingripandegrunderna och nu 
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kända förhållanden, bedömt att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas. Länsstyrelsens upplysning om att det behövs en artskyddsutredning gällande groddjur 
för att avgöra om det krävs dispens enligt artskyddsförordningen tas med till 
genomförandeskedet. 
 
Privatpersoner har kommit in med synpunkter om oro för störningar, begränsning av utsikt 
och önskemål om inlösen av fastighet. Synpunkter och frågeställningar kopplade till oro för 
störningar och begränsning av utsikt är hanterade och bemötta, men alla synpunkter har inte 
kunnat tillgodoses. Detaljplanens genomförande bedöms inte utgöra skäl för inlösen av 
fastigheten. Platsen bedöms, med föreslagna åtgärder, vara lämplig för utökning av 
verksamhetsytor för hamnverksamhet. 
 
Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. Avgiften är, enligt planavtal daterat 2019-04-23, totalt 135 000 kr varav 67 500 kr (50 
%) har debiterats efter genomfört samråd. Detaljplan debiteras efter antagande med resterande 
67 500 kr. 
------- 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-22 § 189 att godkänna detaljplan för del av 
Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2, utvidgning av Haraholmens logistikcentrum, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande som kommunens. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Plankarta med planbestämmelser del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 
 Planbeskrivning del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 
 Miljökonsekvensbeskrivning del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 
 Samrådsredogörelse del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 
 Granskningsutlåtande del av Pitholm 47:13 och Pitholm 91:2 
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§ 276 
 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - tematiskt tillägg till 
översiktsplanen 
Diarienr 20KS540 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar tematiskt tillägg till översiktsplanen, Landsbygdsutveckling i 
strandnära läge (LIS). 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har arbetat med tematiskt tillägg till översiktsplanen för landsbygdsutveckling 
i strandnära läge (LIS), detta i enlighet med målsättningar i översiktsplanen ÖP 2030, antagen 
i december 2016. 
 
Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. En 
levande landsbygd beror på många faktorer, men möjlighet till strandnära boende och 
verksamheter kan vara väldigt betydande för ett samhälles identitet och möjligheter. För Piteå 
kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som stärker 
service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för näringar som kan bidra till såväl ökad 
turism som fler arbetstillfällen på vår landsbygd. 
 
Dialoger har genomförts under våren och hösten 2019 för att nå medborgare och aktörer. 
Grundläggande inventering genomfördes barmarksperioden 2019 varefter ett samrådsförslag 
togs fram. Under mars-maj 2020 har samråd skett, inkomna yttranden besvarades, beaktades 
och inarbetades. Planhandlingen reviderades och ställdes ut för granskning under september-
oktober. Sammanlagt föreslås 26 LIS-områden, vilka är spridda över hela kommunen. Utöver 
dessa kan även andra områden bli intressanta. Det kan i framtiden innebära att ett område kan, 
utan att vara utpekat i översiktsplanen, vara aktuellt för lokalisering av bostadsbebyggelse 
eller verksamhet. Dessa områden ska kunna prövas i enlighet med kriterierna för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (7 kap. 18e§). Piteå kommun har ett flertal orter och 
byar som faller väl inom ramen för LIS-kriterierna. 
 
Aktualisering ska göras varje mandatperiod. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Lage Hortlund (SD) och Bo Andersson (C): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Antagandehandling 
 Särskilt utlåtande 
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 Miljökonsekvensbeskrivning 
 Länsstyrelsens granskningsyttrande 
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§ 277 
 

Avtalssamverkan för lönecenters verksamhet 
Diarienr 20KS364 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera Avtalssamverkan för lönecenters 
verksamhet till Kommunstyrelsen, avtalet ska bedömas av kvalificerad juridisk kompetens 
inom LOU för att klargöra huruvida avtalet med stor sannolikhet strider mot LOU eller om 
undantaget enligt LOU 3:17 med stor sannolikhet kan tillämpas i detta fall. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Bo Andersson (C), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 att inrätta en gemensam servicenämnd med 
Älvsbyn kommun. Sedan 2017-01-01 den gemensamma servicenämnden ansvarat för 
uppgifter inom drift och utveckling samt uppföljning av löne- försäkrings- och 
pensionsadministration. Älvsbyns kommun är värdkommun. Respektive kommun har uppgift 
och ansvar för löneadministration förutom de uppgifter som överlämnats till den 
gemensamma nämnden. 
 
Sedan Servicenämnden startade har förhållanden förändrats som sammantaget bildar motiv 
till att se över frågan om lämplig samverkansform. Dessa förhållanden är: 
 
• Kommunlagen innehåller sedan den 1 juli 2018 finns en generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan. 
• En avsiktsförklaring för Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun är 
beslutad i Älvsbyns kommunfullmäktige 2020-04-27 och Piteå kommunfullmäktige 2020-05-
18. I avsiktsförklaringen anges att kommunerna föredrar att samverkan mellan kommunerna i 
första hand genomförs genom avtalssamverkan samt att samverkansformen gemensam nämnd 
används för samverkan där området har ett tydligt medborgarperspektiv. 
• Formen avtalssamverkan medför att samverkan med ytterligare kommuner underlättas. 
• Det finns ett intresse i andra kommuner att ta del av Lönecenters tjänster. 
 
Servicenämnden har 2020-06-04 fått information om det aktuella läget och har gett en 
rekommendation att gå vidare med avtalssamverkan. 
 
Skillnaden mellan samverkan i gemensam nämnd och avtalsamverkan är att vid samverkan i 
gemensam nämnd överlåter de samverkande kommunerna viss verksamhet till en gemensam 
nämnd. Den gemensamma nämnden fattar beslut om verksamheten. Respektive kommun 
behåller ett reellt politiskt inflytande över den verksamhet som nämnden bedriver och 
medborgarna i båda kommuner kan överklaga den gemensamma nämndens beslut. 
 
Avtalssamverkan är en enklare form av kommunal samverkan än samverkan i gemensam 

Page 13 of 666



Sammanträdesprotokoll 14 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

nämnd och kräver en mindre administrativ och politisk överbyggnad. Vid avtalssamverkan 
överlåter en samverkande kommun utförande av viss verksamhet till den andra kommunen. 
 
Huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten som sådan ligger kvar hos den kommun 
som överlåtit utövande av verksamheten. 
 
Fördelen med avtalssamverkan jämfört med samverkan i gemensam nämnd, är att 
avtalssamverkan innebär kortare beslutsvägar och mindre kostnader för administration samt 
att det blir enklare att ta in en ny part i samverkan. 
 
För att ingå i en avtalssamverkan behöver båda ingående parterna ta beslut om samma 
framförhandlade avtal. 
 
Juridiska aspekter på avtalssamverkan för Lönecenters verksamhet 
Sedan den 1 juli 2018 finns en generell rätt till kommunal avtalssamverkan utan hinder av 
lokaliseringsprincipen (KL 9:37). Som krav uppställs endast att den uppgift som samverkar 
gäller är en kommunal angelägenhet för båda kommuner. Uppgiften att hantera 
kommunanställdas löner och tjänstepension m.m. är en kommunal angelägenhet i båda 
kommuner och avtalssamverkan är således möjligt ur ett kommunalrättsligt perspektiv. 
 
Eftersom avtalssamverkan inte är generellt undantagen upphandlingsplikt, är det dock viktigt 
att i varje enskilt fall även göra en bedömning av om samverkansavtalet omfattas av 
upphandlingsplikt. 
 
I LOU 3:17 finns ett undantag från upphandlingsreglerna vid vissa samarbeten mellan 
upphandlande myndigheter (s.k. Hamburgsamarbeten). För att bestämmelsen ska vara 
tillämplig krävs bl.a. att samarbetet avser offentliga tjänster och att samarbetet sker i syfte att 
nå myndigheternas gemensamma mål. Begreppet ”offentliga tjänster” är varken definierat i 
lagen eller i det EU-direktiv som lagen genomför. 
 
I proposition 2015/2016:195 anges att begreppet ”offentliga tjänster” ska tolkas restriktivt, att 
det ska röra sig tjänster som kan härledas till ett offentligrättsligt åliggande och att enbart 
administrativa tjänster inte kan anses vara offentliga i den mening som avses LOU 3:17. 
Upphandlingsmyndigheten har uttalat att undantaget inte kan tillämpas för samarbeten som 
enbart avser stödverksamhet (till exempel gemensam administration kring lönehantering, 
personalhantering och ekonomi) och att det som avses med offentliga tjänster troligen är 
tjänster som utförs för att nå operativa mål (till exempel avfallshantering). 
 
Den 28 maj 2020 meddelade EU-domstolen en ny dom ett mål (C-796/18) angående 
Hamburgsamarbeten. De två avtal som målet gällde avsåg en programvara som användes för 
att leda olika insatser av brandkåren. Ett avtal innebar att Köln kostnadsfritt och permanent 
skulle tillhandahållas programvaran och det andra avtalet var ett samarbetsavtal som innebar 
att parterna kostnadsfritt skulle erbjuda varandra all framtida utveckling av programvaran. 
EU-domstolen klargjorde att samarbeten kan omfatta alla typer av verksamhet som hänger 
samman med det ansvar som de upphandlande myndigheterna anförtrotts eller åtagit sig. Det 
kan därmed avse verksamhet som är underordnad en offentlig tjänst, under förutsättning att 
denna verksamhet bidrar till det uppdrag myndigheterna tilldelats faktiskt utförts. 
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Avgörandet anses utvidga omfattningen av Hamburgundantaget till att även omfatta vissa 
typer av stödtjänster, under förutsättning att samtliga övriga villkor är uppfyllda. 
 
