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§ 1  
Presentation av ny Kommunchef 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras mellan 13:05-13:10 för presentation av ny Kommunchef Andreas 
Lind. 
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§ 2 
 

Medborgarförslag - Sockerfria förskolor 
Diarienr 19KS388 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om sockerfria förskolor, färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att: 
 
Piteå kommun tänker nytt, långsiktigt och för våra medborgares bästa och inför "sockerfria 
förskolor”. 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
Övervikt och fetma är ett ökande problem bland befolkningen. Vi bör göra allt vi kan för att 
försöka bromsa utvecklingen då företeelsen är negativ både för individen och för samhället i 
stort i form av ökad ohälsa som medför ökade kostnader för till exempel sjukvården. 
 
Ett sätt att påverka ökningen är att jobba förebyggande genom att till exempel erbjuda barn i 
kommunal verksamhet bra och sunda vanor i vardagen. 
 
Sedan 1960 har konsumtionen av godis fördubblats och läskdrickandet har fyrdubblats. 
Samtidigt rör vi oss mindre och barns skolresor med cykel har till exempel minskat med 
närmare 50 % mellan 1990 och - 2015. Förskolan och skolan bör föregå med gott exempel 
och inte lära små barn äta socker vilket faktiskt sker i Piteå kommuns förskolor idag. Socker 
och godsaker bör inte nödvändigtvis uteslutas helt ur barnens kost, men för att hålla 
sockerintaget på en rimlig nivå bör det undvikas under vardagar för att sedan kunna intas 
under helger. Många har familjer har regler om att sötsaker endast ska intas under helger men 
om barnen får sötsaker i förskolan och på skolan blir intaget sammantaget alldeles för högt. 
Med anledning av ovanstående föreslår jag att Piteå kommun tänker nytt, långsiktigt och för 
våra medborgares bästa och inför "Sockerfria förskolor" 
 
Det finns en mängd olika sätt fira förskolans dag, skärtorsdag, valborgsmässoafton, 
födelsedagar osv som inte innefattar socker: Många barn älskar frukt och det är oansvarigt av 
bättre vetande vuxna att ge barnen ex. glass istället för en fruktsallad. Förskolor har nyligen 
gått ut med information om att man har reducerat mängden frukt som ges till barn i 
förskolorna och att det nu endast ges till små barn, Beslutet är helt orimligt när man samtidigt 
erbjuder barnen både glass och godis. 
------- 
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 230, remitterat medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
------- 
Fastighets- och serviceförvaltningens yttrande, inkommit den 25 september 2020. 
Måltidsservice, Piteå kommun delar medborgarförslagets innebörd att det i förskolan ska 
serveras bra måltider som bidrar till att sunda matvanor grundläggs tidigt. Intaget av sötsaker 
av olika slag bör huvudsakligen förläggas till helger, kvällar och lov vilka är 
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vårdnadshavarnas ansvar. Innebörden av begreppet sockerfri förskola ger dock utrymme för 
tolkningar. Bilden av den kost som erbjuds i förskolan (enligt medborgarförslaget) kräver ett 
förtydligande. 
 
Måltidsservice ansvarar för frukost, mellanmål och lunch samt frukt. Generellt erbjuds bra 
och sunda måltider. Måltidsservice arbetar utifrån Livsmedelsverkets ”Bra måltider i 
förskola” och avser att i samverkan med förskoleverksamheten följa befintliga riktlinjer 
rörande frukost och mellanmål fullt ut. 
 
Vad gäller neddragning av frukt inom förskolan så har inte regelverket ändrats sedan 2015. 
 
Förslag till beslut: Medborgarförslaget anses färdigbehandlat 
-------- 
Utbildningsförvaltningens yttrande, inkommit den 25 september 2020. 
I läroplanen för förskolan står det att barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig 
rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika 
naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom 
utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider 
och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen 
förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. 
 
Många av barnen vistas större delen av sin vakna tid i förskolan, vilket gör förskolan till en 
viktig arena för etablering av hälsobeteenden. Fysiskt aktiva vanor är mycket viktiga, men 
även goda matvanor samt tid för återhämtning och vila ingår i en hälsosam livsstil. 
Det är också viktigt att barnen får stora möjligheter att utveckla motorisk förmåga, 
rörelseglädje och motivation för fysisk aktivitet för att vara fysiskt aktiva livet ut. Fysisk 
aktivitet påverkar barnets fysiska och mentala utveckling positivt och har stora hälsoeffekter. 
Förskolemiljön och förskolans personal har också betydelse för barnens matvanor, 
återhämtning och andra hälsobeteenden. 
 
Alla förskolor i Piteå har utmärkelsen en ”förskola för hållbar utveckling” med utgångspunkt 
från de ekologiska, ekonomiska och sociala målen. Utmärkelsen är utsedd och godkänd av 
Skolverket. 
 
Förskolorna är väl medvetna att de ska minimera erbjudandet av godis, glass och andra 
sötsaker till barnen. Men det händer vid enstaka tillfällen under året att barnen blir bjudna på 
till exempel glass vid den sommaröppna verksamheten eller vid något annat enstaka tillfälle 
när barnen får baka någon kaka eller vid något annat evenemang, detta i samråd med 
föräldrarna. 
 
I samverkan med måltidsservice erbjuds barnen som vistas sent på eftermiddagarna frukt 
oavsett ålder samt även dagligen för de yngre barnen. 
 
Sammanfattningsvis är målet att minimera sockerintaget under tiden barnen vistas i förskolan. 
 
Förslag till beslut: Medborgarförslaget anses färdigbehandlat. 
____________ 

Page 8 of 743



Sammanträdesprotokoll 9 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 2 februari 2021 
De båda yttrandena från Fastighets- och serviceförvaltningen (måltidsservice) och 
Utbildningsförvaltningen visar att förskolorna i Piteå kommuns regi har ett aktivt arbete för 
att både erbjuda näringsriktiga måltider och minimera sockerintaget. Genom att följa 
livsmedelsverkets rekommendationer och läroplanen för förskolan minimeras sockerintaget 
och barnen erbjuds bra och sunda vanor. Med det så anser Kommunledningsförvaltningen att 
förslagsställarens intentioner redan är uppfyllda och att det inte finns anledning att anta 
ytterligare styrdokument för verksamheten. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anse förslaget 
färdigbehandlat. 
-------- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag håller med förslagsställaren om att det är otroligt viktigt att barn och unga får med sig 
bra och sunda vanor från förskola och skola. Utvecklingen med övervikt och ohälsa bland 
barn och unga är alarmerande och skolan ska på inget sätt bidra till en sämre hälsa. 
 
Jag är därför nöjd med att Piteå kommun genom sin måltidsservice sedan lång tid jobbat 
utifrån de riktlinjer som livsmedelsverket har tagit fram. Utbildningsförvaltningen visar även i 
sitt yttrande att man är medveten om problematiken och jobbar aktivt för att minska 
sockerkonsumtionen i förskola och skola. 
 
Jag har fullt förtroende för att verksamheten hanterar detta på ett klokt sätt utifrån läroplan 
och riktlinjer och föreslår därför att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget för 
färdigbehandlat.” 
--------- 
Förslagsställaren har tackat nej till att delta vid sammanträdet. 
  
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 3 
 

Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2020 och 
anslagsöverföring till år 2021 
Diarienr 20KS615 
 
Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för år 
2020 och fastställa det upprättade bokslutet. 
  
2. Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk 
hushållning för år 2020 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i 
huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 
  
3. Kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2020 avsätta 79 000 tkr till 
resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-06-17 (§93). 
RuR uppgår då till 275 000 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning. 
  
4. Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten för 2021 förändras avseende 
finansieringen med totalt +66 940 tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+23 
000 tkr) och ökade skatteintäkter/generella statsbidrag (-43 940 tkr). 
  
5. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja 
anslagsöverföring från år 2020 till år 2021 enligt bilaga med 11 561 tkr på driftbudgeten och 
med 67 449,8 tkr på investeringsbudgeten. 
  
6. Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 80 000 tkr till reservfonden under 2021. 
  
7. Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt 
avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Bokslut 2020 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2020. 
  
Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2020 klarar kommunallagens 
balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 105 844 tkr). I resultatet ingår 
inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven föreslås med 79 000 tkr. Ny total avsättning i RuR blir då 275 000 
tkr, vilket motsvarar 10,5 % av skatter och generella statsbidrag. 
  
God ekonomisk hushållning 
Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning, sammantaget bedöms 
verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen 
att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden. 
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Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet. 
  
Anslagsöverföring till år 2021 
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2020 till år 2021. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 11 561 
tkr och på investeringsbudgeten med 67 449,8 tkr för pågående projekt. 
  
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Regioners prognos från 
februari 2021. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva be- 
räkning för år 2020. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2021 avseende 
avtalsförsäkringar. 
  
Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Utifrån 
reservfondens syfte föreslås att under 2021 tillskjuta 80 mkr till fonden. 
  
De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C) och Lage Hortlund (SD): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2020 
 Anslagsöverföring 2021 
 Personalbokslut 2020 
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§ 4 
 

Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2020 samt frågan om 
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2020 
Diarienr 21KS112 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
beslutsinstanser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Eftersom revisionsberättelsen är ren och inga anmärkningar finns tas beslutet gemensamt för 
alla nämnder. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har efter slutfört uppdrag överlämnat räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 
år 2020. Revisonen riktar inte någon anmärkning mot vare sig styrelse eller nämnder, ej heller 
mot enskilda förtroendevalda. 
 
Revisionen tillstyrker att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 beviljas styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska frågan om ansvarsfrihet beredas av 
kommunfullmäktiges presidium, som föreslår att kommunfullmäktige beviljar styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2020. 
------ 
Anders Berg, Kommunrevisionens ordförande presenterar revisionens räkenskaps- och 
förvaltningsgranskning.  
  
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunfullmäktige presidiums förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse för år 2020 
 Granskningsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
 Revisorernas redogörelse 2020 
 Slutdokument - Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2020 
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§ 5 
 

Taxor för färdtjänst 
Diarienr 20KS139 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige upphäver Taxor för färdtjänst, antagen 2016-03-14 § 60. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att egenavgifter för färdtjänst debiteras i enlighet med 
Regionala kollektivtrafikmyndighetens taxa under 2021. 
  
Reservation 
Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
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. 
------- 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 § 281 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. 
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____________ 
Kommunledningsförvaltningens tillägg utifrån minoritetsåterremiss: 
Senaste tillförlitlig statistik utgår från 2019, då Coronapandemin under 2020 har påverkat 
resandet markant och inte är representativt för kommande år. 
 
Genomsnittsresan i färdtjänst är 7 km. Enligt 2019 års avtal och egenavgift betyder det en 
kostnad på 176kr per resa och egenavgift på 56kr. Nettokostnad för kommunen 120kr. 
 
Samma resa om kommunen haft RKMs taxa (utifrån samma avtal) skulle innebära kostnad på 
176kr och en egenavgift på 49kr. Det skulle gett en teoretisk nettokostnad för kommunen på 
127kr. 
 
Slår man ut det på totala antalet resor (minus arbetsresor etc.), vilka är ca 29 000 stycken 
skulle det inneburit en ökad kostnad på 203 tkr för kommunen i minskade intäkter. 
 
Detta måste dock ses i en helhet där arbetsresor och resor till daglig verksamhet etc. står för 
nästan hälften av alla resor och dessa har i RKMs prismodell en högre egenavgift 
motsvarande ökade intäkter på ca 500 tkr jämfört med Piteås tidigare taxa. 
 
En uträkning på snittresan ger givetvis inte en exakt kostnad men borde stämma rätt väl då en 
genomsnittlig reslängd på 7 km betyder att en majoritet av resorna bör vara under 5 km och 
då vara kostnadsneutrala för kommunen. Detta borde väga upp det antal resor som är längre 
än 7 km där den lägre egenavgiften med RKMs modell ger större skillnad. 
 
Räknar man bort bokningskostnaderna så var nettoresekostnaden för färdtjänst 2019 ca 6 830 
tkr. Sammantaget skulle en direkt användning av RKMs taxa gett en kostnadsminskning med 
mellan 200 – 300 tkr eller ca 3,5 %, utifrån oförändrat resebeteende. 
 
Räknar man att behålla nuvarande subvention för resor till daglig verksamhet (inte alla 
arbetsresor), som yrkades på i kommunfullmäktige, bör kostnadsbilden bli i stort sett 
oförändrad mot idag. 
 
