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§ 128 
 

Priser för nya villatomter i Jävre - Lekattheden 
Diarienr 21KS347 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer priser för nya villatomter på Lekattheden till 200 tkr, 225 tkr 
samt 250 tkr enligt indelning på kartskiss och tillhörande värdering. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att tomterna i första hand erbjuds via kommunens tomtkö och 
därefter via kommunens tomtkatalog. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund 
(KD), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman 
(M), Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M), Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund 
(SD), Ulf Lindeberg (SD), Anders Nordin (SLP) och Petra Fojtikova (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad färdigställer 13 villatomter på området Lekattheden i 
Jävre. Kvarteret detaljplanerades 1977 och 20 tomter styckades av 1978, men försäljning blev 
inte aktuellt vid det tillfället. I samband med dagens exploatering ska de 20 befintliga 
tomterna omvandlas till 13 större tomter i en pågående lantmäteriförrättning eftersom större 
tomter är mer attraktivt. 
 
Anbudsbegäran för värdering skickades under våren till tre mäklarbyråer, varav två 
hade möjlighet att ta på sig uppdraget. Värdering utfärdades 2021-05-21 och marknadsvärdet 
uppskattades ligga mellan 100 000 kr och 150 000 kr beroende på storlek och läge. 
I värderingen redovisas marknadsvärdet exklusive kostnad för VA-anslutning. Försäljningen 
av villatomter på Lekattheden inkluderar VA-anslutning varpå marknadsvärdet behöver 
justeras motsvarande kostnaden för VA-anslutning som uppgår till ca 100 000 kr per tomt. 
 
De föreslagna priserna beräknas täcka de kostnader som kommunen har för 
exploatering. Utöver de beräknade kostnaderna för exploateringen tillkommer det kostnader 
om ca 4,5 miljoner kr för infrastruktur. Eftersom de nya vägarna kommer att vara kvar i 
kommunens ägo räknas de inte in i kostnaden som ska täckas upp i tomtpriset, utan 
finansieras av skattekollektivet (medel för vägar har beviljats i VEP 2020). 
 
Tomterna beräknas vara klara för försäljning under kvartal 3 2021. Fördelningen av tomter 
kommer i första hand att ske till de som är anmälda i den kommunala tomtkön för 
villatomter. De tomter som inte blir sålda vid fördelning i den kommunala tomtkön ska 
erbjudas till allmänheten via tomtkatalogen. 
 

Page 5 of 278



Sammanträdesprotokoll 6 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Motivering 
Fler tomter bidrar till kommunens mål om att Piteå ska erbjuda attraktiva och 
varierande boendemiljöer samt att Piteå år 2030 ska ha 46 000 invånare och år 2050 50 000 
invånare. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-30 §111 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige fastställer priser för 
nya villatomter på Lekattheden till 200 000 kr (röd markering), 225 000 kr (svart markering) 
samt 250 000 kr (blå markering) enligt indelning på kartskiss tillhörande värdering. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V) och Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsen 
förslag med tillägg att tomterna erbjuds i första hand via kommunens tomtkö och därefter via 
kommunens tomtkatalog. 
  
Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP), Håkan Johansson (M), 
Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindström (L): avslag, tomterna ska säljas på öppna marknaden. 
  
Johny Åström (SJV): tomterna ska erbjudas via kommunens tomtkatalog till föreslaget pris. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Anders Lundkvists (S) m.fl. förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Värdering av tomter Lekattheden 
 Kartskiss till värdering tomter Lekattheden 
 §191 KS Priser för nya villatomter i Jävre - Lekattheden 
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§ 129 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade första kvartalet 2021 
Diarienr 21KS5 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS), för första kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
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 (AU) och Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Under kvartal 1 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 1 färre än kvartal 4, 2020. 
 
11 st avser Bostad med särskild service för vuxna (2 fler än föregående kvartal) 
4 st avser Daglig verksamhet (tre färre än föregående kvartal) 
2 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (1 färre än föregående kvartal) 
1 st avser Ledsagarservice (oförändrat) 
2 st avser Kontaktperson (2 fler än föregående kvartal) 
 
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. För att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig 
lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Under kvartalet ser vi även en ökad 
verkställighet av daglig verksamhet. På grund av Covid- 19 så har insats kontaktperson samt 
korttidstillsyn pausats och återupptogs 2021-03-01. 
 