I målet avsåg stödtjänsten att bidra till utförandet av städernas uppdrag inom räddningstjänst. 
EU-domstolen har inte uttalat sig när det gäller stödtjänster som inte är kopplade till en tydlig 
offentlig tjänst som t.ex. räddningstjänst eller avfallshantering, utan fungerar som ett allmänt 
stöd till den offentliga verksamheten. Lönecenters verksamhet fungerar som ett sådant allmänt 
stöd, och det råder fortfarande viss osäkerhet om denna typ av samverkan omfattas av 
undantaget. 
 
Avtalssamverkan kring Lönecenter är således möjligt ur ett kommunalrättsligt perspektiv, 
men det är inte helt uteslutet att avtalet kan vara omfattat av upphandlingsplikt. Med hänsyn 
till EU-domstolens dom i mål C-796/18 bedöms risken för att avtalet skulle anses vara 
upphandlingspliktigt som betydligt lägre än tidigare. 
 
Om upphandlingsplikt skulle anses gälla, och kommunen träffar avtal om samverkan utan att 
beakta upphandlingsreglerna, kan konsekvenserna bli följande: 
 
- Om t.ex en annan leverantör av lön- och pensionstjänster överklagar kommunens avtal, kan 
beslutet ogiltigförklaras och upphävas. 
 
- Om konkurrensverket prövar avtalet kan de döma ut en upphandlingsskadeavgift på max 10 
procent av upphandlingens värde. Om konkurrensverket skulle döma ut en 
upphandlingsskadeavgift skulle det sannolikt bli på ett lägre belopp med hänsyn till rättsläget. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att avtalssamverkan är den lämpligaste formen vid 
samverkan kring denna typ av uppgift. Administration av kommunanställdas löner, 
försäkringar och pensioner är en inåtriktad verksamhet som inte påverkar förhållanden utåt 
mot medborgarna. Det finns därför inte samma behov av politisk kontroll över verksamheten 
som vid verksamheter som påverkar medborgarna på ett tydligare sätt. Det finns dessutom 
stora fördelar med att gå över till avtalssamverkan, framförallt att det skulle innebära lägre 
administrativa kostnader och att det skulle bli lättare att ta in nya samverkanspartners. 
Avtalssamverkan är som ovan nämnts möjligt ur ett kommunalrättsligt perspektiv. När det 
gäller risken för att avtalet skulle vara omfattat av upphandlingsplikt finns en viss risk att det 
råder upphandlingsplikt, men denna risk har minskat betydligt sedan EU-domstolens dom i 
mål C-796-18. 
 
Sammantaget bedömer Kommunledningsförvaltningen att Piteå kommun bör verka för en 
avveckling av den Gemensamma servicenämnden för Piteå och Älvsbyns kommuner och en 
övergång till samverkan genom samverkansavtal, vilket också är i enlighet med den 
avsiktsförklaring som fullmäktige i båda kommuner antagit. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att besluta om att 
samverka med Älvsbyn kommun kring löneadministration genom avtalssamverkan i enlighet 
med framförhandlat avtal. 
------- 
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Kommunfullmäktige Älvsbyns kommun beslutade 2020-11-30 att ingå avtalssamverkan för 
löneadministration med Piteå kommun enligt bilaga.  
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring av p 14:1 till 12 
månader och 14:3 till 9 månader. 
  
Majvor Sjölund (C): avslag till Kommunstyrelsens förslag och istället upphandla 
löneadministrationstjänster. 
  
Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L), Helén Lindbäck (KD) och 
Anders Nordin (SLP) och Manus Häggblad (SD): återremiss, avtalet ska bedömas av 
kvalificerad juridisk kompetens inom LOU för att klargöra huruvida avtalet med stor 
sannolikhet strider mot LOU eller om undantaget enligt LOU 3:17 med stor sannolikhet kan 
tillämpas i detta fall. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
 Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
 Nej-röst, ärendet återremitteras enligt Håkan Johanssons (M) yrkande. 
  
Votering verkställs genom upprop.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 31 
Nej: 19 
Frånvarande: 1 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar minoritetsåterremittera ärendet enligt 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 Avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministrationstjänster 
 Bilaga 1 Uppdragstagarens uppgifter 
 Bilaga 2 Uppdragstagarens uppgifter inom systemförvaltning 
 Bilaga 3 Uppdragsgivarens uppgifter 
 Bilaga 4 Finansieringsmodell för gemensamma samverkansområden 
 Bilaga 5 Faktureringsrutiner 
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 §279 KS Avtalssamverkan för lönecenters verksamhet 
 Beslut och bilagor från Älvsbyns kommun 
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§ 277 
Votering Avtalssamverkan för lönecenters verksamhet 
Diarienr 20KS364 

 
JA: ärendet avgörs idag, Nej: ärendet återremitteras enligt Håkan Johanssons (M) yrkande 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Anders Lundkvist (S), ledamot X   
Helena Stenberg (S), ledamot X   
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Frida Blom (S), ledamot X   
Lars U Granberg (S), ledamot X   
Nina Bladh (S), ledamot X   
Jonas Lindberg (S), ledamot X   
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X   
Ferid Letic (S), ledamot X   
Lena Vikberg (S), ledamot X   
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Elisabeth Vidman (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Marianne Hedkvist (S), ledamot X   
Marita Björkman Forsman (S), ledamot X   
Brith Fäldt (V), ledamot X   
Per Lönnberg (V), ledamot X   
Helena Wallon (V), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Anna Bergström (V), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Ellinor Sandlund (M), ledamot  X  
William Sandberg (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   
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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Ulf Lindström (L), ledamot  X  
Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
Jonas Vikström (S), ledamot X   
Louise Mörk (S), ledamot X   
Anna Åström (MP), ledamot X   
Joel Viklund (SLP), ledamot  X  
Malin Stenvall Viksten (M), ledamot  X  
Stefan Askenryd (S), ordförande X   
Maria Holmquist (V), 2:e vice ordförande X   
Daniel Bergman (M), 3:e vice ordförande  X  
Resultat 31 19 0 
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§ 278 
 

Gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns kommuner - avveckling 
Diarienr 20KS539 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger beslut om Gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns 
kommuner - avveckling.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-22 att inrätta en gemensam servicenämnd med 
Älvsbyn kommun. Sedan 2017-01-01 har den gemensamma servicenämnden ansvarat för 
uppgifter inom drift och utveckling samt uppföljning av löne- försäkrings- och 
pensionsadministration. Älvsbyns kommun är värdkommun. Respektive kommun har uppgift 
och ansvar för löneadministration förutom de uppgifter som överlämnats till den 
gemensamma nämnden. 
 
Sedan Servicenämnden startade har förhållanden förändrats som sammantaget bildar motiv 
till att se över frågan om lämplig samverkansform. Dessa förhållanden är: 
 
• Kommunlagen innehåller sedan den 1 juli 2018 en generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan. 
• En avsiktsförklaring för Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun är 
beslutad i Älvsbyns kommunfullmäktige 2020-04-27 och Piteå kommunfullmäktige 2020-05-
18. I avsiktsförklaringen anges att kommunerna föredrar att samverkan mellan kommunerna i 
första hand genomförs genom avtalssamverkan samt att samverkansformen gemensam nämnd 
används för samverkan där området har ett tydligt medborgarperspektiv. 
• Formen avtalssamverkan medför att samverkan med ytterligare kommuner underlättas. 
• Det finns ett intresse i andra kommuner att ta del av Lönecenters tjänster. 
 
Servicenämnden har 2020-06-04 fått information om det aktuella läget och har gett en 
rekommendation att gå vidare med avtalssamverkan. 
 
Skillnaden mellan samverkan i gemensam nämnd och avtalssamverkan är att vid samverkan i 
gemensam nämnd överlåter de samverkande kommunerna viss verksamhet till en gemensam 
nämnd. Den gemensamma nämnden fattar beslut om verksamheten. Respektive kommun 
behåller ett reellt politiskt inflytande över den verksamhet som nämnden bedriver och 
medborgarna i båda kommuner kan överklaga den gemensamma nämndens beslut. 
 
Avtalssamverkan är en enklare form av kommunal samverkan än samverkan i gemensam 
nämnd och kräver en mindre administrativ och politisk överbyggnad. Vid avtalssamverkan 
överlåter en samverkande kommun utförande av viss verksamhet till den andra kommunen. 
 
Huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten som sådan ligger kvar hos den kommun 
som överlåtit utövande av verksamheten. 
 
Fördelen med avtalssamverkan jämfört med samverkan i gemensam nämnd, är att 
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avtalssamverkan innebär kortare beslutsvägar och mindre kostnader för administration samt 
att det blir enklare att ta in en ny part i samverkan. 
 