Regionala trafikmyndigheten har i början av 2021 slutfört taxiupphandlingen. Piteå kommun 
har varit en aktiv part i arbetet med upphandlingen och det finns inget som tyder på att utfallet 
skulle varit annorlunda om kommunen själva haft hela ansvaret för den. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V) och Majvor Sjölund (C): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD): avslag till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
 RKM Färdtjänstregler 2020 
 Jämförelse av egenavgifter Färdtjänst 
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§ 6 
 

Avtalssamverkan för Lönecenters verksamhet 
Diarienr 20KS364 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att samverka med Älvsbyn kommun kring löneadministration 
genom avtalssamverkan i enlighet med Avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende 
löneadministration och drift av personaladministrativa system.  
Avtalet träder i kraft 2021-07-01. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att ansvara för administration och 
revideringar av samverkansavtalet. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), 
Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), Anton Li Nilsson (C), Bo Andersson (C), 
Johnny Åström (SJV), Martin Åström (SJV), Ewa Åström (SJV), Malin Markström (SJV), 
Anton Markström (SJV), Ulf Lindström (L) och Magnus Häggblad (SD) 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. 
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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 
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 
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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. 
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 
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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. 
------- 
Kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun beslutade 2020-11-30 att ingå avtalssamverkan för 
löneadministration med Piteå kommun.  
------- 
Kommunfullmäktiges beslut den 21 december 2020 § 277 
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. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande utifrån återremiss. 
Kommunledningsförvaltningen har konsulterat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR, 
genom upphandlingsjurist Hampus Allerstrand) i frågan om avtalssamverkan kring 
löneadministration är möjligt ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv, särskilt med hänsyn till 
vad som sägs om samverkan kring administrativ stödverksamhet som exempelvis hantering 
av löneadministration i proposition 2015/2016:195. 
 
SKR:s bedömning är att EU-domstolens dom den 28 maj 2020 i mål nr C 796-18 har klarlagt 
att stödtjänster kan omfattas av samarbetsundantaget. Efter domen gick SKR ut med följande 
uttalande: ”Det är inte uteslutet för kommuner och regioner att samarbeta kring 
stödverksamhet, inklusive administrativa tjänster, utan föregående konkurrensutsättning. 
Naturligtvis måste samtliga villkor enligt 3 kap 17-18 §§ LOU (eller motsvarande i LUF) 
uppfyllas. Vad som sägs på sidorna 966-967 i proposition 2015/16:195 del 2 om att 
Hamburgsamarbeten inte kan omfatta administrativa tjänster är dock enligt SKR inte längre 
relevant.” SKR konstaterar att EU-domstolens avgörande visserligen går före svensk lag, men 
att det ännu endast finns ett avgörande och att det avsåg specifika omständigheter och att det 
därför inte går att säga alldeles säkert hur det kan tillämpas i andra specifika fall. SKR:s 
ståndpunkt är dock att stödtjänster kan omfattas av undantaget för Hamburgsamarbeten så 
länge övriga förutsättningar är uppfyllda. 
 
Förslaget till beslut har reviderats sedan beslutet om återremiss på så sätt att Piteå kommuns 
uppgifter i fråga om drift av personaladministrativa system enligt befintligt driftavtal har 
tydliggjorts i samverkansavtalet. På så sätt tydliggörs att parternas samverkan kring olika 
personaladministrativa frågor är upplagt på ett sådant sätt att båda bidrar med mer än pengar 
och att det inte handlar om ett köp och sälj-förhållande. Genom denna revidering har 
sannolikheten för att samverkansavtalet omfattas av Hamburgundantaget från 
upphandlingsplikt ökat ytterligare. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderat 
samverkansavtal. 
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Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Magnus Häggblad (SD), 
Ulf Lindström (L), Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP) och Lage Hortlund (SD): 
avslag till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
  
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst, avslag till Kommunstyrelsens förslag. 
Votering verkställs genom upprop.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 26 
Nej: 25 
Avstår: - 
Frånvarande: - 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Avtal om interkommunal avtalssamverkan avseende löneadministration och drift av 

personaladministrativa system 
 Bilaga 1 Uppgifter inom löneadministration 
 Bilaga 2 Uppgifter inom löneadministration som vardera kommun själva utför 
 Bilaga 3 Uppgifter inom systemförvaltning 
 Bilaga 4 Uppgifter inom systemförvaltning som Piteå kommun utför själv 
 Bilaga 5 Uppgifter inom drift av personaladministrativa system 
 Bilaga 6 Finansieringsmodell för gemensamma samverkansområden 
 Bilaga 7 Faktureringsrutiner Piteå kommun 
 Bilaga 8 Faktureringsrutiner Älvsbyns kommun 
 §44 KS Avtalssamverkan för lönecenters verksamhet 
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Votering Avtalssamverkan för Lönecenters verksamhet 
Diarienr 20KS364 
 
JA: bifall till Kommunstyrelsens förslag NEJ: avslag till Kommunstyrelsens förslag 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Anders Lundkvist (S), ledamot X   
Helena Stenberg (S), ledamot X   
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X   
Frida Blom (S), ledamot X   
Nina Bladh (S), ledamot X   
Jonas Lindberg (S), ledamot X   
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X   
Lena Vikberg (S), ledamot X   
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Elisabeth Vidman (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Marianne Hedkvist (S), ledamot X   
Brith Fäldt (V), ledamot X   
Per Lönnberg (V), ledamot X   
Helena Wallon (V), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Mats Dahlberg (MP), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Ellinor Sandlund (M), ledamot  X  
William Sandberg (M), ledamot  X  
Charlotte Elworth (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Majvor Sjölund (C), ledamot  X  
Marika Berglund (C), ledamot  X  
Johannes Johansson (C), ledamot  X  
Torgny Långström (C), ledamot  X  
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  
Ulf Lindström (L), ledamot  X  
Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
Lena Jarblad (S), ledamot X   
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Maria Truedsson (S) (S), ledamot X   
Mojgan Azari (S), ledamot X   
Jonas Vikström (S), ledamot X   
Louise Mörk (S), ledamot X   
Peter Eriksson (S), ledamot X   
Benny Söderberg (V), ledamot X   
Joel Wiklund (SLP), ledamot  X  
Anton Li Nilsson (C), ledamot  X  
Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande  X  
Maria Holmquist (V), vice ordförande X   
Stefan Askenryd (S), ordförande X   
Resultat 26 25 0 

 
  

Page 22 of 743



Sammanträdesprotokoll 23 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7 
 

Gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns kommuner - avveckling 
Diarienr 20KS539 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige upplöser Gemensamma servicenämnden mellan Piteå- och Älvsbyns 
kommuner samt entlediga ledamöter utsedda av Piteå kommun från och med 2021-07-01. 
 
Kommunfullmäktige upphäver reglemente och samverkansavtal för den gemensamma 
servicenämnden från och med 2021-07-01. 
  
Reservation 
Ulf Lindström (L) och Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
avslags yrkandet. 
 
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. 
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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 
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. 
----- 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14 § 278 
Kommunfullmäktige bordlägger beslut om Gemensam servicenämnd Piteå och Älvsbyns 
kommuner - avveckling.  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S) och Johnny Åström (SJV): bifall till Kommunstyrlens förslag med 
ändring att upphäva reglemente och entlediga ledamöter från 2021-07-01 
  
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C) och Ulf Lindström (L): avslag till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Stefan Askenryds (S) förslag. 
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§ 8  
Information om 2020 års Personligt 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras mellan 14:30-15:00 för information om 2020 års Personligt, en 
undersökning bland elever i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan. 
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§ 9 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) 
Diarienr 21KS100 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Kommunföretag AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
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 
 Årsredovisning Piteå Kommunföretag AB 
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§ 10 
 

Årsredovisning 2020 - Pitebo AB 
Diarienr 21KS98 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB PiteBo för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB PiteBo, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
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 

 Årsredovisning 2020 - AB PiteBo 
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§ 11 
 

Årsredovisning 2020 - AB PiteEnergi 
Diarienr 21KS96 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB PiteEnergi för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
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 
 Årsredovisning 2020 - AB PiteEnergi 
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§ 12 
 

Årsredovisning 2020 - PiteHamn AB 
Diarienr 21KS99 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Hamn AB för räkenskapsåret 
2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Hamn AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
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 
 Årsredovisning 2020 - Piteå Hamn AB 
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§ 13 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Näringsfastigheter AB 
Diarienr 21KS101 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
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 
 Årsredovisning 2020 - Piteå Näringsfastigheter AB 
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§ 14 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Renhållning och Vatten AB (PIREVA) 
Diarienr 21KS102 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
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 
 Årsredovisning 2020 - Piteå Renhållning och Vatten AB 
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§ 15 
 

Årsredovisning 2020 - Piteå Science Park AB 
Diarienr 21KS103 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Science Park AB för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
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 
 Årsredovisning 2020 - Piteå Science Park AB 
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§ 16 
 

Årsredovisning 2020 - Nolia AB 
Diarienr 21KS97 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nolia AB för räkenskapsåret 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Nolia AB, räkenskapsåret 2020, föreligger. 
 
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 
 Årsredovisning 2020 - Nolia AB 
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§ 17 
 

Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt budget för 
2022 
Diarienr 21KS93 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för verksamhetsplanering 2022-2024 samt budget 
för 2022. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Anton Li Nilsson (C), Louise Nyman (C), Bo Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
  
Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån årsredovisning 2019, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2021-2023 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2022-2024. 
 
Mål, nyckeltal och kopplade ledningsuppdrag föreslås vara oförändrade från riktlinjer 2021 
och VEP 2021 – 2023. 
 
Bedömningen är att konjunkturen fortsatt kommer vara dämpad under planperioden. Det 
medför att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma omfattning som tidigare. 
 
Nämnderna ska klara verksamheten utan tillkommande äskanden. Alla styrelser och nämnder 
har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt, med återhållsamhet och i samverkan 
med andra. 
 
Investeringsutrymmet i kommunen har ett långsiktigt riktmärke om totalt 130 mkr per år för 
planperioden. Nivån grundar sig på bedömt utrymme för egenfinansiering. I budgetarbetet ska 
alla nämnder motivera alla investeringsäskanden kopplat till förväntad ökad måluppfyllelse. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag med ändring enligt bilaga Majoritetspartiernas ändringsförslag för nyckeltal. 
  
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L) och 
Helén Lindbäck (KD): bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag till Riktlinjer 
inför VEP 2022-2024 och budget 2022.  
  
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): bifall till Sverigedemokraternas 
förändringsförslag Riktlinjer för budget och VEP 2022-2024. 
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Anders Nordin (SLP): Återremiss för att nämnder ska konkretisera hur målen för 
ungdomsarbetslösheten och droganvändande ska nås. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att han först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
  
Ordföranden ställer proposition på de tre återstående förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Riktlinjer inför budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 
 Bilaga 1 - Nyckeltal för att nå högre måluppfyllelse 
 Bilaga 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal 
 Bilaga 3 - Beräkningsgrunder 
 Bilaga 4a Ramneddragning, 4b Ramtillskott, 5 Resultatbudget, 6 Kassaflödesbudget 
 Riktlinjer inför VEP 2022-2024 och budget 2022, Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet 
 §42 KS Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2022-2024 samt budget för 2022 
 Riktlinjer Budget och VEP2022-2024 Sverigedemokraterna 
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§ 18 
 

Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB - revidering 
Diarienr 20KS381 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterar Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB - 
revidering, till Kommunstyrelsen i väntan på att utredning om Piteå Science Parks framtida 
organisation och uppdrag presenterats för Kommunstyrelsen.  
Frågan ska därefter behandlas i särskilt ärende av Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Pikabs styrelse beslutade 5/10, 4/11 2020 samt 25/2 2021 att lämna förslag till ändring av 
ägardirektivet för moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. I förslaget har även hänvisningar 
uppdaterats till nu gällande lagrum. Ändring har även skett av beräkningen av utdelningen till 
Piteå kommun, utifrån av kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för 2021.Här har avdraget 
för koncernbidraget avseende Piteå Science Park tagits bort och det medför att Piteå Science 
Parks underskott helt finansieras inom PIKAB koncernen och att skrivningen avseende 
utdelning måste ändras i Piteå Kommunföretag ABs ägardirektiv. 
 
I ägardirektivet ingår även dotterbolagens huvuduppgift och verksamhetsinriktning. Till den 
delen föreslås ändringar avseende nedanstående dotterbolag: 
 
Piteå Science Park AB: 
Bolagets verksamhet har utökats de senaste åren varför ett förslag till justerad huvuduppgift 
och verksamhetsinriktning framtagits. 
 
Piteå Renhållning och Vatten AB: 
Bolaget övertar kommunens drift och underhåll av dagvattenanläggningarna 2021-01-01, 
varför en ändring förslås. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S), Helena Stenberg (S), Anders Nordin (SLP) och Anders Lundkvist (S): 
bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att stryka "utförs och" under rubriken Piteå 
Renhållning och Vatten ABs huvuduppgift. 
  
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Magnus Häggblad (SD), Johnny Åström 
(SJV), Ulf Lindström (L) och Bo Andersson (C): Återremiss i väntan på att utredning om 
Piteå Science Parks framtida organisation och uppdrag presenterats för Kommunstyrelsen. 
Frågan ska därefter behandlas i särskilt ärende av Kommunstyrelsen. 
  