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. 
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Socialnämndens beslut 2021-05-26 §75 
Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 1 
2021 samt överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 
 
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 
 Män/kvinnor och beslutstid 
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§ 130 
 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen första 
kvartalet 2021 
Diarienr 21KS6 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL), för första kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänst, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktigen och kommunens revisorer 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under kvartal 1 fanns det 14 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 10 
fler än under kvartal 4 2021 
 
Två avser beslut om bostad med särskild service (oförändrat) 
Fyra beslut om sysselsättning (två fler än föregående kvartal) 
Ett beslut om ledsagarservice (ett fler än föregående kvartal) 
Fem beslut om kontaktfamilj (fem fler än föregående kvartal) 
Två beslut om kontaktperson (två fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts 
- De enskilda personerna har specifika önskemål om vart dessa önskar bo 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning 
- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för 
Covid-19 smitta 
- En person är under kartläggning 
- En person har valt att avsluta sin insats 
- För två personer kan vi inte möta individuella önskemål 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende ledsagarservice 
- Resursbrist, lämplig person saknas 
 
Anledning till ej verkställt beslut om kontaktfamilj 
- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01 
 
Anledning till ej verkställt beslut om kontaktperson 
- På grund av Covid-19 har insatserna varit pausade, återupptogs 2021-03-01 
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Målgrupp 65 år och äldre 
Samtliga beslut är verkställda inom 3 månader. 
 
Konsekvensbeskrivning - Medborgare 
Målgrupp 0-64 år 
Där personer har specifika önskemål om vart de vill bo eller få sin sysselsättning verkställda 
uppstår det svårigheter att verkställa beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov 
tillgodosedda inom skälig tid. 
 
Konsekvensbeskrivning -Verksamhet 
Målgrupp 0-64 år 
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. 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 år och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. 
 
Konsekvensbeskrivning – Budget 
Målgrupp 0-64 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Det kommer inte utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell period. 
 
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 
 Män/kvinnor och beslutstid 
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§ 131 
 

Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet 
(RKM) - verksamhetsåret 2020 
Diarienr 21KS342 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 
  
Jäv 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C), Mats Dahlberg (MP) och Johnny Åström (SJV) 
anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beredning eller beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
För verksamhetsåret 2020 översändes härmed samtliga handlingar som krävs för att för att 
RKM:s medlemmar; fullmäktige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region 
Norrbotten, ska kunna fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen i RKM avseende 
verksamhetsåret 2020. 
 
Bifogar även yttrande till revisionsberättelsen. Direktionen jobbar aktivt med förebyggande 
åtgärder med anledning av den pågående pandemin. 
----- 
Revisionsberättelse för 2020 
Vi, av Region Norrbotten utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som 
biträder revisorerna. 
 
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll. 
 
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har 
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
"Revisorernas redogörelse". 
 
Vi bedömer: 
- Att förbundsdirektionen endast delvis skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. I likhet med föregående år har förbundets medlemmar tvingats tillskjuta 
extra ekonomiska resurser för att den samlade verksamheten (myndighet+ bolag) ska redovisa 
en ekonomi i balans. 
- Att förbundsdirektionen delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
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- Att förbundsdirektionens interna kontroll i stort varit tillräcklig. Vår bild är att direktionen 
under 2020 har utvecklat sin uppsikt jämfö1t med föregående år. 
- Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 
- Att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de verksamhetsmål och 
finansiella mål som direktionen uppställt för god ekonomisk hushållning. 
 
Vi tillstyrker: 
- Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Johannes Johansson (C), Magnus Häggblad (SD): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse RKM 2020 
 Bilaga till revisionsberättelse RKM 2020 
 Skrivelse Fördjupad granskning RKM samt bolag 2020 
 Yttrande revisionsberättelsen RKM 2020 
 Granskningsrapport för 2020 Länstrafiken i Norrbotten AB 
 Granskningsrapport för 2020 Norrtåg AB 
 Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2020 
 Årsredovisning Norrtåg AB 2020 
 Årsredovisning RKM 2020 
 Revisionsrapport Anpassningsarbete inom RKM samt bolag 2020 
 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning RKM 2020 
 Revisionsrapport Grundläggande granskning 2020 RKM 
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§ 132 
 

Avgift för ansökan om godkännande av fristående förskolor och 
fritidshem 
Diarienr 21KS349 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om avgift för ansökan om godkännande av fristående förskolor 
och fritidshem. 
  