För att ingå i en avtalssamverkan behöver båda ingående parterna tar beslut om samma 
framförhandlade avtal i Kommunfullmäktige. 
___________________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att avtalssamverkan är den lämpligaste formen vid 
samverkan vid denna typ av uppgift. Administration av kommunanställdas löner, försäkringar 
och pensioner är en inåtriktad verksamhet som inte påverkar förhållanden utåt mot 
medborgarna. Det finns därför inte samma behov av politisk kontroll över verksamheten som 
vid verksamheter som påverkar medborgarna på ett tydligare sätt. Det finns dessutom stora 
fördelar med att gå över till avtalssamverkan, framförallt att det skulle innebära lägre 
administrativa kostnader och att det skulle bli lättare att ta in nya samverkanspartners. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige, efter beslut om att 
ingå avtalssamverkan med Älvsbyn kommun kring löneadministration, upplöser den 
gemensamma servicenämnden med Älvsbyn kommun och upphäver reglementet och 
samverkansavtalet för den gemensamma servicenämnden från och med 2021-01-01. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Johnny Åström (SJV): bordlägga ärendet. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 279 
 

Reglemente för styrelse och nämnder 
Diarienr 20KS374 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelse och nämnder. 
  
Reglementet gäller från och med 2021-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Revidering av reglementet föreslås med anledning av Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-
17 § 3, Överlåtelse av färdtjänst- och riksfärdtjänsthantering till Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten RKM. Kommunens uppgifter enligt Lagen om färdtjänst och 
Lagen om riksfärdtjänst flyttas över från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Dessutom har Kommunfullmäktiges beslutat 2020-09-14 § 166, om Verksamhetsövergång för 
drift och underhåll av vatten- och avloppsverksamhet till Pireva. Samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarar för uppdragsverksamhet för vatten- och avloppsanläggningar stryks därmed ur 
reglementet. 
 
I kap 2, Gemensamma bestämmelser § 19, har komplettering lagts in för nämndens 
möjligheter att utse ersättare. I § 28 förtydligas skrivelsen kring undertecknande av 
handlingar. 
 
Förtydliganden har lagts in mellan Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens 
uppdrag för bl.a. landsbygdsmedel och strategiska byggnadsprojekt. 
 
Förtydliganden har även lagts in mellan Kommunstyrelsens, Barn- och utbildningsnämndens 
och Fastighets- och servicenämndens uppdrag när det gäller verksamhet vid Grans 
Naturbruksgymnasium. Den projektorganisation som beslutades av kommunchef i samband 
med övertagandet av Grans naturbruksgymnasium från Regionen ska nu övergå i fast form. 
 
Dessutom finns några redaktionella ändringar. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Marita Björkman Forsman (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag 
med ändring att stycke 2 stryks i Barn- och utbildningsnämndens §1 samt att stycke 3 och 5 
stryks i Fastighets- och servicenämndes §1.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Reglemente för styrelser och nämnder  
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§ 280 
 

Förvärv av stamaktier i Arctic Business Incubator AB 
Diarienr 19KS626 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förvärvar stamaktier (8%) i bolaget Arctic Business Incubator AB, för 8 
tkr. 
  
Kommunfullmäktige antar Aktieägaravtal med tillägg för Arctic Business Incubator AB.  
  
Medel för förvärv av stamaktier anslås från Tillväxtpolitiska reserven.  
 
Ärendebeskrivning 
Arctic Business har verkat i och från Piteå Science Park med personal sedan 2017 inom 
ramen för ett projekt som finansierats av Piteå kommun samt Sparbanken 
Nord/Framtidsbanken under åren 2017-2019 (summerat 1,1 mkr Piteå kommun och 1,5 mkr 
Sparbanken Nord under 3 år). Syftet med detta projekt har från parterna varit att etablera 
Arctic Business med verksamhet så att Piteå kommun kan utvärdera verkan och nyttan av 
detta. 
 
Arctic Business är ett privat aktiebolag som ägs av LTU Holding, Norrlandsfonden, Luleå 
kommun, Region Norrbotten samt Skellefteå Industrihus AB. Arctic Business verkar som en 
organisation där personal från olika orter används för de bolag som behöver deras kompetens 
bäst – och har även dedikerad personal med direkt ansvar för att mot alla bolag jobba med 
finansiering, team & rekrytering, utbildning och immaterialrätt. 
 
Arctic Business jobbar med att skapa och starta nya innovativa exportbolag från norra Sverige 
(Norr- och Västerbotten) samt öka attraktionskraften för investeringar, inflyttning av bolag 
och att attrahera och behålla talang i regionen. Idag finns Arctic Business med personal och 
verksamhet i Luleå Science Park, Piteå Science Park och TGN i Skellefteå och verkar från 
dessa platser inom hela sitt område. 
 
Arctic Business har 1/1 2019, 10 anställda (5 män, 5 kvinnor) och utöver detta anlitas löpande 
2-6 externa konsulter på hel och halvtid för portföljbolagen. 2 personer är anställda i 
Skellefteå, 2 i Piteå och 6 i Luleå. Som nyckeltal kan nämnas att under 2018 träffade Arctic 
Business 225 innovatörer/entreprenörer, jobbade med ca 30 bolag som antagits till inkubatorn 
och attraherade 82 mkr i kapital till dessa (varav 2/3 av dessa attraherade nya ägare). Arctic 
Business verksamhet har under de senaste åren omsatt 15-17 mkr/år varav 12-13 mkr har varit 
kopplat till grundverksamheten och resten ur regionala och nationella projekt (som t.ex. ESA-
BIC Sweden, Sveriges rymd-startup inkubator, North Sweden Clean Tech runt energi och 
miljö startups). 
 
Arctic Business förvaltar även ett affärsängelbolag, Arctic Ventures Ett AB, på uppdrag av 22 
affärsänglar och Sam Invest AB. Detta bolag investerar direkt i alla bolag som antas till Arctic 
Business Incubator och änglarna kommer från hela Norr- och Västerbotten samt övriga 
Sverige (flera från Piteå). 
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Artic Business har idag ett aktiekapital på 100 tkr fördelat på 200 stamaktier om kvotvärde på 
100 kr/aktie. 
 
Piteå kommun erbjuds att köpa 4 % stamaktier från Skellefteå Industrihus AB (org.nr. 
556086-8217) samt 4 % stamaktier från Luleå kommun (org.nr. 212022-2742), för 8 tkr, 
motsvarande substansvärde 178 480 kr. 
 
Fördelning av ägandet efter Piteå kommuns köp: 
LTU Holding AB 31% 
Skellefteå Industrihus AB 16% 
Luleå kommun 16% 
Stiftelsen Norrlandsfonden 20% 
Region Norrbotten 9% 
Piteå kommun 8% 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Näringslivsavdelningen arbetar idag med att utveckla och understödja det lokala näringslivet. 
Denna verksamhet består delvis av att hjälpa igång idébärare och bistå dessa med relevanta 
insatser för att utvecklas. Tillsammans med flera aktörer, här kan nämnas Go business, Almi, 
LTU Business m.fl. ges det stora möjligheter för dessa företag att växa på ett hållbart sätt. 
Några av dessa företagsfrämjare bistår även ABI med underlag till deras inkubatorprogram. 
 
För näringslivet i Piteå finns även Piteå Science Park (PSP), som erbjuder en utvecklingsmiljö 
för forskning, innovation och företag. Go business som ingår i PSP erbjuder 
inkubatormöjligheter till nya och befintliga företag. ABIs inkubator riktar sig mot företag med 
skalbara idéer och gärna en ambition att växa på nationella/internationella marknader. ABIs 
verksamhetsområde gränsar till Piteå Science Park, vars verksamhet idag är under förändring. 
 
Fördelar 
1. Med en finansiering ökar tillgängligheten till ABI´s tjänster i Piteå. 
2. Piteå kommun kan erbjuda spetskompetens till de företag som har tillväxtpotential att växa 
och möjligtvis hitta nya marknader nationellt och även internationellt. 
3. Möjlighet för Piteå att via sin medfinansiering åberopa insatser som kan vara till stöd och 
hjälp för näringslivet i vissa uppkomna situationer. Ex. styrelseutbildningar, 
finansieringslösningar mm. 
 
Nackdelar 
1. Om det kommer fler aktörer till Piteå som erbjuder samma eller ett bättre upplägg än ABI, 
kan det bli svårt att byta då man redan medfinansierar en aktör. 
2. Om medfinansiering blir för låg kan aktiviteter utebli och effekten påverkar resultatet 
negativt. 
3. Ett ekonomiskt åtagande för Piteå kommun. 
 
Medfinansiering på max 400 tkr/år anses stå i proportion till den verksamhet som bedrivs i 
Piteå. Kommunledningsförvaltningen förslår därför att Piteå kommun inte förvärvar 
stamaktier i bolaget Arctic Business AB. 
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------- 
Efter Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslutat att föreslå att 
förvärva stamaktier (8%) i bolaget Arctic Business AB, har ärendet kompletterats med 
Aktieägaravtalet samt dess tillägg. 
  
Medel för förvärv av stamaktier föreslås anslås från Tillväxtpolitiska reserven.  
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Håkan Johansson (M) och Jonas Lindberg (S): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Aktieägaravtal Arctic Business Incubator AB 
 Tillägg Aktieägaravtal Arctic Business Incubator AB 
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§ 281 
 

Taxa färdtjänst 
Diarienr 20KS139 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att minoritetsåterremittera Taxa för färdtjänst till 
Kommunstyrelsen, för att inhämta underlag om vilken merkostnad Piteå kommun skulle ha 
haft för färdtjänstresorna om Regionala kollektivtrafikmyndighetens egenavgifter tillämpats 
under 2019, samt att invänta att taxiupphandlingen genomförs. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-14 att överlåta alla uppgifter enligt lagen (1997:736) 
om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst (1997:735) till Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten (RKM). Det finns möjlighet i kollektivtrafiklagstiftningen för 
kommunen att genom tillköp subventionera alla eller vissa restyper. Det innebär att det blir en 
extra kostnad för kommunen som ska behandlas i Kommunfullmäktige och därefter utför 
RKM det beslutet. 
 