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. 
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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: 28 
Nej: 23 
Avstår: - 
Frånvarande: - 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar minoritetsåterremittera ärendet 
enligt Håkan Johanssons (M) yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB 
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Votering Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB - revidering 
Diarienr 20KS381 
 
JA: ärendet avgörs vid dagens sammanträde NEJ: återremiss 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   
Frida Blom (S), ledamot X   
Nina Bladh (S), ledamot X   
Jonas Lindberg (S), ledamot X   
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X   
Lena Vikberg (S), ledamot X   
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Elisabeth Vidman (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Marianne Hedkvist (S), ledamot X   
Brith Fäldt (V), ledamot X   
Per Lönnberg (V), ledamot X   
Helena Wallon (V), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Mats Dahlberg (MP), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Ellinor Sandlund (M), ledamot  X  
William Sandberg (M), ledamot  X  
Charlotte Elworth (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Majvor Sjölund (C), ledamot  X  
Marika Berglund (C), ledamot  X  
Johannes Johansson (C), ledamot  X  
Torgny Långström (C), ledamot  X  
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   
Ulf Lindström (L), ledamot  X  
Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
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Lena Jarblad (S), ledamot X   
Maria Truedsson (S) (S), ledamot X   
Mojgan Azari (S), ledamot X   
Jonas Vikström (S), ledamot X   
Louise Mörk (S), ledamot X   
Peter Eriksson (S), ledamot X   
Benny Söderberg (V), ledamot X   
Joel Wiklund (SLP), ledamot X   
Anton Li Nilsson (C), ledamot  X  
Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande  X  
Maria Holmquist (V), vice ordförande X   
Stefan Askenryd (S), ordförande X   
Resultat 28 23 0 
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§ 19 
 

Förvärv aktier Nolia AB 
Diarienr 21KS169 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB i enlighet med 
hembudsklausulen i konsortialavtalet för Nolia AB förvärvar hälften av Skellefteå Stadshus 
ABs ägarandel i Nolia AB, förutsatt att Umeå Kommunföretag AB förvärvar den andra 
hälften. 
  
Reservation 
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var i Nolia AB via sina respektive 
koncernmoderbolag. Nolia drabbades hårt under pandemin 2020 och fick därför ett 
sammanlagt aktieägartillskott av sina tre ägare på 15 mkr. Till det kommer hyresrabatter som 
lämnats av Umeå kommun respektive Piteå Näringsfastigheter. Allt detta var avsett att rädda 
bolaget med förhoppningen om att marknaden för mässor och konferenser skulle succesivt 
återkomma under slutet av 2020 för att sedan återgå till en mer normal situation under Q2 
2021. Efter höstens händelser med en andra kraftig smittvåg av Coronaviruset och de skärpta 
restriktioner som införts och som beräknas kvarstå under en stor del av 2021 har bolaget åter 
hamnat i en besvärlig situation. Bolaget har därför vidtagit en mängd åtgärder för att minska 
sina kostnader vilket framgår av sammanställningen nedan som gjorts av bolagets VD Jonas 
Dahlberg: 
 
Nolia AB har tagit del av stödpaket från regeringen. Personal har permitterats till följd av 
minskade intäkter, besparingar har genomförts och hyresreduktioner har sökts. Krispaketet 
med sänkta arbetsgivaravgifter har utnyttjats sedan första möjliga dag. 
 
Lyckat omställningsarbete i form av ökat externt konsultarbete, som byggande av vaccinsbås 
men också utveckling av allt från hybridkonferenser till digitala liveevent har inte haft 
tillräcklig ekonomisk effekt. 
 
Under 2020 har Nolia har även; 
- minskat personalkostnader med 7,2 miljoner (32%) jämfört med 2019. Totala kostnader från 
rörelsen har minskat med 33,5 miljoner (54,4%) jämfört med 2019. 
- infört köpstopp från mars 2020. 
- sagt upp/förhandlat om avtal. 
- förhandlat fram möjlighet att lämna tillbaka leasingbilar. 
- flyttat till mindre kontorsytor. 
- hyrt ut personal på konsultbasis. 
- i januari 2021 sagt upp 75% av all personal. 
 
Nolia AB följer löpande de krispaket som regeringen tar fram. 
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Nolia har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med 
goda nätverk och trygga ägare. Bolaget vet att den underliggande efterfrågan på mötesplatser 
är stark och hyser stor tilltro till att branschen kommer komma tillbaka så fort pandemi och 
relaterade restriktioner tillåter. Nolia har en klar ambition att vara en ledande aktör i 
Norrlands mässbransch där de verkar och har ambitionen att växa så snart det är möjligt. 
 
För att bolaget ska kunna drivas vidare och att det egna kapitalet inte ska förbrukas och att 
bolaget inte blir konkursmässigt behöver bolaget återigen ett kapitaltillskott från sina ägare. 
Som det nu ser ut kommer halva aktiekapitalet vara förbrukat senast i april 2021. Att 
ambitionen inte är att sätta bolaget i konkurs har som ett krav från bolagets revisor och ett 
önskemål från bolagets styrelse bekräftats i ett brev av ägarna via respektive ägarbolag (se 
bilaga). 
 
Föreslås därför att bolagets ägare tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB med 
10,5 mkr upp till maximalt 14 mkr, som fördelas mellan ägarna. Skellefteå kommun har via 
sitt ägarbolag Skellefteå Stadshus fattat beslut om att inte tillskjuta ytterligare kapital. 
Skellefteå vill också i enlighet med gällande konsortialavtal (se bilaga) avsluta sitt ägande i 
Nolia och i enlighet med hembudsklausulen sälja sina aktier till de ursprungliga ägarna – 
Umeå och Piteå. Det ovillkorade aktieägartillskottet för respektive kvarvarande ägare – Umeå 
Kommunföretag AB och Piteå Kommunföretag AB - kan därför att hamna i intervallet 5,25 
mkr till 7 mkr. Aktieägartillskotten kan komma att utbetalas i några etapper beroende på 
bolagets utveckling under året. 
 
Utöver ovan angivna åtgärder finns planer på att göra en nedsättning av aktiekapitalet i 
bolaget från 6 000 tkr till 600 tkr. Med den åtgärden kommer behovet av att upprätta 
kontrollbalansräkning förskjutas från ett ej förbrukat aktiekapital på 3 000 tkr till 300 tkr 
vilket är bra för framtiden. Mellanskillnaden 5,4 mkr kommer att kvarstå i bolaget som fritt 
eget kapital. För denna åtgärd kommer det att krävas beslut i respektive kommuns 
fullmäktige. Genomförandetiden efter sådana beslut beräknas till ca 6 månader. Det innebär 
att en sådan åtgärd inte är genomförd förrän i slutet av 2021. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Majvor Sjölund (C) och Johnny Åström (SLP): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Ulf Lindström (L): avslag till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Konsortialavtal Nolia AB 
 §47 KS Förvärv aktier Nolia AB 
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§ 20 
 

Ovillkorat aktieägartillskott Nolia AB 
Diarienr 21KS170 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB som en av två kvarvarande 
delägare, tillskjuter medel till Nolia AB med upp till 7 mkr genom ovillkorat aktieägartillskott 
till Nolia AB, under förutsättning att Umeå Kommunföretag AB tillskjuter motsvarande 
belopp som ovillkorat aktieägartillskott. 
  
Reservation 
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var i Nolia AB via sina respektive 
koncernmoderbolag. Nolia drabbades hårt under pandemin 2020 och fick därför ett 
sammanlagt aktieägartillskott av sina tre ägare på 15 miljoner kronor. Till det kommer 
hyresrabatter som lämnats av Umeå kommun respektive Piteå Näringsfastigheter. Allt detta 
var avsett att rädda bolaget med förhoppningen om att marknaden för mässor och konferenser 
skulle succesivt återkomma under slutet av 2020 för att sedan återgå till en mer normal 
situation under Q2 2021. Efter höstens händelser med en andra kraftig smittvåg av 
Coronaviruset och de skärpta restriktioner som införts och som beräknas kvarstå under en stor 
del av 2021 har bolaget åter hamnat i en besvärlig situation. Bolaget har därför vidtagit en 
mängd åtgärder för att minska sina kostnader vilket framgår av sammanställningen nedan som 
gjorts av bolagets VD Jonas Dahlberg: 
 
Nolia AB har tagit del av stödpaket från regeringen. Personal har permitterats till följd av 
minskade intäkter, besparingar har genomförts och hyresreduktioner har sökts. Krispaketet 
med sänkta arbetsgivaravgifter har utnyttjats sedan första möjliga dag. 
 
Lyckat omställningsarbete i form av ökat externt konsultarbete, som byggande av vaccinsbås 
men också utveckling av allt från hybridkonferenser till digitala liveevent har inte haft 
tillräcklig ekonomisk effekt. 
 
Under 2020 har Nolia har även; 
- minskat personalkostnader med 7,2 miljoner (32%) jämfört med 2019. Totala kostnader från 
rörelsen har minskat med 33,5 miljoner (54,4%) jämfört med 2019. 
- infört köpstopp från mars 2020. 
- sagt upp/förhandlat om avtal. 
- förhandlat fram möjlighet att lämna tillbaka leasingbilar. 
- flyttat till mindre kontorsytor. 
- hyrt ut personal på konsultbasis. 
- i januari 2021 sagt upp 75% av all personal. 
 
Nolia AB följer löpande de krispaket som regeringen tar fram. 
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Nolia har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med 
goda nätverk och trygga ägare. Bolaget vet att den underliggande efterfrågan på mötesplatser 
är stark och hyser stor tilltro till att branschen kommer komma tillbaka så fort pandemi och 
relaterade restriktioner tillåter. Nolia har en klar ambition att vara en ledande aktör i 
Norrlands mässbransch där de verkar och har ambitionen att växa så snart det är möjligt. 
 
För att bolaget ska kunna drivas vidare och att det egna kapitalet inte ska förbrukas och att 
bolaget inte blir konkursmässigt behöver bolaget återigen ett kapitaltillskott från sina ägare. 
Som det nu ser ut kommer halva aktiekapitalet vara förbrukat senast i april 2021. Att 
ambitionen inte är att sätta bolaget i konkurs har som ett krav från bolagets revisor och ett 
önskemål från bolagets styrelse bekräftats i ett brev av ägarna via respektive ägarbolag (se 
bilaga). 
 
Föreslås därför att bolagets ägare tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB med 
10,5 mkr upp till maximalt 14 mkr, som fördelas mellan ägarna. Skellefteå kommun har via 
sitt ägarbolag Skellefteå Stadshus fattat beslut om att inte tillskjuta ytterligare kapital. 
Skellefteå vill också i enlighet med gällande konsortialavtal (se bilaga) avsluta sitt ägande i 
Nolia och i enlighet med hembudsklausulen sälja sina aktier till de ursprungliga ägarna – 
Umeå och Piteå. Det ovillkorade aktieägartillskottet för respektive kvarvarande ägare – Umeå 
Kommunföretag AB och Piteå Kommunföretag AB - kan därför att hamna i intervallet 5,25 
mkr till 7 mkr. Aktieägartillskotten kan komma att utbetalas i några etapper beroende på 
bolagets utveckling under året. 
 
Utöver ovan angivna åtgärder finns planer på att göra en nedsättning av aktiekapitalet i 
bolaget från 6 000 tkr till 600 tkr. Med den åtgärden kommer behovet av att upprätta 
kontrollbalansräkning förskjutas från ett ej förbrukat aktiekapital på 3 000 tkr till 300 tkr 
vilket är bra för framtiden. Mellanskillnaden 5,4 mkr kommer att kvarstå i bolaget som fritt 
eget kapital. För denna åtgärd kommer det att krävas beslut i respektive kommuns 
fullmäktige. Genomförandetiden efter sådana beslut beräknas till ca 6 månader. Det innebär 
att en sådan åtgärd inte är genomförd förrän i slutet av 2021. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Magnus Häggblad (SD), 
Lage Hortlund (SD), Daniel Bylund (KD) och Maj-Britt Lindström (S): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Håkan Johansson (M), Ulf Lindström (L) och Anders Nordin (SLP): avslag till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §48 KS Ovillkorat aktieägartillskott Nolia AB 
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§ 21 
 

Nedsättning aktiekapital Nolia AB 
Diarienr 21KS159 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Piteå Kommunföretag AB tillsammans med Umeå 
Kommunföretag AB såsom ägare till Nolia AB skriver ner aktiekapitalet i Nolia AB från 
totalt 6 mkr till totalt 600 tkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var i Nolia AB via sina respektive 
koncernmoderbolag. Nolia drabbades hårt under pandemin 2020 och fick därför ett 
sammanlagt aktieägartillskott av sina tre ägare på 15 miljoner kronor. Till det kommer 
hyresrabatter som lämnats av Umeå kommun respektive Piteå Näringsfastigheter. Allt detta 
var avsett att rädda bolaget med förhoppningen om att marknaden för mässor och konferenser 
skulle succesivt återkomma under slutet av 2020 för att sedan återgå till en mer normal 
situation under Q2 2021. Efter höstens händelser med en andra kraftig smittvåg av 
Coronaviruset och de skärpta restriktioner som införts och som beräknas kvarstå under en stor 
del av 2021 har bolaget åter hamnat i en besvärlig situation. Bolaget har därför vidtagit en 
mängd åtgärder för att minska sina kostnader vilket framgår av sammanställningen nedan som 
gjorts av bolagets VD Jonas Dahlberg: 
 
Nolia AB har tagit del av stödpaket från regeringen. Personal har permitterats till följd av 
minskade intäkter, besparingar har genomförts och hyresreduktioner har sökts. Krispaketet 
med sänkta arbetsgivaravgifter har utnyttjats sedan första möjliga dag. 
 