Reservation 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), 
William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson 
(M), Ulf Lindström (L), Anders Nordin (SLP), Petra Fojtikova (SLP), Magnus Häggblad 
(SD), Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), 
Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), Britt-Louise Nyman (C) och Bo Andersson 
(C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäcks (KD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Riksdagen beslutade den 7 juni 2018 att införa nya krav för tillstånd för att få bedriva enskild 
verksamhet inom välfärdssektorer, bland annat förskoleverksamhet och fritidshem. 
Lagändringarna började gälla den 1 januari 2019 (2 kap 5 § skollagen). 
 
Lagen innebär att kraven skärps på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för 
enskilda att bedriva verksamhet. 
 
För kommunens del innebär det ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av nya 
fristående förskolor och fristående fritidshem. Ändringen innebär också att kommunen får ta 
ut en avgift som motsvarar självkostnaden för handläggningsprocessen av ansökningar om 
godkännande av fristående förskolor och fritidshem. 
 
Vid beräkning av självkostnaderna ska alla relevanta direkta och indirekta kostnader som 
verksamheten ger upphov till inkluderas. Den största kostnaden utgörs av personalkostnader. 
 
Följande avgifter föreslås: 
30 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och fristående fritidshem. 
18 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
------ 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-06-30 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att ta ut en 
avgift för ansökningar om godkännande av fristående förskolor och fristående fritidshem. 
 
Nedanstående avgifter föreslås: 
30 000 kr för ansökan om nyetablering av fristående förskola och fristående fritidshem. 
18 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande. 
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Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anna Bergström (V), Mats Dahlberg (MP) och Marita Björkman 
Forsman (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Ulf 
Lindström (L), Magnus Häggblad (M) och Lage Hortlund (SD): avslag. 
  
Johnny Åström (SJV): avgiften ändras till 25 000 kr för ansökan om nyetablering av 
fristående förskola och fritidshem och 12 500 kr för ansökan om utökning av 
befintligt godkännande. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
  
Beslutsunderlag 
 Avgift för ansökan om godkännande av fristående förskolor och fritidshem 
 §192 KS Avgift för ansökan om godkännande av fristående förskolor och fritidshem 
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§ 133 
 

Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
Diarienr 21KS330 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 
 
Ärendebeskrivning 
Dokumentet ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun” reviderades delvis 2016-04-
18. Styrande dokument ska revideras minst en gång per mandatperiod. 
 
Föreskrifterna har remitterats till följande aktörer: 
- Polisen Piteå 
- Kultur, park och fritid, Piteå 
- Planeringsavdelningen, samhällsbyggnad Piteå 
- Pireva 
- Räddningstjänsten Piteå 
- LRF - ordförande för Piteås kommungrupp. 
De yttranden som kommit in har enbart varit av redaktionell karaktär. 
 
Efter antagande av riktlinjerna i Kommunfullmäktige skickas de för underrättelse till 
Lantmäteriet och Länsstyrelsen i Norrbotten, samt kungörs enligt kommunallagen. 
----- 
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2021-06-15 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner revideringen av ”Lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter för Piteå kommun”. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden skickar revideringen vidare till Kommunfullmäktige för 
antagande. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
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§ 134 
 

Reglemente för samverkansråd - bildande av Näringslivsråd 
Diarienr 21KS339 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Reglemente för samverkansråd. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), 
Ulf Lindeberg (SD), Ulf Lindström (L), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Håkan 
Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), Charlotte 
Elworth (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Marika 
Berglunds (C) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns Näringslivsprogram antogs av kommunfullmäktige i juni 2020. Programmet 
togs fram mellan näringslivets olika branschföreträdare och Piteå kommun, där parterna visar 
sin gemensamma vilja att stärka Piteås näringsliv. Programmet redovisar prioriterade 
spjutspetsområden och stödjande områden. I programmet anges att ett näringslivsråd bör 
finnas som årligen följer upp näringslivsprogrammets olika delar och att näringsliv, 
kommunens politiker och tjänstemän träffas löpande för att följa utvecklingen. 
 