I en jämförelse med utgångspunkt i 2019 års taxor framgår att Regionala 
kollektivtrafikmyndighetens taxa är generellt lägre för alla resor under 70 km. Vid 70 km 
övergår kostnaden 200kr som Piteå kommun idag har som max-tak för kostnad per enkelresa. 
Idag slår maxtaket in redan vid 40 km resa. 
 
Brukare inom socialtjänster har idag en starkt subventionerad taxa för resor till arbete, studier, 
daglig verksamhet och träffpunkter. De som åker till daglig verksamhet eller studier betalar 
19,25 per resa och de som arbetar och får lön för sitt arbete betalar 23,38 per resa. För resa till 
kommunens träffpunkter betalar de lägsta egenavgift, 50 kr per resa. 
 
Även RKM erbjuder subventionerade resor genom möjlighet att efter särskilt beslut köpa 40-
resors kort till 40% rabatt. RKMs taxa skulle för denna grupp betyda en ökad kostnad med ca 
6,50 kr för resa till arbete och ca 10 kr för resa till dagligverksamhet eller studier för resor upp 
till 10 km. 
 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten ser helst inte några avvikelser i taxan. Detta för att det 
ska bli så rationellt och effektivt som möjligt att hantera färdtjänsten. Avvikelser innebär 
såväl extra arbete för myndigheten som en otydlighet i hur taxan hanteras över länet som 
helhet. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Johnny Åström (SJV), Agnetha Eriksson (S), Brith Fäldt (V), Ferid 
Letic (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag med komplettering i beslutsmeningen att 
undantag görs för resor till daglig verksamhet, dessa föreslås fortsatt debiteras och handläggas 
enligt nu gällande taxa och bestämmelser för Piteå kommun. 
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Helén Lindbäck (KD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med komplettering i 
beslutsmeningen att undantag görs för resor till daglig verksamhet och arbetsresor, dessa 
föreslås fortsatt debiteras och handläggas enligt nu gällande taxa och bestämmelser för Piteå 
kommun. 
  
Majvor Sjölund (C), Magnus Häggblad (SD), Ulf Lindström (L) och Håkan Johansson (M): 
återremiss för att inhämta underlag om vilken merkostnad Piteå kommun skulle ha haft för 
färdtjänstresorna om Regionala kollektivtrafikmyndighetens egenavgifter tillämpats under 
2019, samt att invänta att taxiupphandlingen genomförs. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
  
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
 
 Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
 Nej-röst, ärendet återremitteras enligt Majvor Sjölunds (C) yrkande. 
 
 Votering verkställs genom upprop.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 28 
Nej: 22 
Frånvarande: 1 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar minoritetsåterremittera ärendet enligt 
yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 Jämförelse av egenavgifter Färdtjänst 
 RKM Färdtjänstregler 2020 
 Jämförelse av egenavgifter Arbetsresor 
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§ 281 
Votering Taxa färdtjänst 
Diarienr 20KS139 

 
JA: ärendet avgörs idag, Nej: ärendet återremitteras enligt Majvor Sjölunds (C) yrkande 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Anders Lundkvist (S), ledamot X   
Helena Stenberg (S), ledamot X   
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Frida Blom (S), ledamot X   
Lars U Granberg (S), ledamot X   
Nina Bladh (S), ledamot X   
Jonas Lindberg (S), ledamot X   
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X   
Ferid Letic (S), ledamot X   
Lena Vikberg (S), ledamot X   
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Elisabeth Vidman (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Marianne Hedkvist (S), ledamot X   
Marita Björkman Forsman (S), ledamot X   
Brith Fäldt (V), ledamot X   
Per Lönnberg (V), ledamot X   
Helena Wallon (V), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Anna Bergström (V), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Ellinor Sandlund (M), ledamot  X  
William Sandberg (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  
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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Ulf Lindström (L), ledamot  X  
Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
Jonas Vikström (S), ledamot X   
Louise Mörk (S), ledamot X   
Anna Åström (MP), ledamot X   
Joel Viklund (SLP), ledamot  X  
Malin Stenvall Viksten (M), ledamot  X  
Stefan Askenryd (S), ordförande X   
Maria Holmquist (V), 2:e vice ordförande X   
Daniel Bergman (M), 3:e vice ordförande  X  
Resultat 28 22 0 
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§ 282 
 

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2021 (VA-taxa) 
Diarienr 20KS490 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa allmänna vatten- och avloppsanläggningar från 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
För 2021 föreslås en generell ökning, oavsett mätartyp, av brukningsavgifterna och 
anläggningsavgifterna om totalt 4,0 % för att täcka ökade driftkostnader hänförliga till driften 
av den allmänna VA-anläggningen. 
 
Bolagets investeringsbehov ökar kapitalkostnader i form av framförallt avskrivningar. Totalt 
förväntas kapitalkostnaderna att öka med 2,9 mkr vilket motsvarar ett ökat intäktsbehov på 
2,8 %. Detta är en av huvudorsakerna till den föreslagna justeringen av 2021 års 
brukningsavgifter. 
 
Förutom förväntade prisökningar budgeteras även för en satsning på en ny 
underhållsavdelning med 2,4 mkr. Budgeten för den nya underhållsavdelningen inrymmer 
både personella utökningar för cirka 1 mkr samt kostnader av engångskaraktär vid 
uppstartsfasen för cirka 0,6 mkr. Satsningen utförs för att möjliggöra arbetet med 
förebyggande underhåll samt för att minska sårbarheten på verken långsiktigt. 
 
VA-verksamheten kommer, vid årsskiftet, genomföra en verksamhetsövergång av 16 personer 
från Teknik & Gatukontoret till Pireva. Den ekonomiska effekten av verksamhetsövergången 
estimeras till en besparing på 0,7 mkr. 
 
Under 2021 kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat 
kring kommunikation, kvalitet & miljö och digitalisering. Den utökade kostnaden pareras 
genom effektivare drift. 
 
Sammantaget förväntas besparingen av verksamhetsövergången, satsningen på en 
underhållsavdelning samt normala prisökningar öka kostnadsbilden med 1,7 mkr vilket 
motsvarar ett uteblivet utökat intäktsbehov med 1,6 % utöver ökade kapitalkostnader. 
 
Med anledning av kostnadsökningar förväntas det totala intäktsökningsbehovet för driften av 
den allmänna VA-anläggningen uppgå till 4,4 %, varav 4,0 % tas ut av höjda brukningstaxor 
och 0,4 % täcks in av en prognostiserad ökning av förbrukningen. Förslaget innebär att 
kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 22,6 kr per månad vilket motsvarar 272 
kr per år och för en ”normallägenhet” med 12,5 kr per månad vilket motsvarar 150 kr per år. 
 
Anläggningsavgifterna har inte justerats sedan 2017. Under perioden 2017 – 2020 har 
entreprenadindex av jämförbara tjänster ökat med 9 %. Pireva föreslår en ökad 
anläggningsavgift på 4 % för 2021. Den ökade anläggningsavgiften slår inte nämnvärt på 
intäkterna då avgiften periodiseras på 50 år i resultaträkningen. 
------- 
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Pirevas Styrelse föreslår kommunfullmäktige: 
- att öka brukningsavgiften med 4,0 % från 1:a januari 2021. 
- att öka anläggningsavgiften med 4,0 % från 1:a januari 2021. 
------- 
Kompletterande skrivelse från Pireva: 
Satsningen på en ny underhållsavdelning på 2,4 MSEK innefattar utökade personalresurser 
för 1 MSEK samt övriga kostnader för 1,4 MSEK med en estimerad fördelning mellan 
fastighetskostnader (30 %), fordonskostnader (15 %), inventarier, verktyg och lager (30 %) 
och övrigt, licenser och konsultkostnader (25 %). 
 
Personalresurserna handlar i huvudsak om en ny underhållschef och en underhållsingenjör. 
Huvuduppgiften för 2021 är att implementera ett underhållssystem, kartlägga och inventera 
tekniska anläggningar och maskinpark samt sätta och leda en helt ny underhållsavdelning med 
tillhörande underhållsplan. Detta har också ett starkt samband med verksamhetsövertagandet 
från T&G, som kommer ingå i underhållsavdelningen. 
 
Syftet med ny underhållsavdelning är att minska driftstörningar, akuta stopp och oplanerade 
underhållsarbeten. Med den nya underhållsavdelningen räknar Pireva med att kunna 
genomföra planerade underhållsåtgärder vilket minskar kostnader genom kortare ställtider och 
bättre planerat inköp. 
 
Ett förebyggande underhåll är även en förutsättning för att vi inte framåt ska ha driftstörningar 
som påverkar abonnenterna. I dagsläget ligger vi när den gränsen då vi har ett eftersatt 
underhåll. 
 
Pirevas VA-ledningsnät har ett återanskaffningsvärde på cirka 5 000 MSEK, i dagsläget har 
bolaget en förnyelsetakt på 0,5 % per år vilket innebär investeringar för cirka 25 MSEK per 
år. Håller Pireva den förnyelsetakten har vi bytt alla ledningar på 200 år. De ledningar vi 
anlägger idag har en teknisk livslängd på cirka 100 år vilket innebär att förnyelsetakten 
långsiktigt är för låg. 
 