Lyckat omställningsarbete i form av ökat externt konsultarbete, som byggande av vaccinsbås 
men också utveckling av allt från hybridkonferenser till digitala liveevent har inte haft 
tillräcklig ekonomisk effekt. 
 
Under 2020 har Nolia har även; 
- minskat personalkostnader med 7,2 miljoner (32%) jämfört med 2019. Totala kostnader från 
rörelsen har minskat med 33,5 miljoner (54,4%) jämfört med 2019. 
- infört köpstopp från mars 2020. 
- sagt upp/förhandlat om avtal. 
- förhandlat fram möjlighet att lämna tillbaka leasingbilar. 
- flyttat till mindre kontorsytor. 
- hyrt ut personal på konsultbasis. 
- i januari 2021 sagt upp 75% av all personal. 
 
Nolia AB följer löpande de krispaket som regeringen tar fram. 
 
Nolia har en stark portfölj av mässor, konferenser, koncept och en erfaren organisation med 
goda nätverk och trygga ägare. Bolaget vet att den underliggande efterfrågan på mötesplatser 
är stark och hyser stor tilltro till att branschen kommer komma tillbaka så fort pandemi och 
relaterade restriktioner tillåter. Nolia har en klar ambition att vara en ledande aktör i 
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Norrlands mässbransch där de verkar och har ambitionen att växa så snart det är möjligt. 
 
För att bolaget ska kunna drivas vidare och att det egna kapitalet inte ska förbrukas och att 
bolaget inte blir konkursmässigt behöver bolaget återigen ett kapitaltillskott från sina ägare. 
Som det nu ser ut kommer halva aktiekapitalet vara förbrukat senast i april 2021. Att 
ambitionen inte är att sätta bolaget i konkurs har som ett krav från bolagets revisor och ett 
önskemål från bolagets styrelse bekräftats i ett brev av ägarna via respektive ägarbolag (se 
bilaga). 
 
Föreslås därför att bolagets ägare tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott i Nolia AB med 
10,5 mkr upp till maximalt 14 mkr, som fördelas mellan ägarna. Skellefteå kommun har via 
sitt ägarbolag Skellefteå Stadshus fattat beslut om att inte tillskjuta ytterligare kapital. 
Skellefteå vill också i enlighet med gällande konsortialavtal (se bilaga) avsluta sitt ägande i 
Nolia och i enlighet med hembudsklausulen sälja sina aktier till de ursprungliga ägarna – 
Umeå och Piteå. Det ovillkorade aktieägartillskottet för respektive kvarvarande ägare – Umeå 
Kommunföretag AB och Piteå Kommunföretag AB - kan därför att hamna i intervallet 5,25 
mkr till 7 mkr. Aktieägartillskotten kan komma att utbetalas i några etapper beroende på 
bolagets utveckling under året. 
 
Utöver ovan angivna åtgärder finns planer på att göra en nedsättning av aktiekapitalet i 
bolaget från 6 000 tkr till 600 tkr. Med den åtgärden kommer behovet av att upprätta 
kontrollbalansräkning förskjutas från ett ej förbrukat aktiekapital på 3 000 tkr till 300 tkr 
vilket är bra för framtiden. Mellanskillnaden 5,4 mkr kommer att kvarstå i bolaget som fritt 
eget kapital. För denna åtgärd kommer det att krävas beslut i respektive kommuns 
fullmäktige. Genomförandetiden efter sådana beslut beräknas till ca 6 månader. Det innebär 
att en sådan åtgärd inte är genomförd förrän i slutet av 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 22 
 

Utökad omföring från drift till investering 2021 Barn- och 
utbildningsnämnden 
Diarienr 21KS173 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillfälligt höja beloppsgränsen från drift till investering för 
Barn- och utbildningsnämnden, från 1 mkr till 2,3 mkr för 2021.  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsbeslut Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-01. 
I kommunfullmäktiges fastställda Verksamhetsplan och årsbudget för åren 2021 - 2023  
(20KS343) har fullmäktige beviljat medel för särskilda satsningar för Hälsofrämjande skola, 
cirka 2 mkr fördelat på 2021 och 2022. En viktig utgångspunkt i det hälsofrämjande arbetet är 
att elevers hälsa och skolresultat är starkt sammankopplade. Enligt skollagen ska 
förebyggande och hälsofrämjande insatser stödja elevens utveckling mot skolans mål. 
Hälsofrämjande perspektiv fokuserar på att stärka friskfaktorer som leder till hälsa och som 
underlättar utveckling och lärande.  
 
Avdelningscheferna fick i uppdrag av förvaltningschef att inkomma med förslag på aktiviteter 
som skulle kunna ingå i satsningen utifrån ställda parametrar. Förvaltningschef förordar en 
uppsättning aktiviteter som Barn- och utbildningsnämnden godkände och fördelade medel i 
enlighet med (21BUN43).  
 
Ett villkor för de satsningar som ska genomföras är att efter särskilda medel är förbrukade, 
ska detta finansieras inom befintlig ram varefter en utökning av kostnadsmassa blir därmed 
inte tillämpligt. Med anledning av detta och framtidens ekonomiska osäkerhetsfaktorer utgör 
en del av Barn- och utbildningsnämndens beslutade aktiviteter av investeringskaraktär. 
Hänsyn taget till underhåll och reinvestering, bedöms dessa satsningar vara i linje med 
kapacitet och framtida resurser.  
 
För att kunna göra de satsningar som verksamheten bedömer uppfylla ställda krav och 
kriterier finns ett behov av att kommunfullmäktiges beviljade medel hanteras som 
investeringsmedel i stället för driftsmedel.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tillfälligt höjer 
beloppsgränsen om drift till investering från 1 mkr till 2,3 mkr för 2021.  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Rapport Hälsofrämjande skola 
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§ 23 
 

Aktualisering av Översiktsplan 2030 
Diarienr 21KS61 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige aktualitetsförklarar Översiktsplan Planstrategi samt Mark- och 
vattenanvändningskarta, Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Hortlax, Jävre, 
Norrfjärden, Roknäs-Sjulnäs och Rosvik samt Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
- tematiskt tillägg till översiktsplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (2020:900) (PBL) ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och ger vägledning för hur mark- och 
vattenområden skall användas och hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och 
bevaras. Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande 
politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning 
med naturresurser. 
 
Piteå kommuns nuvarande översiktsplan antogs av Kommunfullmäktige i december år 2016, 
d.v.s. under förra mandatperioden, varför en aktualisering ska ske under innevarande 
mandatperiod. 
 
Det är översiktsplanen i dess helhet som ska bedömas, även fördjupningar och tillägg. Är hela 
eller större delen av planen inaktuell måste den revideras i sin helhet. Om den bedöms 
inaktuell bara i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit kan 
planen ändras genom fördjupning eller tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas. 
 
Piteå kommun har antagit fördjupade översiktsplaner (FÖP) för utvalda landsbygdscentra och 
tematiskt tillägg för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) samt Vindbruksplan. 
 
Länsstyrelsen har i enlighet med PBL-krav och inför aktualitetsprövning överlämnat en 
redogörelse avseende statliga intressen och mellankommunala frågor som kan vara av 
betydelse för kommunens ställningstagande. Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, har 
granskat den gällande översiktsplanen och beaktat innehållet i Länsstyrelsens redogörelse. 
 
Avdelningen bedömer att översiktsplanen är aktuell, förutom det tematiska tillägget 
Vindbruksplan där en revidering pågår. Avdelningen rekommenderar dock att en revidering 
av den kommuntäckande översiktsplanen bör göras inom nästa mandatperiod. 
 
Skälen till bedömningen sammanfattas i följande punkter: 
- Kommunala beslut, utvecklingen av fysiska strukturer samt var bebyggelseutvecklingen 
geografiskt tar plats stämmer mestadels överens med översiktsplanens intentioner. 
- Översiktsplanens prioriteringar och generella riktlinjer är förenliga med 
hållbarhetsambitionerna inom Agenda 2030 samt de hållbarhetsprogram som tillkommit på 
nationell, regional och kommunal nivå. Både det sociala, det ekologiska och det ekonomiska 
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hållbarhetsarbetet inom fysisk planering kan fortsätta att stärkas med stöd i översiktsplanen. 
- Översiktsplanens ställningstaganden till markanvändning och utveckling av den byggda 
miljön bedöms vara tillräckligt aktuella för att planen ska anses aktuell under denna 
mandatperiod. 
- Sedan Vindbruksplanen antogs 2014 har förutsättningarna som då låg till grund för den 
fortsatta utveckling inom temat delvis förändrats. 
- Hastigheten i omvärldsförändringarna och i samhällsbyggandet motiverar att en revidering 
av den kommuntäckande översiktsplanen bör göras inom nästa mandatperiod. 
 
Den 1 april 2020 trädde en ändring av plan- och bygglagen i kraft som berör kommunens 
översiktsplanering. Ändringen innebar bland annat att formuleringarna kring 
aktualitetsprövning av översiktsplanen ändrades. Kravet enligt den nya lagstiftningen är att 
kommunen i början av varje mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. I strategin ska 
kommunen ta ställning till om översiktsplanen är aktuell och det fortsatta arbetet med 
översiktsplaneringen. Att kommunen tar fram en planeringsstrategi är numera en förutsättning 
för att översiktsplanen ska anses vara aktuell. Planeringsavdelningen inväntar vidare statlig 
och regional vägledning. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-20 § 8 att föreslå att Kommunfullmäktige 
förklarar översiktsplan 2030 som fortsatt aktuell. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnadsnämndens förslag till aktualisering 
av följande styrande dokument med bilagor, giltighetstiden förlängs till 2025-12-31: 
- Översiktsplan Planstrategi samt Mark- och vattenanvändningskarta 
- Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Hortlax, Jävre, Norrfjärden, Roknäs-Sjulnäs och 
Rosvik 
- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) - tematiskt tillägg till översiktsplanen 
 
- Vindbruksplan - tematiskt tillägg till översiktsplanen, förlängs inte då revidering pågår. 
 
Dokumenten finns på: https://www.pitea.se/Invanare/Kommun-politik/politik/Styrning-och-
ledning/Om-Styrande-dokument/Planer-och-program/ 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S) och Marika Berglund (C): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 24 
 

Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
Diarienr 20KS621 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar och godkänner förbundsordningen för Samordningsförbundet 
Södra Norrbotten 
 
Kommunfullmäktiges beslut ska gälla under förutsättning att motsvarande beslut fattas av 
samtliga förbundsmedlemmar och att samtliga dessa beslut får laga kraft. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Bodens kommun ska ingå som medlem i 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten from 2021-06-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2020-01-25 § 8 att föreslå 
Kommunfullmäktige att anta ny Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten där Bodens kommun ingår som medlem from 2021-04-01. 
 
Pga att Region Norrbotten och Piteå kommun beslutat att ställa in sina sammanträdet i 
februari 2021 medför det att inte alla parter hinner fatta behövliga beslut om utvidgning av 
samordningsförbundet utifrån de nya förutsättningarna (fattade beslut får laga kraft först efter 
3 veckor). Samordningsförbundets förbundschef har därför reviderat underlaget med förslag 
att det nya förbundet bildas och Bodens kommun ingår som medlem från och med 1 juni 
2021. 
 
Bakgrund 
2020-01-01 bildades Samordningsförbundet Södra Norrbotten bestående av medlemmarna 
Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt kommunerna Luleå, Piteå 
och Älvsbyn. 
 
2020-10-15 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet Södra Norrbotten att 
teckna en gemensam avsiktsförklaring kring frågan att utvidga Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten med Bodens kommun som ny medlem. 
 
2020-12-16 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbundet Södra Norrbotten att 
fastställa förslag till ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten för att 
möjliggöra en utvidgning av förbundet med en ny medlem, Bodens kommun. Den nya 
förbundsordningen föreslås gälla när erforderliga beslut är fattade av samtliga medlemmar 
och vunnit laga kraft, senast 2021-06-01. 
 
En ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten har utarbetats. Denna ska 
antas av samtliga medlemmar. (Dessutom behöver utsedd ledamot och ersättare från Piteå 
kommun utses igen till och med 31 mars 2023, då det tekniskt och juridiskt är ett nytt 
ombildat förbund med ny förbundsordning, även om förbundets namn och 
organisationsnummer är detsamma, detta sker i särskilt beslut). 
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Nedan beskrivs de ändringar som blir nödvändiga i Förbundsordning för 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
 
3 § Förbundets medlemmar 
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, 
Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun. 
 
5 § Styrelsen 
Förbundet ska ledas av en styrelse bestående av sju ledamöter och sju ersättare. Varje medlem 
utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Ersättare kallas till samtliga styrelsemöten, 
Ersättare har närvaro och yttranderätt. Tjänstgörande ersättare har beslutsrätt. Ledamöter och 
ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande samt vice ordförande för 
samma period. 
 
6 § Uppgifter och beslutanderätt 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid beslut om budget 
och verksamhetsplan ska kvalificerad majoritet med 3/4 gälla. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 
 
Förbundet har till uppgift att: 
Besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordning 
Stödja samverkan mellan parterna 
Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser inom de samverkande parternas samlade 
ansvarsområde som syftar till att den enskildes arbetsförmåga förbättras. 
Besluta hur medel för finansiell samordning ska användas 
Ansvara för uppföljning och utvärderingen av rehabiliteringsinsatserna 
Upprätta budget och årsredovisning för finansiell samordning 
 
Förbundet får inte besluta om förmåner eller rättigheter för enskilda, vidta åtgärder i övrigt 
som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster för enskilda. 
 