Inom Piteå kommun har samverkansråd Folkhälsoråd och Landsbygdspolitiskt råd bildats för 
överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för kommunen och företrädare 
för organisationer som arbetar inom rådens specifika intresseområden. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag är att ett liknande samverkansråd bildas för 
näringslivsfrågorna. 
 
Näringslivsrådet 
Näringslivsrådet är ett samarbets- och samverkansorgan mellan Piteå kommun och 
representanter från företagsorganisationer, branschråd samt representanter för företag från de 
branscher som är utpekade som spjutspetsar i Näringslivsprogrammet och som inte har något 
branschråd. 
 
Näringslivsrådet arbetar för att skapa förutsättningar för en positiv näringslivsutveckling i 
kommunen. Utgångspunkten är det fastställda Näringslivsprogrammet. 
 
Det gemensamma målet är att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 
och vara den ledande kommunen i länet för företag och företagare. Näringslivsprogrammets 
ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla företag i Piteå kommun oavsett storlek, 
geografi, bransch eller företagsform. 
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Syfte 
Rådets syfte är att: 
• verka för ett gott näringslivsklimat i Piteå 
• driva frågor där samverkan är av betydelse för att vara en attraktiv ort för näringslivet 
• skapa bra samarbeten mellan olika branscher för att stärka Piteås näringsliv 
 
Uppgifter 
Rådet ska: 
• vara ett forum för utbyte och spridning av information 
• lyfta fram gemensamma frågor/teman som kan leda fram till olika aktiviteter för Piteå 
kommun och företagen. 
• samverka och samhandla gentemot gemensamma mål i Näringslivsprogrammet 
 
Rådets sammansättning 
 
Rådet ska bestå av 6 ledamöter som nomineras enligt följande: 
2 ledamöter och 2 ersättare från Kommunstyrelsen 
1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsnämnden 
2 ledamot och 2 ersättare från Kommunledningsförvaltningen 
1 ledamot och 1 ersättare från Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Ovanstående förvaltningar utser som sina respektive representanter förvaltningschef eller av 
denne utsedd ersättare. 
 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Företagarna 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Lantbrukarnas Riksförbund 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från Svensk Handel eller annan handelsrepresentant 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Industrirådet 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Fastighetsägarna 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd Besöksnäringen 
1 ledamot och 1 ersättare nomineras från branschråd kulturella & kreativa näringarna 
Näringslivets representanter nomineras inom sina egna organisationer/branschråd. 
 
Administration 
Kommunstyrelsen genom näringslivsavdelningen ansvarar för administration och är 
sammankallande till näringslivsrådet. 
 
Reglementet för samverkansråd kompletteras med punkt 4, uppgifter för det nya 
Näringslivsrådet. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP) och Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
  
Marika Berglund (C), Håkan Johansson (M), Jonny Åström (SJV), Lage Hortlund (SD), Ulf 
Lindberg (L) och Bo Andersson (C): bifall till Kommunstyrelsens förslag med utökning av en 
ledamot och en ersättare från skogliga näringar. 
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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, Marika Berglunds (C) förslag. 
Votering verkställs genom upprop.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 26 
Nej: 23 
Avstår: 2 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av paragrafens bifogade förteckning. 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Reglemente för samverkansråd 
 §193 KS Reglemente för samverkansråd - bildande av Näringslivsråd 
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Votering Reglemente för samverkansråd - bildande av Näringslivsråd 
Diarienr 21KS339 
 
JA: bifall till Kommunstyrelsens förslag, NEJ: Marika Berglunds (C) förslag. 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Anders Lundkvist (S), ledamot X   
Helena Stenberg (S), ledamot X   
Ruth Rahkola (S), ledamot X   
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Frida Blom (S), ledamot X   
Lars U Granberg (S), ledamot X   
Nina Bladh (S), ledamot X   
Jonas Lindberg (S), ledamot X   
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X   
Ferid Letic (S), ledamot X   
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Marianne Hedkvist (S), ledamot X   
Marita Björkman Forsman (S), ledamot X   
Brith Fäldt (V), ledamot X   
Per Lönnberg (V), ledamot X   
Helena Nilseriksdotter (V), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Anna Bergström (V), ledamot X   
Mats Dahlberg (MP), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Ellinor Sandlund (M), ledamot  X  
William Sandberg (M), ledamot  X  
Charlotte Elworth (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Majvor Sjölund (C), ledamot  X  
Marika Berglund (C), ledamot  X  
Johannes Johansson (C), ledamot  X  
Torgny Långström (C), ledamot  X  
Britt-Louise Nyman (C), ledamot  X  
Bo Andersson (C), ledamot  X  
Johnny Åström (SJV), ledamot  X  
Martin Åström (SJV), ledamot  X  
Eva Åström (SJV), ledamot  X  
Malin Markström (SJV), ledamot  X  
Anton Markström (SJV), ledamot  X  
Helén Lindbäck (KD), ledamot  X  
Daniel Bylund (KD), ledamot  X  
Anders Nordin (SLP), ledamot   X 
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Petra Fojtikova (SLP), ledamot   X 
Ulf Lindström (L), ledamot  X  
Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
Maria Truedsson (S), ledamot X   
Mojgan Azari (S), ledamot X   
Louise Mörk (S), ledamot X   
Stefan Askenryd (S), ordförande X   
Maria Holmquist (V), vice ordförande X   
Daniel Bergman (M), 2:e vice ordförande  X  
Resultat 26 23 2 