Pirevas VA-anläggningar inom kommunen (cirka 140 stycken) har ett återanskaffningsvärde 
på cirka 1 500 MSEK. Idag reinvesterar bolaget cirka 1 % per år i VA-anläggningarna vilket 
medför en investeringskostnad på cirka 15 MSEK per år. Svenskt vatten har som 
branschorgan en rekommendation att reinvesteringstakten bör vara 3 % per år. Det vill säga, 
om vi inte taktar upp investeringarna på våra VA-verk finns en risk att vi bygger på 
underhållsskulden ännu mer. 
 
Vid sidan av vår satsning på en underhållsavdelning och riktade underhållsinvesteringar 
genomförs även en del nyinvesteringar. Till största del härrör dessa nyinvesteringar utökade 
verksamhetsområden som till exempel Renön/Nötön. Nya verksamhetsområden är till viss del 
finansierade av anslutningsavgifter, men det täcker oftast inte hela investeringen. 
 
Idag finansieras VA-kollektivet av både avgifter och externa lån. Minskar vi taxorna, ökar de 
externa lånen, alternativt så får vi prioritera mer avseende reinvesteringar av befintligt 
ledningsnät och anläggningar. 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande 
För kommunens del kommer en prishöjning av VA-taxan att innebära att VA-budgeten för 
2020 på 4,2 mkr ökar med 168 tkr till 4 368 tkr. 
 
Pirevas prisökningar på 4% läggs rakt av vilket innebär att det även läggs på kommunens 
anslutningsavgifter då man bygger nytt. Kommunen har en del anläggningar som har mycket 
stora vattenförbrukningar, dvs höga kostnader för VA, tex våra simhallar. Öjebyns simhall 
står för ca 10 %, 12 000-14 000 kbm av vår totala vattenförbrukning. 
 
För de kommunala bolaget, PiteåBo innebär det att VA-budgeten för 2020 på 9,5 mkr ökar 
med 380 tkr till 9,88 mkr. PNF påverkas förstås också av höjningen men effekten är inte lika 
omfattande som för övriga bolag i koncernen. 
 
En höjning av avgiften påverkar medborgarnas kostnader och kommunens attraktivitet 
negativt utifrån tex NilsHolgerssonmätningen. Höjda avgifter innebär dock att bolaget får 
intäkter för att täcka ökade kostnader. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S), Karl-Erik Jonsson (M), Magnus Häggblad (SD), Johnny Åström (SJV): 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Helén Lindbäck (KD): taxan enbart höjs med 3%. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 Jämförelsediagram 
 Jämförelsetabell jämförbara kommuner VA 
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§ 283 
 

Taxa för Renhållning, hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2021 
Diarienr 20KS491 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för Renhållning, hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
från 2021. 
  
Reservation 
Johnny Åström (SJV), Martin Åström (SJV), Ewa Åström (SJV), Malin Markström (SJV) 
och Anton Markström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
För 2021 prognostiseras normala årliga kostnadsökningar i paritet med avfallsindex 
A12:1MD som ökat 1,0 % (augusti 2019 – augusti 2020). Lönerevision och andra 
indexreglerade prisökningar täcks in under dessa 1,0 %. 
 
Utöver indexerade årliga kostnadsökningar som inte inryms inom avfallsindexet. 
 
Från och med 1:a januari 2021 kommer även kostnaderna för förbränning av avfall påverkas 
på grund av inavtalade prisökningar och en ökad förbränningsskatt. 
 
Satsningen på Bredviksberget avfallsanläggning kommer även att driva kostnader som ska 
täckas av Renhållningstaxan nästa år. I samband med att första etappen, inom beslutad ram på 
15 MSEK, är färdigställd kommer vi se ökade avskrivningskostnader när projektet aktiveras i 
anläggningsreskontran. 
 
Renhållningstaxan är baserad på indextalet 101,4 (2013-08) i Avfallsindex A12:1MD. När 
detta index ändras, äger Pireva rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen. Index för perioden augusti 2019 till augusti 2020, ökade från 115,2 till 116,3 
vilket motsvarar 1,0 %. 
 
I budget 2021 förväntas normala årliga kostnadsökningar såsom lönerevision, indexerade 
prisökningar etc. Sammantaget genererar dessa kostnadsökningar ett behov att öka taxan i 
paritet med avfallsindex A12:1MD. 
 
Investeringsprojektet kring utvecklingen av Bredviksbergets avfallsanläggning där dygnet 
runt öppet, satsningar på trafiksäkerhet och ett förbättrat återbruk ligger i fokus kommer att 
aktiveras i början på 2021. Dessa ökade avskrivningskostnader kommer belasta 
Renhållningstaxan med totalt 450 tkr vilket motsvarar en taxeökning med 1,3 %. 
 
Kostnader för omhändertagande av brännbart avfall förväntas stiga betydligt mer än ovan 
nämnda avfallsindex. Förbränningsskatten ökar med 25 kr per ton vilket slår direkt på 
bolagets pris i avtalet med BEAB. Vidare kommer priset ytterligare öka med 20 kr per ton i 
enlighet med det upphandlade avtalet. Totalt en extra kostnad på drygt 350 000 kr vilket 
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motsvarar en taxeökning på 1,0 %. 
 
Under 2021 kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat 
kring kommunikation, kvalitet & miljö och digitalisering. Totalt härrör satsningarna cirka 250 
tkr som ska belasta Renhållningstaxan vilket motsvarar en taxeökning på 0,7 %. 
 
Med anledning av dessa kostnadsökningar förväntas det totala intäktsbehovet för det 
kommunala renhållningsuppdraget landa 3,0 % över indexökningen av Avfallsindex 
A12:1MD. Därmed föreslås en uppräkning av renhållningstaxan för hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall för år 2021 med totalt 4,0 %. 
 
Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 6,67 kr per månad, 
vilket motsvarar 80 kr per år och för en lägenhet med ca 4,16 kr per månad vilket motsvarar 
50 kr per år. 
 
I bilaga 1 redovisas nuvarande renhållningstaxa samt föreslagen renhållningstaxa inklusive 
taxejustering på 4,0 %, förslag till nya taxa är markerad med röd text. 
 
Pirevas Styrelse föreslår kommunfullmäktige: 
- att utöver avfallsindex höja taxan för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 1:a 
januari 2021 med 3,0 % vilket innebär en total taxeökning på 4,0 %. 
------- 
Kompletterande skrivelse från Pireva: 
Investeringsprojektet kring utvecklingen av Bredviksbergets avfallsanläggning där dygnet 
runt öppet, satsningar på trafiksäkerhet och ett förbättrat återbruk ligger i fokus kommer att 
aktiveras i början på 2021. Dessa ökade avskrivningskostnader kommer belasta 
Renhållningstaxan med totalt  450 TSEK. 
 
Kostnader för behandling av brännbart avfall förväntas stiga med 350 TSEK på grund av en 
utökad förbränningsskatt samt avtalad prisökning. 
 
Under 2021 kommer även satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland 
annat kring kommunikation, kvalitet & miljö och digitalisering. Dels för att nå ut till 
kommuninnevånarna och öka nyttjandet av ”Återvinning Anytime” (dygnet runt öppet på 
Breedviksberget), men även för att möta lagkrav kopplat till miljötillstånd. Dessa satsningar 
ökar kostnaderna med cirka 250 TSEK. 
 
Förutom ökade avskrivningskostnader, förbränningskostnader och satsningar inom 
stödfunktionerna ökar kostnaderna på grund av generella prisökningar, justerad budget för 
reparation av lastbilar där utfallet 2020 varit betydligt högre än budget samt lönerevision. 
Dessa kostnadsökningar uppgår till totalt 550 TSEK. 
 
Slår man ihop dessa poster är kostnadsökningen för 2021 totalt 1 600 TSEK. 
 
Som en motvikt till denna kostnadsökning kan bolaget redovisa en besparing på följande 
poster i budget 2021: 
 

Page 34 of 666



Sammanträdesprotokoll 35 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

· Fordonskostnader traktorer 50 TSEK 
 
· Drivmedel 100 TSEK 
 
· Inköp kärl 50 TSEK 
 
Den totala besparingen uppgår till 200 TSEK. 
 
För att sätta frågan i perspektiv till andra kommuner och riket i stort, vill Pireva även lyfta 
fram det faktum att Piteå kommun har en låg Renhållningstaxa i förhållande till rikssnittet. 
 
OH-kostnadsökningen från stödfunktionerna på 250 TSEK är en årlig kostnadsökning som 
innefattar satsningar på digitalisering av körordrar, förbättrad kommunikation samt ökade 
lagkrav och miljötillstånd. 
 
Digitalisering av körordrar möjliggör en framtida kostnadseffektivisering och minskad 
miljöpåverkan då Pirevas chaufförer kommer kunna ta emot körordrar digitalt i sina fordon 
istället för att hämta upp körlistor manuellt på Bredviksberget. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
För kommunens del kommer en prishöjning av renhållningstaxan att innebära att 
Renhållningsbudgeten för 2020 på 3,5 mkr ökar med 140 tkr till 3 640 tkr. 
 
Kostnaden för renhållning har under åren 2016-2020 ökat i storleksordningen 1 100 tkr, vilket 
motsvarar en ökning i snitt för femårsperioden på 9%. 
 