13 § Budget 
Styrelsen ska varje år upprätta en treårig plan med mål för förbundets verksamhet och 
ekonomi. För det första året ska styrelsen upprätta en detaljerad årsbudget. Över- respektive 
underskott överförs till nästa verksamhetsår. 
 
Årsbudget fastställs av styrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår). 
Förbundets styrelse och medlemmar ska ha dialog om verksamhetsplan och budget. 
 
14 § Revisorer och revision 
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av 
revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 
25 § enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
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landsting/regioner och kommuner har ägt rum i hela landet. För Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Region Norrbotten 
utser en revisor och Luleå kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun och Bodens kommun 
utser gemensamt en revisor. Den gemensamma revisorn för kommunerna utses per 
mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun, Älvsbyns kommun och 
Bodens kommun. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild ordning. 
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsansvar. 
 
20 § Förbundets bildande 
Samordningsförbundet bildades under namnet Pyramis Luleå 1 december 2006. Från och med 
den 1 januari 2020 utvidgas förbundet med Piteå kommun och Älvsbyns kommun och byter 
samtidigt namn till Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
Förbundet ombildades 1 januari 2020 då samtliga medlemmar antagit en gemensam 
förbundsordning. 
Från och med 1 juni 2021 utvidgas förbundet med Bodens kommun. Förbundet ombildas 1 
juni 2021 då samtliga medlemmar antagit en gemensam förbundsordning. 
 
Ekonomi och redovisning 
 
Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans 25%. 
 
Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16–64 år per den 
31 december året innan budget fastställs. 
2019-12-31 
Boden har 16 495 invånare 16–64 år vilket utgör 17 % av den kommunala delen 
Luleå har 48 729 invånare 16–64 år vilket utgör 52 % av den kommunala delen 
Piteå har 25 010 invånare 16–64 år vilket utgör 26 % av den kommunala delen 
Älvsbyn har 4 608 invånare 16–64 år vilket utgör 5 % av den kommunala delen. 
 
Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag 2021 som för 2020 blir den 
totala budgeten 5,0 Mkr och då bidrar staten med 2,5 Mkr, Region Norrbotten med 1,250 Kr, 
Bodens kommun med 212 500 Kr, Luleå kommun med 650 000 Kr, Piteå kommun med 325 
000 Kr och Älvsbyns kommun med 62 500 Kr på årsbasis. 
 
För år 2021 kommer fördelningen av kommunernas andel att se ut som följer då Bodens 
kommun blir medlem from 2021-06-01: 
 
Bodens kommuns andel för 2021 blir 106 250 Kr, Luleå kommuns andel blir 715 875 Kr, 
Piteå kommuns andel blir 359 000 Kr och Älvsbyns kommuns andel blir 68 875 Kr. 
 
Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sju ledamöter och sju ersättare. 
 
Samordningsförbunden granskas av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. Enligt 
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förbundsordning ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, Region Norrbotten 
utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor. 
 
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 
 Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
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§ 25 
 

Tomträtt för Piteå flygklubb - Tomt med befintlig hangar Öjebyn 
31:99 (Flygfältsvägen 95) 
Diarienr 21KS60 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 31:99 upplåtes som tomträtt till Piteå flygklubb. 
 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna tomträttsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Flygklubb bedriver sin verksamhet ute på flygfältet vid Långnäs. De har sedan många år 
tillbaka hyrt hangaren på Långnäs 31:99 av Piteå kommun (Fastighets- och 
serviceförvaltningen). I och med att Piteå flygklubb är på väg att köpa hangarbyggnaden 
behöver en ny form av markupplåtelse upprättas. 
 
Eftersom föreningen ska köpa hangaren av kommunen för att kunna renovera och underhålla 
den, önskar de även att fastigheten (marken) upplåtes med tomträtt. Tomträtt är en säkrare 
upplåtelseform än arrende för föreningen, eftersom de avser att använda egna medel för 
underhållsarbeten. Tomträtt ger även en möjlighet att använda fastigheten som säkerhet mot 
bank. 
 
Avtalsförslag bifogas som bilaga, men mindre ändringar kan komma att göras efter samtal 
mellan parterna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-01-20 § 15 att föreslå att Kommunfullmäktige 
godkänner att Öjebyn 31:99 upplåtes som tomträtt till Piteå flygklubb. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnadsnämndens förslag och föreslår även 
att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna tomträttsavtal. 
 
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 
 Karta 
 Utkast tomträttsavtal 
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§ 26 
 

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Kalix och 
Piteå avseende Teknikcollege från 2021-01-01 
Diarienr 21KS53 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Kalix och 
Piteå avseende Teknikcollege från 2021-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har sedan 2011 ingått i ett samverkansavtal med Teknikcollege Norrbotten. 
Avtalet innebär att vi i samverkan med de branschföretag som finns representerade i 
Teknikcollege avser att arbeta efter de i förväg fastställda kvalitetskriterierna som är beslutade 
av Teknikcollege Sverige. Arbetet i TC-Norrbotten samordnas av en processledare som delvis 
bekostas av medverkande kommuner, samt styrgrupper på lokal och regional nivå i vilka 
näringslivet ska vara i majoritet och inneha ordförandeposter. Övriga samverkanskommuner i 
avtalet utgörs av Boden, Luleå och Kalix. 
 
En medverkan i Teknikcollege innebär en kvalitetsstämpel på utbildningarna. Samverkan med 
näringslivet stärks och utbildning och näringsliv arbetar tillsammans för gemensamma mål 
mot en identifierad framtida utveckling på arbetsmarknaden. Näringslivet ger draghjälp åt 
gymnasieskolan och gymnasieskolan understödjer näringslivets behov av kompetent 
arbetskraft. Kompetensutveckling är också centralt inom Teknikcollege verksamhet. 
 
Avtalet ska specificera syftet med samverkan, processledartjänst, fri rörlighet för de 
studerande, interkommunal ersättning, samt gemensam finansieringsmodell och medlemskap i 
Riksföreningen Teknikcollege Sverige. Avtalet ska undertecknas av kommunstyrelsens 
ordförande eller motsvarande med mandat att teckna avtal för kommunens räkning. Avtal ska 
sträcka sig över hela ansöknings- och certifieringsperioden, vilket i det här fallet rör sig om 
fem år. 
 
För Piteås del omfattar avtalet El- och energiprogrammets Automationsinriktning, 
Industriprogrammet och Teknikprogrammet. Eftersom det gamla avtalet löper ut så har 
Teknikcollege Norrbotten under januari månad innevarande år, genomgått en granskande 
omcertifieringsprocess. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-02-26, § 22: 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till en förlängning av 
samverkansavtalet gällande Teknikcollege och lämnar över ärendet för beslut till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Kalix och Piteå avseende 

Teknikcollege från 2021-01-01 
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§ 27 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service för tredje kvartalet 2020 
Diarienr 20KS5 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service för tredje kvartalet 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska Socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till Kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts 
på nytt inom samma period. 
 
Socialnämnden lämnar rapport för tredje kvartalet 2020. 
 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott och Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till kommunfullmäktige 
och kommunens revisorer. 
 
Under kvartal 3 2020 fanns det 23 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 11 fler än kvartal 2. 
 
1 st avser Avlösarservice (1 fler än föregående kvartal) 
7 st avser Bostad med särskild service för vuxna (4 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Bostad med särskild service för barn och unga (1 fler än föregående kvartal) 
7 st avser Daglig verksamhet (5 fler än föregående kvartal) 
2 st avser Kontaktperson (1 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
3 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (2 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 
med särskild service i form av gruppbostad och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad 
med särskild service ökar. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med 
funktionsnedsättningar och för att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig 
lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en ökning av 
beslut om daglig verksamhet. På daglig verksamhet arbetar de aktivt med att kartlägga behov 
och finna attraktiva och lämpliga verksamheter för de enskilda individerna. 
 

Page 57 of 743



Sammanträdesprotokoll 58 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
 
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 
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service för tredje kvartalet 

2020 
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§ 28 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen för 
tredje kvartalet 2020 
Diarienr 20KS6 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
för tredje kvartalet 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
Kommunfullmäktige om gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över gynnande 
beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 
 
Socialnämnden lämnar rapport för tredje kvartalet 2020. 
Under kvartal tre 2020 så fanns det totalt 15 ej verkställda beslut. 
 
Målgrupp 0-65 år 
Under kvartal 3 fanns det 11 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 6 fler 
än under kvartal 2 2020. 
 
- 1 beslut avser boendestöd ( 1 fler än föregående kvartal) 
- 2 beslut avser bistånd i form av bostad med särskild service (1 fler än föregående kvartal) 
- 1 beslut avser kontaktfamilj (1 fler än föregående kvartal) 
- 2 beslut avser kontaktperson (2 fler än föregående kvartal) 
- 5 beslut avser sysselsättning (1 fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende boendestöd 
- 1 person, socialtjänsten har ej kunnat tillgodose behov utifrån resursbrist 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende bostad med särskild service 
- 2 personer, socialtjänsten har ej haft lediga boendeplatser 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende kontaktfamilj 
- 1 avböjt förslag till verkställighet 
- 1 person, ej lyckats verkställa beroende på uppdragets omfattning 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende kontaktperson 
- 1 person, socialtjänsten har ej kunnat tillgodose behov utifrån resursbrist 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning 
- 3 personer vill avvakta med verkställighet på grund av Covid-19 
- 2 personer har specifika önskemål om placering för sysselsättning 
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Målgrupp 65 och äldre 
Under kvartal tre fanns det 10 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. Det är 
lika många som senaste rapporteringen. 
- 8 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
- 1 beslut avser om hemtjänst 
- 1 beslut avser kontaktperson 
 
Anledning till att beslut ej verkställts har i tre ärenden en direkt koppling till Covid-19 
- 2 tackar nej till erbjudande på grund av besöksförbud inom särskild boendeform 
- 1 har ej kunnat flytta på grund av tillfälligt inflyttningsstop inom särskild boendeform för att 
sedan tacka nej till erbjuden plats då det inte uppfyllde medborgarens specifika önskemål 
 
Övriga ej verkställda beslut handlar om resursbrist eller att medborgaren tackar nej till 
erbjuden plats inom särskild boendeform om det inte uppfyllt specifika önskemål. En har valt 
att flytta till annan kommun och därmed avsluta sitt ärende i Piteå kommun. En bosatt i annan 
kommun har tackat nej till erbjuden plats i Piteå kommun och har dessutom valt att avsluta 
sitt ärende. Kontaktperson har ej verkställts till följd av att medborgaren tills vidare tackat nej 
till insatsen. Beslut om hemtjänst har avslutats på medborgarens begäran 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupp 0-65 år 
Där personer har specifika önskemål om verkställighet uppstår det svårigheter att verkställa 
insats. Kontakt med de enskilda individerna sker kontinuerligt och fortsatt kartläggning sker. 
Fortsatt arbete pågår att finna lösningar för verkställighet pågår där vi har resursbrist. 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Besöksförbud inom särskild boendeform och förändrad ut/inflyttningsprocess till följd av 
Covid-19 har medfört att tiden från beslut till verkställighet har påverkats. Samtidigt kvarstår 
medborgarnas förväntningar och krav på att de ska kunna erbjudas plats inom särskild 
boendeform som stämmer överens med deras specifika önskemål. Matchning av 
medborgarens behov kopplat till önskemål tillmötesgås så långt som det är möjligt. 
 
Centralt belägna boendeformer efterfrågas fortsatt i större utsträckning än de som finns i 
kringliggande byar. Under tredje kvartalet har behovet av demensplatser ökat markant jämfört 
med föregående kvartal medan behovet av somatiska platser ligger på i stort sett samma nivå 
som tidigare. Medborgare som inte kunnat bo kvar i ordinär boendeform i väntan på 
verkställighet har erbjudits att bo i tillfällig boendeform. 
 
Av de som väntat tre månader eller längre på flytt till särskild boendeform kvartal tre har 
samtliga fått sina behov tillgodosedda. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
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Målgrupp 0-65 år 
Arbete med att verkställa insats och tillgodose den enskildes önskemål pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
verkställighet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka 
erbjudanden som personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på 
verkställighet. 
 
Målgrupp 65 och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. För att minska belastning på övriga 
verksamheter görs ständigt översyn av boendekön och vid behov omprioriteringar. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupp 0-65 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
 
Målgrupperna 65 och äldre 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 
 
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 
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för tredje kvartalet 2020 
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) SO för tredje kvartalet 

2020 
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§ 29 
 

Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - Mät matsvinn 
i förskolan 
Diarienr 20KS532 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återrapport av uppdrag - Mät matsvinn i förskolan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-18 § 63 att ge Fastighets- och servicenämnden samt 
Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för att visualisera och minska 
matsvinnet. Mätningen ska även se om det finns geografiska skillnader i matsvinnet i 
förskolorna. Uppdraget ska återredovisas under 2020. 
 
Livsmedelsverket har utvecklat en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinn för att 
få jämförbara matsvinnsdata. Metoden utgör en enkel basnivå för mätning av lunchmåltiden. 
Det finns tre olika typer av matsvinn inom måltidsverksamheten; kökssvinn, serveringssvinn 
och tallrikssvinn. De svinntyper som främst förekommer på förskolor är: 
- serveringssvinn, den mat som ställts fram men som inte nått matgästens tallrik och slängs för 
att den inte kan tas tillvara 
- tallrikssvinn, all mat som skrapas av från tallriken, d v s det som matgästen tagit eller fått 
upplagt men valt att inte äta upp. 
 
Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår att serveringssvinn och tallrikssvinn mäts vid 
förskolorna. Mätning sker vid fyra tillfällen per år, en vecka per tillfälle, med start 2021. 
Resultatet dokumenteras enligt den modell som Måltidsservice har utvecklat med 
utgångspunkt i den nationella mätmetoden Livsmedelsverket presenterat, vilket även 
möjliggör nationell jämförelse. 
 
Mätresultatet för respektive förskola sammanställs och presenteras dagen efter på 
överenskommen plats i samarbete med den pedagogiska personalen vid respektive förskola. 
Visualisering av resultatet för barnen sker inom förskoleverksamhetens befintliga pedagogik. 
Måltidsservice sammanställer även resultatet totalt för Piteå kommun och geografiskt. 
------ 
Fastighets- och servicenämnden beslutade 2020-10-15 § 58 att anta förslag till modell för att 
visualisera och minska matsvinnet i förskolan. 
----- 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-11-05 § 107 att anta förslag till modell för att 
visualisera och minska matsvinnet i förskolan. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 § 107 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-05 Återredovisning Mät matsvinn i 

förskolan 
 § 58 Fastighets- och servicenämnden 2020-10-15 Motion (L) - Mät matsvinn i förskolan 
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§ 30 
 

Återredovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - Mät 
matsvinnet i skolan 
Diarienr 20KS533 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner återredovisning av uppdrag – Mät matsvinnet i skolan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har (2020-03-18 § 62) gett Fastighets- och servicenämnden samt Barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för att visualisera och minska 
matsvinnet. Uppdraget ska återredovisas under 2020. 
 
Livsmedelsverket har utvecklat en nationell metod för att mäta och följa upp matsvinn för att 
få jämförbara matsvinnsdata. Metoden utgör en enkel basnivå för mätning av lunchmåltiden. 
 
Det finns tre olika typer av matsvinn inom måltidsverksamheten; kökssvinn, serveringssvinn 
och tallrikssvinn. De svinntyper som främst förekommer på skolor är serveringssvinn (den 
mat som ställts fram men som inte nått matgästens tallrik och slängs för att den inte kan tas 
tillvara) och tallrikssvinn (all mat som skrapas av från tallriken, d v s det som matgästen tagit 
eller fått upplagt men valt att inte äta upp). 
 
Fastighets- och serviceförvaltningen föreslår att serveringssvinn och tallrikssvinn mäts vid 
skolorna årligen. Mätning sker vid fyra tillfällen per år, en vecka per tillfälle, med start 2021. 
Resultatet dokumenteras enligt den modell som Måltidsservice har utvecklat med 
utgångspunkt i den nationella metoden Livsmedelsverket presenterat, vilket även möjliggör 
nationell jämförelse. Mätresultaten för respektive skola presenteras dagen efter på synlig plats 
i skolmatsalen. Måltidsservice sammanställer resultatet för hela Piteå kommun. 
____________________ 
 
Fastighets- och servicenämndens beslut 2020-10-15 § 57 
Fastighets- och servicenämnden antar förslag till modell för att visualisera och minska 
matsvinnet i skolan. 
____________________ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-05 § 108 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom den modell som fastighets- och 
serviceförvaltningen vill använda för att visualisera och minska matsvinnet i våra 
grundskolor. Måltidsservice kommer även årligen att träffa elevråden på alla skolor för att 
tillsammans med dem fundera vidare på vilket sätt resultatet kan följas upp. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 § 108 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-05 Återredovisning – Mät matsvinnet i 

skolan 
 § 57 Fastighets- och servicenämnden 2020-10-15 Motion (C) - Mät matsvinnet i skolan 
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§ 31 
 

Information och fattade beslut angående Corona hösten 2020 
Diarienr 20KS535 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av informationen och fattade beslut med anledning av Corona. 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut tagna med anledning av Coronapandemin: 
 
2020-12-09 
- Skolmåltider Hortlax skola, eftersom undervisningen sker i obligatoriska skolformer är 
kommunen skyldig att tillhandahålla måltider när skola bedrivs på distans. Hittills uteblivna 
måltider kommer att ersättas till eleverna. Fastighets- och serviceförvaltningen bereder för att 
försöka leverera måltiderna framöver. 
- Hortlax skola distansundervisning, Skolchef har beslutat att fortsätta med 
distansundervisning terminen ut pga fortsatt smittspridning, efter kontakt med smittskyddet 
- Beslut om vaccinationsöverenskommelse på styrelsemöte med SKR, Staten betalar vaccinet 
och Regionen utför arbetet. Kommunerna förväntas hjälpa till på boenden, för medarbetare 
och lokaler osv. 
 
2020-12-16 
Lägesrapportering till Länsstyrelsen under jul lämnas endast in måndagar, ingen 
torsdagsrapportering. Skicka bara in om förändring skett eller annan viktig information som 
LST bör ta del av. Detta avser 21/12, 28/12 och 4/1. 
 
2020-12-22 
- Socialförvaltningen är redo att sätta igång vaccineringen från v 2, omfattning av arbetsinsats 
beror förstås på tillgång. Personer som bor på äldreboenden och personer med hemtjänst, samt 
personal som arbetar nära dessa grupper, kommer att vaccineras först. 
- Utökade restriktioner för sport- och simhallar, bibliotek, all onödig verksamhet är stängd 
från och med 19 dec - tills vidare, omfattar alla idrottsanläggningar och simhallar. Biblioteken 
och Bokbussen har take away lån, Kaleido och konsthallen är stängd. 
- Gymnasieskolan kommer att ha fortsatt distansundervisning tom 24 januari 2021 
- Familjens Hus fortsatt stängt tom 31 januari 2021 
- Ny version av Länsstyrelsens handlingsplan och åtgärdsplan för hantering av 
Coronapandemin är framtagen 
- Distansarbete, ökad efterfrågan på utrustning. Med anledning av förlängda restriktioner 
kring utökat distansarbete t o m 24 januari ökar efterfrågan på utrustning för att kunna arbeta 
hemifrån. Staben beslutar att Verksamhetschef avgör vem och vilka som arbetar på distans 
samt i vilken omfattning och vilken utrustning som går att tillhandahålla från kommunen. 
- Utökade stabsmöten, extra möte 11 januari 16:00-17:00. Då planeras om staben ska utökas 
till två dagar i veckan. Vid ev akuta frågor kommer Kommunchef att kalla till extra möte 
under julhelgerna. 
 
2020-12-30 
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- Munskydd i lokaltrafiken, förstärkta restriktioner gäller från 7 januari 2021, med munskydd 
i lokaltrafik vid rusningstrafik mellan 7:00-9:00 och 16:00-18:00 för personer födda 2004 och 
äldre. 
 
2020-12-30 
- Munskydd i lokaltrafiken, staben beslutar, med hänsyn till rådande smittspridningsläge, att 
Piteå kommun inte gör några avsteg från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
kommer därmed inte att tillhandahålla munskydd i kollektivtrafiken. 
 
2021-01-11 
- Extra matsal i Hortlax har fått klartecken att öppna 
- Staben beslutar att inbokade måndagar under januari används som reservdagar för 
stabsmöten. Alla behåller tidsbokningen men Leif skickar meddelande senast samma dag om 
mötet blir av, kommer inget meddelande är mötet inställt.  
- Staben beslutar att minska öppettiderna för FRG till måndag-tisdag. Information skickas till 
medborgarna. 
 
2021-01-13 
- Staben stödjer att Annika fortsätter samtalen med Regionen för att lösa frågan om behov av 
utökade lokaler på PiteEnergi arena för vaccinering. 
- Det är viktigt att klargöra att staben inte har några egna särskilda beslutsmandat. Stabens 
uppgift är att ge råd och stöd till den som ska fatta beslut på verksamhetsnivå eller inom 
nämndens ordinarie uppdrag, utifrån gällande delegationsbestämmelse. Detta innebär att 
staben inte fattar beslut för någon styrelse eller nämnds räkning.   
 
2021-01-20 
- Distansarbete, tidigare beslut gäller till 24 januari och personalchef föreslår följande beslut 
att gälla från och med 25 januari: Distansarbete och/eller växelvis distansarbete planeras 
utifrån respektive arbetsplats förutsättningar. Chef ska som tidigare ha godkänt distansarbete 
och det ska finnas arbetsuppgifter som kan utföras på distans. Som tidigare ska medarbetare 
med symtom aldrig vistas på arbetsplatsen. Alla möten som är möjliga att genomföra digitalt 
ska ske digitalt. Möten som måste genomföras fysiskt ska planeras och genomföras enligt 
Folkhälsomyndighetens råd, med möjlighet till distans i lokalen. Staben enas kring beslutet 
och att det ska gälla från och med 25 januari och tills vidare. Det publiceras på Insidan 
 
2021-02-03 
- Rapport efterlevnadsuppdrag till Länsstyrelsen, Staben beslutar att befintlig mall fylls i på 
alla de områden man kan och har uppgifter om, därefter tas ställning till om man ska minska 
rapporteringen på de område man inte har ansvar för om det blir nödvändigt. Uppgifterna 
rapporteras in till Linda så snart som möjligt, varje förvaltning/område fyller i de uppgifter i 
rapporten som berör den egna verksamheten, tänk på att det är endast öppen information som 
ska lämnas i denna rapport. Dokumentet skickas ut till alla i staben, de som berörs besvarar 
inom de områden man ansvarar för. 
 
2020-02-10 
- Staben beslutar att fortsätta med information och påminner om restriktioner som tidigare, 
utöver detta kommer en metod tas fram för att kunna föra en dialog med oroliga medborgare. 
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Kommunikationsavdelningen får i uppdrag att kalla Leif och Linda till möte för att lägg upp 
en plan för detta. 
- Staben beslutar att ta kontakt med Gällivare kommun för att få information om vilka lokala 
åtgärder de genomfört vid sitt smittutbrott. 
- Leif kommer att boka in extra stabsmöten under några måndagar framöver för att ha en tid 
avsatt om något inträffar som behöver snabb behandling. 
 
2021-02-24 
- Gymnasieskolornas växelvisa distansundervisning kommer att fortsätta tom 1 april 
- FRG-stödlinjen är avslutad pga få samtal 
- Åtgärdsplan från Länsstyrelsen, kan användas som tips och stöd hur olika frågor kan 
hanteras 
- Staben stödjer att utbildningsförvaltningen ta ny kontakt med smittskyddet för att rådgöra 
om ev utökad distansutbildning för fler klasser på Pitholmsskolan. 
 
2021-03-03 
- Utbildningsförvaltningen har beslutat att utöka distansundervisning till att gälla även åk 6-9 
på Pitholmsskolan, till sportlovet 
- Tf Kommunchef ger alla i staben uppdrag att se över om de kan erbjuda platser till 
feriearbetare. 
- Staben beslutar att genomföra kampanjen "Längtar du ...", efter sportlovet. 
  
2021-03-10 
- Besök av Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten, informerade om smittläget 
i Norrbotten 
- Kultur, park och fritid har diskuterat fortsatt lösning för extra matsal i Hortlax simhall med 
Utbildningsförvaltningen, simundervisningen kommer därför att pausas under en period. 
- Utbildningsförvaltningen har beslutat att åk 1 på Grans kommer att ha undervisning på 
distans v 11 och Hortlax skola under mån-ons v 11. 
- Snabbtester utförs två gånger i veckan på PiteEnergi för alla medarbetare som behöver jobba 
på kontoret eller tillsammans i team. 
- Information om gravida, som efter graviditetsvecka 20 är förbjuda att arbeta om 
arbetsgivaren inte kan säkerställa säkerhet och avstånd på arbetsplatsen. Överväg om det finns 
andra arbetsuppgifter som kan erbjudas. Tänk på att arbetsgivaren har en skyldighet att utreda 
och besluta om detta. Det finns risk för att det blir brist på personal. 
 
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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§ 32 
 

Motion (C) - Förbättrat befolkningsskydd 
Diarienr 19KS471 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen, förbättrat befolkningsskydd, färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Anton Li Nilsson (C), Bo Andersson (C) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund (C) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
- att kommunen påbörjar och intensifierar sitt arbete med totalförsvarsplaneringen och 
befolkningsskyddet utifrån de förutsättningar som är angivna i försvarsberedningens rapport 
Motståndskraft. 
 