Pirevas prisökningar på 4% läggs rakt av vilket innebär att det även läggs på kommunens 
anslutningsavgifter då man bygger nytt. Kommunen har en del anläggningar som har mycket 
stora vattenförbrukningar, dvs höga kostnader för VA, tex våra simhallar. Öjebyns simhall 
står för ca 10 %, 12 000-14 000 kbm av vår totala vattenförbrukning. 
 
För de kommunala bolaget, PiteåBo innebär det att renhållningsbudgeten för 2020 på 8 221 
tkr ökar med 329 tkr till 8,55 mkr. PNF påverkas förstås också av höjningen men effekten är 
inte lika omfattande som för övriga bolag i koncernen. 
 
En höjning av avgiften påverkar medborgarnas kostnader och kommunens attraktivitet 
negativt utifrån tex NilsHolgerssonmätningen. Höjda avgifter innebär dock att bolaget får 
intäkter för att täcka ökade kostnader. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S), Magnus Häggblad (SD), Karl-Erik Jonsson (M) och : bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Helén Lindbäck (KD): taxan enbart höjs med 3%. 
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Johnny Åström (SJV): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring av paketpris till 1 
550 kr/år vid tömning- och behandlingsavgift. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för Renhållning, hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
 Jämförelsediagram 
 Jämförelsetabell jämförbara kommuner Renhållning 
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§ 284 
 

Avgifter inom offentlig plats dispenser och parkering 
Diarienr 20KS527 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Konsumentprisindex (KPI). Basmånad för indexuppräkningen är oktober 2011. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter indexuppräkning. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens avgifter inom offentlig plats ska regleras årligen utifrån statistiska centralbyråns 
konsumentprisindex (KPI). Utöver den årliga regleringen ser Samhällsbyggnad ett behov av 
att revidera det styrande dokumentet Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkeringar. 
 
Detta för att förtydliga och aktualisera underlaget i syfte att underlätta arbetet vid 
handläggning och debitering. Till följd av detta har Samhällsbyggnad tagit fram ett reviderat 
förslag på dokumentet. 
 
I förslaget finns nedanstående förtydliganden och förändringar: 
- reglering av avgifter inom offentlig plats enligt KPI 
- reglering av parkeringsavgifter samt felparkerings- och kontrollavgifter 
- textmässiga ändringar och förtydliganden av rubriker, begrepp och kartor. 
------ 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-22 §176 att godkänna revidering av Avgifter 
inom offentlig plats, dispenser och parkering och överlämna ärendet till Kommunfullmäktige 
för antagande. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden årligen får 
indexuppräkna taxan upp till Konsumentprisindex (KPI). Basmånad för indexuppräkningen är 
oktober 2011. Vid sänkning av KPI sker ingen förändring. 
-------- 
Underlaget är kompletterat med uppdaterade avgifter enligt KPI, 2020-11-12. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att stryka meningen, 
Vid sänkning av KPI sker ingen förändring.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Avgifter inom offentlig plats dispenser och parkering 
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§ 285 
 

Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark 
Diarienr 20KS158 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnadsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Konsumentprisindex (KPI). Basmånad för indexuppräkningen är oktober 2018. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter indexuppräkning. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 27 februari 2020, § 37, två revideringar 
och lämnade förslaget till reviderad taxa vidare till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Efter detta har Samhällsbyggnad sett ytterligare behov av revidering avseende 
indexuppräkning. Därför föreslår förvaltningen att Samhällsbyggnadsnämnden tar upp 
ärendet på nytt för antagande i Kommunfullmäktige och samtidigt upphäver sitt beslut från 
2020-02-27, § 37. 
 
Föreslagna revideringar 
3.5. Haraholmen. Specificerat pris för råmark och terrasserad mark utgår och ersätts med ett 
pris, Tomtpris TA (tomtarea) 100 kr/kvm. Priset gäller för all kommunal mark avsedd för 
verksamheter inom Haraholmen. 
 
Motivering 
Uppdelning i råmark och terrasserad mark finns inte längre i området och tillämpas inte heller 
inom övriga industriområden i kommunen. 
 
2.1.1.1. Tillägg av ny punkt avseende avgift för markupplåtelse för elektroniska 
kommunikationsanläggningar. Gäller vanligtvis upplåtelser i form av anläggningsarrende om 
ca 100 kvadratmeter för exempelvis master, teknikbodar och radiobasstationer. Pris 13 500 
kr/år. 
 
Motivering 
Taxa avseende avgift för markupplåtelse för elektroniska kommunikations-anläggningar 
saknas. Föreslagen taxa ligger i nivå med vad andra kommuner i Norrbotten debiterar för 
denna typ av upplåtelse. 
 
Justering av index: Kommunfullmäktige antog 2019-02-19, § 2, Taxa nyttjande och 
försäljning av kommunal mark. I taxan framgår att priser och taxor ska indexuppräknas enligt 
konsumentprisindex (KPI). Denna uppräkning behöver ses över årligen, varför 
Samhällsbyggnadsnämnden bör få i uppdrag att utföra indexuppräkningar. 
 
Motivering 
Att Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att indexuppräkna priserna och taxorna för 
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nyttjande och försäljning av mark gör att priserna kan hållas aktuella årligen. De flesta avtal 
har basmånad oktober och konsumentprisindex publiceras i november. 
 
Eftersom kommunen fakturerar för löpande markupplåtelser i början av december medför det 
att indexuppräkning kan ske först efter beslut i första Kommunfullmäktige året efter om inte 
Samhällsbyggnadsnämnden har delegation för detta. Det skulle innebära att 
indexuppräkningen skulle fördröjas med ett år. 
 
Samhällsbyggnad presenterar vid nämndsammanträdet den 22 oktober räkneexempel som 
förtydliganden till taxerevideringen och föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner 
dessa tillägg till Kommunfullmäktige. 
------ 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revidering av Taxa för nyttjande och försäljning av 
kommunal mark och överlämnar taxan till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden upphäver sitt beslut 2020-02-27, § 37, om revidering av Taxa för 
nyttjande och försäljning av kommunal mark. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen har sett över det styrande dokumentet och anser att några 
strykningar ska göras under punkt 1. 
Dessutom föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden årligen får indexuppräkna taxan upp till 
Konsumentprisindex (KPI). Basmånad för indexuppräkningen är oktober 2018. Vid sänkning 
av KPI sker ingen förändring. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att stryka meningen, 
Vid sänkning av KPI sker ingen förändring.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark 
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§ 286 
 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (1998:808) 
Diarienr 20KS462 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, med 
tillhörande taxebilagor 1 - 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad är oktober 2020. Miljö och 
tillsynsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter indexuppräkning. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens nuvarande taxa inom miljöbalkens område har sin grund från 2008 enligt 
dåvarande koncept från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sedan dess har bland annat 
lagstiftning, tillsynens krav och organisation, kommunens organisation och synen på 
finansiering av tillsynen förändrats. 
 
Den nuvarande taxan har reviderats med smärre justeringar vid några tillfällen då förändringar 
har skett i bland annat miljöprövningsförordningen och för att möjliggöra en 
indexuppräkning. 
 
SKR har under senare år arbetat med en modell för taxa inom miljöbalkens område som 
bygger på finansiering, planering och styrning utifrån verksamheters tillsynsbehov. 
Riskbedömningen sker i behovsutredningen utifrån det samlade tillsynsbehovet för branschen 
och utgör grunden för taxan. 
 
Tillsynen i sin tur delas in i fyra kategorier: 
- styrd tillsyn 
- behovsprioriterad tillsyn 
- händelsestyrd tillsyn 
- skattefinansierad tillsyn. 
 
Den styrda tillsynen utgörs av tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter som omfattas 
av regelbundna tillsynsaktiviteter styrda av lagstiftning och genom centrala myndigheters 
tillsyns-vägledning. Behovet är detsamma oavsett om det är en statlig eller kommunal 
myndighet som utför den operativa tillsynen. Dessa verksamheter har en årlig fast 
tillsynsavgift, enligt taxebilaga 2. 
 
Den behovsprioriterade tillsynen omfattar de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. 
Staten anger behovet genom lagstiftning och centrala myndigheter men ger kommunerna 
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utrymme att planera tillsynen och prioritera utifrån lokala behov, kunskaper och riskanalys. 
Dessa verksamheter efterhands debiteras efter utförd tillsyn, enligt taxebilaga 3. 
 
Den händelsestyrda tillsynen utgörs av bland annat ansökningar och klagomål och måste 
utföras utan att ta resurser från den styrda tillsynen. Ansökning- och anmälningsavgifter 
framkommer av taxebilaga 1. 
 
Den skattefinansierade tillsynen är det arbete som inte kan finansieras med avgifter. Den är 
obligatorisk och handlar till exempel om arbete med sanktionsavgifter, åtalsanmälningar, 
ogrundade klagomål, remisser och deltagande i kommunens planarbete. 
 
De två senaste årens behovsutredningar har upprättats utifrån ovanstående indelning för att 
förbereda för en övergång till den nya modellen av en behovsstyrd taxa som föreslås införas 
från januari 2021. 
 