- att kommunen i detta arbete bygger på sina redan befintliga strukturer och rutiner för 
vardagens olyckor och krisberedskap men särskilt beaktar de ytterligare krav som ställs vid en 
krigssituation, exempelvis i form av skydd och sekretess, osäkerhet osv. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Omvärlden förändras och vi befinner oss nu i ett omvärldsläge som gör att 
Försvarsberedningen bedömer att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. 
Totalförsvarsplaneringen har kommit i gång i viss utsträckning men det finns stora 
förväntningar på resultat och höjd totalförsvarsförmåga från riksdag och regering. Mer pengar 
har också tillförts till myndigheter, men också till kommuner och landsting. Ett av de 
prioriterade områdena är skydd och säkerhet. 
 
Befolkningsskyddet syftar till att förbättra skyddet och säkerheten för befolkningen i händelse 
av krig. Inom befolkningsskyddet finns mycket att göra för att höja förmågan, inte minst på 
kommunal nivå. Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB) bedömer att 
räddningstjänsten har en mycket viktig roll och behöver stärkas både materiellt och personellt 
för att kunna verka under höjd beredskap. Totalförsvarsplaneringen påbörjas och genomförs i 
fredstid, dvs. i den vardag vi lever idag. Brister i vardagen blir brister i krisberedskapen som 
blir brister i totalförsvaret. En god grundberedskap som är uppskalningsbar är därför viktigt. 
MSB bedömer vidare att skyddsrum kommer behöva vara en del av skyddet för 
civilbefolkningen framöver. 
 
Försvarsberedningen skriver i sin rapport Motståndskraft att befolkningsskyddet ska 
organiseras på lokal, regional och nationell nivå. På lokal nivå ska det utgöras av 
räddningstjänst och lokala förstärkningsresurser s.k. hemskydd. Dessa ska planera och utbilda 
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för de uppgifter som finns för kommunens totalförsvarsplanering, inkl. bl.a. information till 
befolkningen, samarbete med frivilliga försvarsorganisationer, tryggad försörjning för 
befolkningen, skydda och rädda och i övrigt hjälpa befolkningen vid krig. 
 
Referenser: 
Försvarsberedningens rapport "Motståndskraft": 
https://www.regeringen.se/4b02db/g1oba1assets/regeringen/dokument/forsvarsdeparteme 
ntet/forsvarsberedningen/ds-2017-66-motstandskraft-inriktningen-av-totalforsvaret-och-
utformningen-av-d et-civila-forsvaret-2021-20252.pdf 
 
MSB rapport "Befolkningsskyddets förmåga och anpassning till nutida förhållanden". 
https://www.msb.se/Up1oad/0m%20MSB/0rganisation uppdrag/Redovisade RU/2017 /170 
918%20Befolkningsskyddet%20regeringsuppdrag.pdf 
_____________ 
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 220, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
_____________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 9 januari 2020 
Människor i kommunernas krigsorganisation utbildades för många år sen med plikt, samtidigt 
som frivilliga försvarsorganisationer bidrog till personalförsörjningen. Alla dessa satsningar 
byggde på den hotbild som man ansåg vara aktuell under kalla kriget, med risk för 
markstrider och luftangrepp över i princip hela Sverige. 
 
Piteå kommun har idag en väl utvecklad planering och organisation för att hantera kriser som 
kan uppstå i samhället med utgångspunkt i Lagen om extraordinära händelser. Idag har vi en 
ny hotbild och totalförsvarsplaneringen har därför gått in i en mer intensiv fas. Arbetet med 
detta utgår från den krisorganisation vi har idag. 
 
Utifrån totalförsvarsplaneringen pågår nu ett arbete i Piteå kommun med att planera och höja 
medvetenheten att vi faktiskt behöver förbereda oss på krig. Information till allmänheten har 
gått ut i form av en broschyr från MSB, under krisberedskapsveckan har kommunen 
informerat om hur man klarar 7 dygn utan el, vid krigshot etc. 
 
Kommunen förbereder ett arbete med att krigsplacera anställda i kommunen, det arbetet 
kommer att ta tid. Att placera funktioner inom kommunen i säkerhetsklass har påbörjats och 
kommunen har två datorer på plats för säkerhetskänslig information. Länsstyrelsen i 
Norrbotten jobbar på att få ut signalskydd till varje kommun och i Piteå kommun finns 
utpekad funktion för att ta emot och handha detta, en biträdande signalskyddschef. 
 
En utbildning/övning i Länsstyrelsen regi för krisledningsstaben har genomförts 
Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020). Fler utbildningar/övningar planerades att utföras 
under 2020 för tjänstemän och förtroendevalda men har skjutits på framtiden p.g.a. 
Coronapandemin. 
 
Räddningstjänsten har idag 42 heltidsanställda personer, ca 24 räddningsmän i beredskap 
samt ca 45 värnspersonal. Dessa är utbildade och övade och är en stor resurs såväl vid olyckor 
bränder som under höjd beredskap. I och med den nya gemensamma 
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räddningstjänstorganisationen mellan Piteå och Älvsbyn kommuner tillkommer ytterligare 3 
heltidsanställda samt 40 räddningsmän i beredskap. Frivilliga organisationer är också en 
resurs, exempelvis Frivilliga resursgruppen FRG, Röda korset mm. 
____________________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag håller med motionären om att det är viktigt att vi som kommun står väl rustade för alla 
olika typer av möjliga kriser. Som det senaste året visat kan en omställning i samhället gå fort 
och vi måste vara beredda för att kunna möta idag okända hot. Räddningstjänsten har det 
uppdraget och gör ett gott arbete med att hålla våra krisberedningsplaner aktuella och redo att 
verkställas om det värsta skulle hända. 
 
Med utgångspunkt i Kommunledningsförvaltningens yttrande anser jag att 
kommunfullmäktige ska anse motionen färdigbehandlad då det arbete som efterfrågas redan 
pågår.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Håkan Johansson (M), Ulf 
Lindström (L) och Helén Lindbäck (KD): bifall till motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §72 KS Motion (C) - Förbättrat befolkningsskydd 
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§ 33 
 

Interpellation (C) - Naturvårdsavtal Grisberget 
Diarienr 20KS594 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om Naturvårdsavtal för Grisberget besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Majvor Sjölund (C) har lämnat in en interpellation om Naturvårdsavtal 
för Grisberget, ställd till Brith Fäldt (V) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. 
------ 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14 § 300 
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. 
------ 
Interpellation 
Piteå kommun tecknade år 2004 naturvårdsavtal med staten för 112 ha skog på fastigheten 
Stadsön 1:1, som ligger på Grisberget. Piteå kommun förband sig i avtalet att genom åtgärder 
öka natur-, kultur och sociala värden samt att öka kunskapen hos besökande om skogens olika 
värden. Kommunen åtog sig också att följa den av Skogsvårdsstyrelsen upprättade gröna 
skogsbruksplanen och uppdatera den vart 10 år. 
För att avverkning skulle utföras motormanuellt och uttransport av virke skulle ske med 
skonsamma metoder (häst eller snöskoter) samt att avverkning skulle ske på ett sätt som 
undvek skador på stående skog och mark mm, tog Piteå kommun emot 1 120 000 kr i 
ersättning i ett för allt. 
1. Hur har Piteå kommun uppfyllt sin del av naturvårdsavtalet sedan 2014? 
2. I samrådet med medborgarna inför tecknandet, lyftes önskemål om att mindre hyggen 
skulle upptas för att öka bärtillgången. Har några sådana små ”lingonhyggen” upptagits? 
3. För att öka tryggheten för dem som nyttjar området för rekreationsändamål, skulle gallring 
ske närmast motionsspåren för att förbättra sikten. Har någon sådan trygghetsgallring utförts? 
4. Är den gröna skogsbruksplanen för området uppdaterad i enlighet med vad 
naturvårdsavtalet säger? 
------ 
Svar på interpellation 
Piteå kommun tecknade 2004 naturvårdsavtal med staten för 112 ha skog på fastigheten 
Stadsön 1:1, som ligger på Grisberget. Piteå kommun förband sig i avtalet att genom åtgärder 
öka natur-, kultur och sociala värden samt att öka kunskapen hos besökande om skogens olika 
värden. 
Kommunen åtog sig att följa den av Skogsvårdsstyrelsen upprättade gröna skogsbruksplan 
som skulle uppdateras var 10 år. 
  
För att avverkning skulle utföras motormanuellt och uttransport av virke skulle ske med 
skonsamma metoder (häst eller snöskoter) samt att avverkning skulle ske på ett sätt som 
undvek skador på stående skog och mark, fick kommunen i ersättning 1 120 000 kr. 
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Svar på frågeställningarna 
1. Sedan 2014 har Piteå kommun genomfört en så kallad trygghetsgallring intill 
motionsspåren, detta gjorde 2017. 
2. Några små ”lingonhyggen har ej iordningsställts, däremot har frågan diskuterats men pga 
bristande dokumentation kan vi inte svara varför det inte är iordningsställt. 
3. Trygghetsgallring är genomförd. Slingan från Marklundsvägen, gamla skjutbanan och 
gallrat i kurvorna på spåren. 
4. Vi tolkar att det är skogsstyrelsen som ska uppdatera naturvårdsavtalet. Har varit i kontakt 
med Skogsstyrelsen som har anteckningar att uppdatering av skogsbruksplan ska vara gjord 
2012, men vi har inte underlaget. Skogsstyrelsen har lovat att återkomma med ytterligare 
information. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): interpellationen anses besvarad. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 34 
 

Interpellation (C) - Svinn i produktionsköken 
Diarienr 20KS595 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om Svinn i produktionsköken, besvarad. 
 
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. 
-------- 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-14 § 301 
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. 
------ 
Interpellation 
Enligt den mätning som utfördes under hållbarhetsveckan i september 2020, slängdes 2 724 
kg mat i skolorna under lunchen. Värst var serveringssvinnet, dvs den mat på buffén som inte 
når tallriken, där det slängdes 88 g mer per person i Piteås förskolor än i övriga riket, i Piteås 
grundskolor 24 g mer än i riket. Det är mat som inte kommer till nytta för eleverna och är ett 
enormt slöseri med skattepengar då maten hamnar i soporna förutom att det går stick i stäv 
med kommunens hållbarhetsarbete. 
  
1. Vad kostar det uppmätta matsvinnet sammantaget med arbetstid, råvarukostnad, 
användning av utrustning mm inräknat? 
2. Uppmärksammas och tydliggörs mängden svinn för personalen? 
3. Enligt Livsmedelsverket är matsvinnet störst inom äldreboenden, där det dessutom är 
ovanligt att några mätningar har gjorts. Kommer mätning av matsvinn på vård- och 
omsorgsboenden att göras för att ta reda på hur det förhåller sig i Piteå kommun? 
4. Hur säkerställs att våra äldre får i sig tillräckligt med näring om den näringsberäknade 
matportion som serveras inte äts upp? 
5. Vilka åtgärder avser Fastighets- och Servicenämnden att vidta för att kommat till rätta med 
matsvinnet? 
------- 
Svar på interpellation 
1. Vad kostar det uppmätta matsvinnet sammantaget med arbetstid, 
råvarukostnad, användning av utrustning mm inräknat? 
Produktionskostnaden för det uppmätta matsvinnet vecka 38 år 2020 inom förskola/skola 
uppgår till ca 330 tkr, vilket på helår motsvarar ca 12,8 mkr om matsvinnet är densamma alla 
veckor på året. 
I produktionskostnaden ingår kostnadsslagen personalkostnader, livsmedelskostnader, 
lokalkostnader, förbrukningskostnader, övriga kostnader och OH kostnader. 
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Det är inte möjligt att göra kostnadsbesparingar motsvarande produktionskostnaden för 
matsvinnet.  Vissa kostnader är oförändrade oaktat matsvinnets storlek, exempelvis 
lokalkostnader och OH-kostnader medan andra kostnader kommer att minska exempelvis 
livsmedel. Dessutom går inte allt matsvinn att undvika, det finns ett visst naturligt matsvinn i 
form av potatisskal, apelsinskal med mera. 
Matsvinn uppstår huvudsakligen i slutet av måltidskedjan, det vill säga där maten serveras 
eller ska ätas. Vår uppgift är att producera mat och se till att den finns tillgänglig för våra barn 
och ungdomar inom förskola/skola.  Hur måltiden upplevs är ett gemensamt uppdrag för 
Fastighets- och servicenämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt eleverna själva. 
Måltider med en bra måltidsmiljö bidrar till att minska matsvinnet och att mer mat hamnar i 
magen. 
Fastighets- och servicenämndens uppgift är att producera mat för det antal barn/elever som 
finns på respektive förskola/skola. Nämnden vill att maten ska hamna i barnens/elevernas 
magar så att de får den energi och näring de behöver. Nämnden kan inte, som ett sätt att lösa 
matsvinnet, utgå från att producera mindre mängd mat med anledning av att barnen/eleverna 
inte äter upp maten. Det är en defensiv lösning på frågan om matsvinn. 
  
2. Uppmärksammas och tydliggörs mängden svinn för personalen? 
Ja, mängden matsvinn har uppmärksammats och tydliggjorts för personalen inom 
måltidsservice. 
Två matsvinnsmätningar har genomförts, vecka 38 och vecka 46, där alla kök mätt matsvinn 
utifrån samma modell. Mätresultaten kommer att gås igenom med personal i respektive kök 
under första kvartalet 2021 där även åtgärder kommer att diskuteras. Personalens kunskap och 
engagemang är den viktigaste delen i arbetet med att minska matsvinn. 
  
3. Enligt Livsmedelsverket är matsvinnet störst inom äldreboenden, där det dessutom 
är ovanligt att några mätningar har gjorts. Kommer mätning av matsvinn på vård- 
och omsorgsboenden att göras för att ta reda på hur det förhåller sig i Piteå kommun? 
Den frågan hänvisar jag till socialnämnden eftersom måltidsservice endast levererar mat till 
vård- och omsorgsboendena utifrån beställda portioner. Men jag är intresserad av att vi 
tillsammans kartlägger matsvinnet inom SÄBO. 
  
4. Hur säkerställs att våra äldre får i sig tillräckligt med näring om den 
näringsberäknade matportion som serveras inte äts upp? 
Den frågan hänvisar jag också till socialnämnden. Precis som i svaret på fråga 3 så är 
Måltidsservice uppdrag att producera och leverera mat till SÄBO. Därefter tar Socialtjänsten 
över och ser till att måltiden blir en trevlig upplevelse och att de äldre får i sig den mat de 
behöver. De boende erhåller fler mål under dygnet än lunch och middag; frukost, mellanmål 
och kvällsmål. Därutöver finns möjlighet till att näringsberika måltider samt att komplettera 
med näringsdryck. 
  
5. Vilka åtgärder avser Fastighets- och Servicenämnden att vidta för att kommat till 
rätta med matsvinnet? 
Hittills är följande inplanerat för att finna åtgärder som bidrar till minskat matsvinn: 
· Matsvinn fortsätter att vara ett fokusområde. 
· Uppmärksamma matgästerna på hur mycket mat som slängdes föregående dag under 
mätperioderna. 
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· Föreläsning är inplanerad v. 33 2021 med Christopher Malefors, doktorand på Sveriges 
Lantbruksuniversitet och som fokuserar sin forskning främst på hur livsmedelssystemet kan 
bli mer hållbart genom minskning av matsvinn i storkök och restauranger. 
· Dialog med all personal kring hur de kan bidra till minskat matsvinn. 
· Dialog med personal i vissa utvalda kök som sticker ut både positivt och negativt. 
· Mätning av matsvinn inom förskola/skola 4 gånger under året för att följa utvecklingen.   
· Investera i utrustning som kan bidra till minskat matsvinn. 
· Förbättra rutiner för att få information om elevers närvaro. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): interpellationen anses besvarad. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Illustration kommunkarta måltidsservice 
 Broschyr Produktionskök måltidsservice 
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§ 35 
 

Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
  
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Anmälda delgivningar 
 Älvsbyn § 116 Kommunfullmäktige 2020-11-30 Taxor för automatiska brandlarmanläggningar anslutna till 

Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn (dnr 20KS447-8) 

 § 2 Miljö- och tillsynsnämnden 2021-01-19 Indexuppräkning av Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen (dnr 21KS1-4) 

 Slutdokument Årlig Grundläggande granskning 2020 (dnr 20KS300-8) 

 Grundläggande granskning 2020 för yttrande (dnr 20KS300-9) 

 SLUTDOKUMENT Granskning av kommunens näringslivsarbete (dnr 21KS145-2) 

 Granskning av Kommunens näringslivsarbete (dnr 21KS145-3) 

 SLUTDOKUMENT granskning av lokalförsörjning (dnr 21KS146-2) 

 Regionala kollektivtrafikmyndigheten RKM Verksamhetsplan budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 (dnr 
20KS547-1) 

 Trafikekonomiprognos Länstrafiken 2020 per 2020-09-30 (dnr 20KS547-2) 

 § 56 Regionala kollektivtrafikmyndigheten 2020-10-20 Trafikekonomi prognos 2020 per den 30/9 (dnr 
20KS547-3) 

 Undertecknat nytt Aktieägaravtal i Svenska Kommun Försäkrings AB (dnr 19KS553-23) 

 Information ang Presshuset i Piteå (dnr 21KS163-1) 
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Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 36 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare (L) - Kommunfullmäktige 15 
oktober 2018 till 14 oktober 2022 
Diarienr 18KS602 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Peter Arffmans (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen genom rösträkning utser ny ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Peter Arffman (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 79 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 37 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare (L) samt fyllnadsval - 
Socialnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS606 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Peter Arffmans (L) avsägelse som ersättare i Socialnämnden. 
  
Kommunfullmäktige utser Andreas Dela (L) till ny ersättare i Socialnämnden för resterande 
tid av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Peter Arffman (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Socialnämnden. 
------ 
Liberalerna nominerar Lena Mahrle (L) till ny ersättare i Socialnämnden. 
 
Yrkanden 
Ulf Lindström (L): nominerar Andreas Dela (L). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  

Page 79 of 743



Sammanträdesprotokoll 80 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 38 
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot (L) samt fyllnadsval - Piteå 
Renhållning och Vatten AB till årsstämman 2023 
Diarienr 19KS28 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Peter Arffmans (L) avsägelse som ledamot i Piteå 
Renhållning och Vatten AB från och med 11 maj 2021. 
  
Kommunfullmäktige utser Lena Mahrle (L) till ny ledamot i Piteå Renhållning och Vatten 
AB, från och med 11 maj 2021 till årsstämman 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Peter Arffman (L) avsäger sig uppdraget som styrelseledamot i Piteå Renhållning och Vatten 
AB från och med 11 maj 2021, dvs efter årsstämman. 
------ 
Liberalerna nominerar Lena Mahrle (L) till ny styrelseledamot från och med 11 maj 2021. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 81 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 39 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare (MP) samt fyllnadsval - 
Socialnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS606 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Petter Fredriksson (MP) avsägelse som ersättare i 
socialnämnden. 
  
Kommunfullmäktige utser Peter Arffman (-) till ny ersättare i Socialnämnden för resterande 
tid av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Petter Fredriksson (MP) har den 29 januari 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden. 
----------- 
Ingen ny nominering har inkommit.  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Miljöpartiet nominerar Peter Arffman (-) som ny ersättare i 
socialnämnden för Miljöpartiet. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 82 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 40 
 

Val av ledamot och ersättare - Samordningsförbundet södra 
Norrbotten till 31 mars 2023 
Diarienr 19KS600 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Sven-Gösta Pettersson (S) till ledamot och Håkan Johansson (M) 
till ersättare i Samordningsförbundet södra Norrbotten för tiden till och med 31 mars 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
En ny förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten har utarbetats. Denna ska 
antas av samtliga medlemmar. Dessutom behöver utsedd ledamot och ersättare från Piteå 
kommun utses igen till och med 31 mars 2023, då det tekniskt och juridiskt är ett nytt 
ombildat förbund med ny förbundsordning, även om förbundets namn och 
organisationsnummer är detsamma. 
 
Idag sitter Sven-Gösta Pettersson (S) som ledamot och Håkan Johansson (M) som ersättare i 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 
 
I ny förbundsordning för Samordningsförbundet södra Norrbotten framgå att förbundet ska 
ledas av en styrelse bestående av sju ledamöter och sju ersättare. Varje medlem utser vardera 
en styrelseledamot och en ersättare. 
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val 
av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande samt vice 
ordförande för samma period. 
 
Aktuellt val avser tiden till och med 31 mars 2023. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 83 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 41 
 

Avsägelse av uppdraget ersättare (SJV) - Valnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS610 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kjell Lundmans (SJV) avsägelse som ersättare i 
Valnämnden. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
Kjell Lundman (SJV) har den 22 mars 2021 avsagt sig uppdraget som ersättare i Valnämnden. 
  
Sjukvårdspartiet har inte lämnat in någon ny nominering. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 84 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 42 
 

Motion (SLP) - Löneökning utifrån krontal 
Diarienr 21KS46 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen, löneökning utifrån krontal, till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om löneökning utifrån 
krontal. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Löneökning utifrån krontal 
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Sammanträdesprotokoll 85 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 43 
 

Interpellation (C) - Strategi för skydd och beredskap för stigande 
havsnivåer 
Diarienr 21KS33 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om strategi för skydd och beredskap för 
stigande havsnivåer får ställas till Brith Fäldt (V) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Torgny Långström (C) har lämnat in en interpellation om strategi för 
skydd och beredskap för stigande havsnivåer, ställd till Brith Fäldt (V) ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Interpellation (C) - Strategi för skydd och beredskap för stigande havsnivåer 
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Sammanträdesprotokoll 86 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 44 
 

Medborgarförslag - OCR-bana (hinderbana) 
Diarienr 21KS44 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, OCR-bana (hinderbana) till Kultur- och 
fritidsnämnden, för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om OCR-bana (hinderbana) vid tex Strömbackastrand- 
eller Strömlidaområdet. 
 
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 - OCR-bana (hinderbana) vid tex Strömbackastrand- eller 

Strömlidaområdet 
 Medborgarförslag - OCR-bana (hinderbana) vid tex Strömbackastrand- eller 

Strömlidaområdet 
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Sammanträdesprotokoll 87 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 45 
 

Medborgarförslag - Energiproduktion genom "Miljövänlig 
Geotermisk Energi" 
Diarienr 20KS616 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avvisar medborgarförslaget om Energiproduktion genom "Miljövänlig 
Geotermisk Energi". 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om Energiproduktion genom "Miljövänlig Geotermisk 
Energi". 
-------- 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning 33 § får den som är folkbokförd i kommunen 
väcka ärende i fullmäktige. Förslagsställaren till detta medborgarförslag är inte folkbokförd i 
kommunen och kan därför inte väcka ärende i fullmäktige. Medborgarförslaget avisas.  
 
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 - Energiproduktion genom "Miljövänlig Geotermisk Energi" 
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Sammanträdesprotokoll 88 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 46 
 

Medborgarförslag - Bygg ett "utegym" längst upp på Stadsberget 
Diarienr 20KS602 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, bygg ett "utegym" längst upp på 
Stadsberget till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga ett "utegym" längst upp på Stadsberget. 
 
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 - Bygg ett "utegym" längst upp på Stadsberget 
 Medborgarförslag - Bygg ett "utegym" längst upp på Stadsberget 
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Sammanträdesprotokoll 89 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 47 
 

Medborgarförslag - Ta med information från byarna i foldern "Värt 
att veta om din kommun" 
Diarienr 20KS617 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, ta med information från byarna i 
foldern "Värt att veta om din kommun", till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att ta med information från byarna i foldern "Värt att 
veta om din kommun". 
 
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 - Ta med information från byarna i foldern "Värt att veta om din 

kommun" 
 Medborgarförslag - Ta med information från byarna i foldern "Värt att veta om din 

kommun" 
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Sammanträdesprotokoll 90 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 48 
 

Medborgarförslag - Bygg ett utegym vid Furubergets motionsslinga 
Diarienr 20KS618 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, bygg ett utegym vid Furubergets 
motionsslinga, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att bygga ett utegym vid Furubergets motionsslinga. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Bygg ett utegym vid Furubergets motionsslinga 
 Medborgarförslag - Bygg ett utegym vid Furubergets motionsslinga 
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Sammanträdesprotokoll 91 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 49 
 

Medborgarförslag - Inför modellen "Bostad - först" 
Diarienr 21KS82 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, inför modellen "Bostad - först" till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att införa modellen "Bostad - först". 
  
 
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 - Inför modellen "Bostad - först" 
 Medborgarförslag - Inför modellen "Bostad - först" 
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Sammanträdesprotokoll 92 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 50 
 

Medborgarförslag - Utredning om hemlös- och bostadslösheten i 
kommunen 
Diarienr 21KS83 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, Utredning om hemlös- och 
bostadslösheten i kommunen, till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om, utredning om hemlös- och bostadslösheten i 
kommunen. 
 
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 - Extern och oberoende utredning om hemlös- och bostadslösheten i 

kommunen 
 Medborgarförslag - Extern och oberoende utredning om hemlös- och bostadslösheten i 

kommunen 
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Sammanträdesprotokoll 93 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 51 
 

Medborgarförslag - Covidbidrag till alla lärare 
Diarienr 21KS164 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Covidbidrag till alla lärare, till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om, Covidbidrag till alla lärare. 
 
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 - Covidbidrag i form av ekonomisk ersättning till alla lärare 
 Medborgarförslag - Covidbidrag i form av ekonomisk ersättning till alla lärare 
 
  

Page 93 of 743



Sammanträdesprotokoll 94 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 52 
 

Medborgarförslag - Bemannad servicepunkt i byarna 
Diarienr 21KS165 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, bemannad servicepunkt i byarna, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om bemannad servicepunkt i byarna. 
 
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 - Bemannad servicepunkt i byarna i Piteå kommun 
 Medborgarförslag - Bemannad servicepunkt i byarna i Piteå kommun 
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Sammanträdesprotokoll 95 (95) 
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 53 
 

Medborgarförslag - Säkrare skolväg till Rosviks skola 
Diarienr 21KS187 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Säkrare skolväg till Rosviks skola, till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om Säkrare skolväg till Rosviks skola. 
 
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 - Säkrare skolväg till Rosviks skola 
 Medborgarförslag - Säkrare skolväg till Rosviks skola 
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