Taxan består av 4 delar. 
1. Taxebestämmelser (paragrafer) i 1-33§§ 
 
2. Taxebilaga 1, med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som 
saknar fastställd prövningsnivå. I taxebilaga 1 föreslås fyra avgiftsnivåer att införas för 
ärenden som rör ansökan om tillstånd, anmälan och tillsyn. Tre nivåer motsvarar ett fast 
belopp utifrån fastställd tid 1,2 och 6 timmar och den fjärde nivån, en timavgift för mer 
komplexa ärenden som inte är möjliga att schablonisera. I samtliga övriga ärenden debiteras 
en timavgift. 
 
3. Taxebilaga 2 anges förslag till fast årlig avgift där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget 
anges för verksamheter eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C) 
miljöprövnings-förordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (ny beteckning H). 
 
För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning 
besluta om extraordinär tillsynsavgift och om det finns särskilda skäl med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga 
omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 
 
4. Taxebilaga 3 föreslås en efterhandsdebitering där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget 
anges för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig 
nivå enligt miljöprövningsförordningen, miljöbalken, förordning om miljöfarlig verksamhet 
och hälso-skydd (1998:808). 
 
Timavgiften är 1 016 kr och har beräknats utifrån nuvarande organisation i kommunen och de 
gemensamma kostnader (OH) som belastar Miljö- och tillsynsnämnden. Miljö- och 
tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i 
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 
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Som en konsekvens av införande av behovsstyrd taxa är att det ges bättre förutsättningar för 
att leva upp till kommunens mål om god ekonomisk hushållning genom att tydligt koppla 
ihop tillsynsplanering och finansiering av tillsyn inom miljöbalken. En målsättning är att det 
varken ska uppstå en tillsynsskuld eller ett budgetunderskott. 
 
En annan konsekvens av behovsstyrd taxa är att den skattefinansierade tillsynen får en 
tydligare styrning genom behovsplan och Miljö- och tillsynsnämndens prioriteringar av 
resurser i tillsynsplanen som syftar till kommunens prioriterade mål. 
 
Det samlade avgiftsuttaget från skattekollektivet kommer inte att påverkas i någon större 
utsträckning. 
 
Som en konsekvens för näringslivet är att blir det tydligare vilka branscher som omfattas av 
en årlig fast avgift och att tillsynstiden är densamma oavsett om det är staten eller kommunen 
som utför tillsynen. Dvs tillsynen blir mer likställd och rättvis. För övriga branscher har 
riskbedömningen skett i behovsutredningen utifrån det samlade tillsynsbehovet för branschen 
och utgör grunden för taxan och kategoriseras som behovsstyrd tillsyn. Dessa 
branscher/verksamheter debiteras det år som ett platsbesök genomförs. Vilket innebär att 
företaget debiteras för den samman-lagda tillsynstiden som har utförts under hela 
tillsynsperioden som kan sträcka sig över ett antal år. 
-------- 
Delegationsbeslut 2020-11-11 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa inom miljöbalkens 
område, med tillhörande taxebilagor 1 - 3. 
-------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa inom 
miljöbalkens område, med tillhörande taxebilagor 1 - 3. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och 
tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan upp till Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Basmånad är oktober 2020. 
 
Miljö och tillsynsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter indexuppräkning. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Ferid Letic (S), Stefan 
Askenryd (S), Ulf Lindström (L) och Nina Blad (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag med 
ändring att, Avgift för tillsyn debiteras i efterhand, läggs in i § 30. 
  
Lage Hortlund (SD), Magnus Häggblad (SD) och Håkan Johansson (M): index beräknas 
enligt Konsumentprisindex (KPI).  
  
Tilläggsyrkanden 
Stefan Askenryd (S): korrekta uppgifter under § 3 läggs in:  
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Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 
överklagas. 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Majvor Sjölunds (C) förslag. 
  
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att det endast föreligger ett 
förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 Taxebilaga 1 
 Taxebilaga 2 
 Taxebilaga 3 
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§ 287 
 

Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (2009:730) 
Diarienr 20KS514 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för indexuppräkningen är 
oktober månad 2020. Miljö- och tillsynsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter 
indexuppräkning. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD) och Ulf Lindström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Häggblads (SD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får 
Kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal nämnds kostnader för 
kontroll enligt denna lag. 
 
Kommunfullmäktige antog i november 2015 en taxa för kontroll över handel med vissa 
receptfria läkemedel. Taxan trädde i kraft januari 2016 och är giltig till 16 november i år 
vilket föranleder att taxan behöver revideras. 
 
Revideringen föranleder inga förslag till förändringar av den nuvarande taxan. 
------- 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2020-10-14 § 63 att föreslå att Kommunfullmäktige 
antar reviderad Taxa för kontroll över handel med vissa receptfria läkemedel. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Endast redaktionella ändringar föreslås i taxan samt beslut om att Miljö- och tillsynsnämnden 
årligen får indexuppräkna taxan upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD): index beräknas enligt Konsumentprisindex (KPI).  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
 
  

Page 46 of 666



Sammanträdesprotokoll 47 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 288 
 

Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska 
biprodukter (2006:805) 
Diarienr 20KS515 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för indexuppräkningen är 
oktober månad 2020. Miljö- och tillsynsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter 
indexuppräkning. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD) och Ulf Lindström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Lage Hortlunds (SD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om en taxa för offentlig kontroll av foder 
och animaliska biprodukter som trädde i kraft januari 2016. Taxan är giltig till november i år, 
vilket föranleder att taxan revideras. 
 
Timavgiften i denna taxa är densamma som Piteå kommuns gällande timavgift för tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timavgiften 
med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. 
 
Revideringen föranleder inga förslag till förändringar av den nuvarande taxan. 
------- 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2020-10-14 § 64 att föreslå att Kommunfullmäktige 
antar Taxa för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter (2006:805). 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Redaktionella ändringar föreslås samt att Miljö- och tillsynsnämnden även har lagt till ett 
avsnitt verkställighetsfrågor m.m., dessutom föreslås beslut om att Miljö- och 
tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan upp till Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV). Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att index beräknas 
enligt Konsumentprisindex (KPI).  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter 
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§ 289 
 

Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa (2006:1570) 
Diarienr 20KS516 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för indexuppräkningen är 
oktober månad 2020. Miljö- och tillsynsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter 
indexuppräkning. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD) och Ulf Lindström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Häggblads (SD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2016 om en taxa för tillsyn enligt lag om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa. Taxan är giltig till november i år, vilket 
föranleder att taxan revideras. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att taxan ändras från två till tre timmar (restid inkluderat), vilket 
motsvarar den faktiska tiden det tar att genomföra en undersökning och utfärda ett 
saneringsintyg för ett fartyg. 
------- 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2020-10-14 § 65 att föreslå att Kommunfullmäktige 
antar Taxa för tillsyn enligt lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Utöver ovan angivna förändringar föreslår Miljö- och tillsynsnämnden tillägg av § 4 och 5 , 
några redaktionella ändringar samt beslut om att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får 
indexuppräkna taxan upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för 
indexuppräkningen är oktober månad 2020. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att index beräknas 
enligt Konsumentprisindex (KPI).  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
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§ 290 
 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) 
Diarienr 20KS517 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för indexuppräkningen är 
oktober månad 2020. Miljö- och tillsynsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter 
indexuppräkning. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD) och Ulf Lindström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Lage Hortlunds (SD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige reviderades senast 2015-11-16 om taxa för tillsyn av verksamheter som 
tillhandahåller solarium med sollampor som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens 
föreskrifter om anmälningsplikt. Taxan giltighetstid löper ut i år vilket föranleder att taxan 
revideras. 
 
Lagen om strålskydd som nuvarande taxa har relaterat till har upphävts och ersatts med en ny 
lag om strålskydd (2018:396) samt en ny strålskyddsförordning (2018:506). Det kommunala 
ansvaret för att utöva tillsyn kvarstår för verksamheter med kosmetiska solarier och får 
meddela föreskrifter om avgifter för en myndighets eller kommuns verksamhet enligt denna 
lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 
 
I förslaget till den reviderade taxan föreslås en höjning av anmälningsärenden från en till sex 
timmar, vilket motsvarar handläggningstiden för ett ärende som kräver platsbesök. Den årliga 
tillsynsavgift som idag är fyra timmar föreslås i stället ersättas med timtaxa för tillsyn som tas 
ut i efterskott för varje påbörjad timme handläggningstid. 
------- 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutad 2020-10-14 § 66 att föreslå att Kommunfullmäktige 
antar Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220). 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Utöver ovanstående ändringar har Miljö- och tillsynsnämnden även gjort tillägg av 6§ Avgift 
vid tillsyn, några redaktionella ändringar samt beslut om att Miljö- och tillsynsnämnden 
årligen får indexuppräkna taxan upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad 2020. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att index beräknas 
enligt Konsumentprisindex (KPI).  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
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§ 291 
 

Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
Diarienr 20KS510 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för indexuppräkningen är 
oktober månad 2020. Miljö- och tillsynsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter 
indexuppräkning. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD) och Ulf Lindström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Magnus Häggblads (SD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer, d.v.s. 
kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med andra ämnen 
kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Lagen innehåller kompletterande 
bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (98/2013) av den 15 januari 2013 
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, nedan EU-förordningen. Från 
samma dag gäller även förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer som innehåller 
vissa kompletterande bestämmelser. 
 
EU-förordningen är ett led i Europeiska unionens strategi för kampen mot terrorism och syftar 
till att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa allmänhetens 
tillgång till utgångsämnen för detta - så kallade sprängämnesprekursorer. Den nya regleringen 
tar varken sikte på kemikaliernas miljöfarlighet eller risker relaterade till explosion. Syftet är, 
om framgår ovan, att minska möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. 
 
Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de ekonomiska aktörerna kräver att 
tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller enskilda personer väteperoxid, nitrometan och 
salpeter utöver uppgivna koncentrationsgränser. Tillstånden till enskilda ges av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan. Tillsyn ska även avse att de 
förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner är 
märkta på ett korrekt sätt. 
 
Enligt lagen om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för tillsyn enligt lagen. Med stöd av 
19 § 2 st. i lagen bemyndigas kommunerna att meddela föreskrifter om tillsynsavgifternas 
storlek. I förslaget till taxan föreslås en timavgift som debiteras efter utförd tillsyn. 
Timavgiften är 1 016 kr och har beräknats utifrån nuvarande organisation i kommunen och de 
gemensamma kostnader (OH) som belastar Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timavgiften 
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med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2020. 
------- 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2020-10-14 § 61 att föreslå Kommunfullmäktige att 
anta Taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och 
tillsynsnämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får justera de i denna taxa antagna fasta 
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att index beräknas 
enligt Konsumentprisindex (KPI).  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
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§ 292 
 

Taxa för uppdragsverksamhet 
Diarienr 20KS511 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för uppdragsverksamhet 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får indexuppräkna taxan 
upp till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för indexuppräkningen är 
oktober månad 2020. Miljö- och tillsynsnämnden ska delge Kommunfullmäktige beslut efter 
indexuppräkning. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD) och Ulf Lindström (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Lage Hortlunds (SD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 om en taxa för Miljö- och tillsynsnämndens 
tjänster av servicekaraktär som utförs på uppdrag som inte är myndighetsuppdrag som trädde 
i kraft i januari 2016. Taxan gäller till 16 november i år, vilket föranleder att taxan behöver 
revideras. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att föreläsningsarvodet ändras från ett fast pris på 1 000 kr till 
timavgiften som motsvarar faktisk nedlagd tid i varje uppdrag. Timavgiften är densamma som 
Piteå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken. 
-------- 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2020-10-14 § 62 att föreslå Kommunfullmäktige att 
anta Taxa för uppdragsverksamhet. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Lage Hortlund (SD): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att index beräknas 
enligt Konsumentprisindex (KPI).  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för uppdragsverksamhet 
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§ 293 
 

Avfallsplan för Piteå kommun - förlängning 2021- 2022 
Diarienr 20KS534 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förlänger befintlig Avfallsplan för Piteå kommun till och med 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt lag ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och 
avfallsföreskrifter vilka ska beslutas av kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram ny 
renhållningsordning påbörjades under hösten 2019 då den nuvarande avfallsplanen gäller 
t.o.m. 2020. 
 
Under våren 2020 pausades arbetet på grund av att EUs nya avfallsdirektiv var på gång att 
införas i Svensk lagstiftning. Nu är det nya regelverket på plats och de berör exempelvis 
ansvarsgränser för vissa avfallsslag, ny terminologi, när avfall upphör att vara avfall, nya 
bestämmelser om enskilda avlopp, byggavfall genom eget arbete mm. Även frågor som gäller 
finansiering via taxan påverkas. Branschorganet Avfall Sverige håller på att ta fram nya 
vägledningar för hur den nya lagstiftningen bör implementeras i den kommunala 
renhållningsordningen. Dessa vägledningar beräknas finnas på plats under första kvartalet 
2021. 
 
För att säkerställa att de nya regelverken implementeras på ett bra sätt i den nya 
renhållningsordningen föreslår Pireva kommunfullmäktige att nuvarande avfallsplan förlängs 
t.o.m. 2022-12-31. Samtliga styrgruppsmedlemmar bifaller förslaget med förlängning av 
befintlig renhållningsordning till och med år 2022”. Vad gäller avfallsplanens målsättningar 
och aktiviteter så kvarstår slutförandetider t o m år 2020 och dess nuvarande intentioner ska i 
det fortsatta arbetet gälla till dess en ny renhållningsordning antas. 
 
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 
 Avfallsplan för Piteå Kommun 2010-2020 
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Sammanträdesprotokoll 57 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 294 
 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
medborgarförslag beslutade i nämnd 
Diarienr 20KS349 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av medborgarförslag beslutade i nämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32-33 §§, ska motioner och medborgarförslag som 
inte beretts färdigt redovisas för Kommunfullmäktige två gånger per år. 
 
Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 22 juni 2020, § 138. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige kan överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om ett 
medborgarförslag. En nämnd som handlägger och beslutar sådant medborgarförslag ska minst 
en gång om året återrapportera till Kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över beslutade medborgarförslag i 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 
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 
 Återredovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt medborgarförslag 

beslutade i nämnd 
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Sammanträdesprotokoll 58 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 295 
 

Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda delgivningar 
 Ny ledamot (S) och ersättare (S) i kommunfullmäktige (dnr 18KS602-37) 

 Föreskrift om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka 
spridningen av sjukdomen covid 19 (dnr 20KS536-2) 

 Taxa Socialtjänsten 2021 (dnr 20KS528-3) 

 § 30 Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn 2020-11-25 - Taxa för externa tjänster, uthyrningar mm 
inom Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn (dnr 20KS576-1) 

 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 59 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 296 
 

Val av ombud och ersättare - Årsstämma för Piteå Kommunföretag 
AB 2021 
Diarienr 20KS350 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Maj-Britt Lindström (S) till ombud och Ulf Lindström (L) till 
ersättare vid årsstämma för Piteå kommunföretag AB (PIKAB) för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Bolagspolicy för Piteå kommun ska kommunfullmäktige utse årsstämmoombud för 
Piteå Kommunföretag AB. För 2020 utsågs som ombud Maj-Britt Lindström (S) och som 
ersättare Ulf Lindström (L). Beslut ska tas för ett år. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): Socialdemokraterna nominerar Maj-Britt Lindström (S) till ombud. 
  
Håkan Johansson (M): Nominerar Ulf Lindström (L) till ersättare.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 60 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 297 
 

Avsägelse av ledamot Nolia AB till årsstämma 2023 
Diarienr 19KS44 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Johnny Åströms (SJV) avsägelse. 
  
Kommunfullmäktige nominerar Åke Forslund (SJV) till ny ledamot i styrelsen för Nolia AB 
till årsstämman 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Johnny Åström (SJV) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Nolia AB. 
------ 
Ingen nominering har inkommit.  
 
Yrkanden 
Johnny Åström (SJV): Sjukvårdspartiet nominerar Åke Forslund (SJV). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 61 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 298 
 

Fyllnadsval av ersättare (S) - Barn- och utbildningsnämnden 2019-
2022 
Diarienr 18KS605 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anna Bogren Dahlberg (S) och Elisabeth Davidsson (S) till 
ersättare Barn- och utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden.   
 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av två ersättare kvarstår efter att Massoud Sari Aslani (S) och Samuel Pettersson 
(S) utsetts till ordinarie ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden i Kommunfullmäktige 
2020-11-30 §266 och § 267.  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Socialdemokraterna nominerar Anna Bogren Dahlberg (S) och Elisabeth 
Davidsson (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 62 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 299 
 

Fyllnadsval av ersättare (S) - Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS604 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Thomas Hansson (S) till ersättare Samhällsbyggnadsnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval av en ersättare kvarstår efter att Regis Cabral (S) utsetts till ordinarie ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden i Kommunfullmäktige 2020-11-30. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Socialdemokraterna nominerar Thomas Hansson (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 63 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 300 
 

Interpellation (C) - Naturvårdsavtal Grisberget 
Diarienr 20KS594 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om Naturvårdsavtal för Grisberget får ställas 
till Brith Fäldt (V) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Majvor Sjölund (C) har lämnat in en interpellation om Naturvårdsavtal 
för Grisberget, ställd till Brith Fäldt (V) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till att interpellationen får ställas och besvaras om möjligt vid 
nästa sammanträde. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
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Sammanträdesprotokoll 64 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 301 
 

Interpellation (C) - Svinn i produktionsköken 
Diarienr 20KS595 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om Svinn i produktionsköken får ställas till 
Marita Björkman Forsman (S) ordförande i Fastighets- och servicenämnden samt Gemensam 
kost- och servicenämnd.  
  
Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Majvor Sjölund (C) har lämnat in en interpellation om Svinn i 
produktionsköken, ställd till Marita Björkman Forsman (S) ordförande i Fastighets- och 
servicenämnden samt meddelat att det även avser hennes roll som ordförande i Gemensam 
kost- och servicenämnd. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till att interpellationen får ställas och besvaras om möjligt vid 
nästa sammanträde. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
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Sammanträdesprotokoll 65 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 302 
 

Medborgarförslag - Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende 
Diarienr 20KS556 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, Hjälp under förfallstid för 
skärgårdsboende, till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om hjälp under förfallstid för skärgårdsboende. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende 
 Medborgarförslag - Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende 
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Sammanträdesprotokoll 66 (66) 
Sammanträdesdatum  
2020-12-14  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 303 
 

Medborgarförslag - Belysning efter "kärleksstigen" på Furunäset 
Diarienr 20KS555 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, belysning efter "kärleksstigen" på 
Furunäset, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om belysning efter "kärleksstigen" på Furunäset. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Belysning efter "kärleksstigen" på Furunäset 
 Medborgarförslag - Belysning efter "kärleksstigen" på Furunäset 
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