 
  

Page 20 of 278



Sammanträdesprotokoll 21 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 135 
 

Piteförslag 
Diarienr 19KS686 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige inför Piteförslag. 
  
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser för Piteförslag. 
  
Kommunfullmäktige beslutar utvärdering sker efter minst ett års provperiod dock senast 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteförslag är en e-tjänst avsedd att göra det enklare för piteborna och andra verkande i Piteå 
kommun att vara med och påverka kommunen. Genom att logga in i e-tjänsteportalen med e-
legitimation kan förslagsställaren lämna sitt förslag i ett digitalt formulär där det även finns 
möjlighet att bifoga filer som kan styrka förslaget. För medborgare som inte har e-
legitimation kommer det finnas möjlighet att lämna in förslag via handläggare. Inkomna 
förslag publiceras i e-tjänsteplattformen där andra medborgare sedan kan stödja förslaget om 
de anser att det är ett bra förslag. 
 
Om ett förslag får 42 underskrifter går det vidare till beredning, 42 underskrifter motsvarar en 
promille av Piteå kommuns befolkning. Förslag som efter 2 månader inte fått stöd kommer 
fortfarande att visas i e-tjänsten men kommer att avaktiveras och inte utredas vidare. 
 
Ett förslag får endast handla om ett ämne per förslag. Alla förslag utom de som har 
odemokratiskt, rasistisk eller diskriminerande innebörd ska publiceras. 
 
För att behandlas och få söka stöd får förslag inte: 
- avse myndighetsutövning mot enskild 
- handla om något som är utom kommunens ansvarsområde 
- handla om förhållandet mellan Piteå kommun som arbetsgivare och dess medarbetare 
 
Förslag som har utretts de senaste två åren, är under en pågående process eller rättsprocess 
kommer inte att publiceras för röstning. 
 
Piteförslag är ett komplement till och utveckling av medborgarförslagen som funnits sedan 
2004. Tanken med Piteförslag är att nå nya målgrupper och få bättre underbyggda förslag 
samt mer engagemang runt inlämnade förslag. 
 
Sedan november 2015 har ca 195 medborgarförslag beslutats om. Av dessa har 122 fått 
avslag, 52 har ansetts färdigbehandlade och 12 stycken bifallits och 3 stycken till någon del 
bifallits. 2 medborgarförslag har även avvisats. Genomsnittstiden för att behandla ett 
medborgarförslag har legat på ca 200 dagar från att det anmälts i kommunfullmäktige och 
därefter beslutats. Närmare 35 medborgarförslag har haft en längre handläggningstid än 1 år 
och längsta handläggningstiden är drygt 2 år. 
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Genom tydligare regelverk och smidigare administration är ambitionen att Piteförslag ska 
kunna besvaras inom 6 månader från att de gått till handläggning. 
 
Många kommuner har redan inför liknande lösningar ofta istället för medborgarförslag. 
Kommunledningsförvaltningen har för avsikt att efter en prövoperiod utvärdera både 
medborgarförslagen och Piteförslag under 2022. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), 
Mats Dahlberg (MP), Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag med 
ändring att utvärdering sker efter minst ett års provperiod dock senast 2022. 
  
Petra Fojtikova (SLP): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att utvärdering bör 
ske 2023/2024. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Anders Lundkvists (S) m.fl. förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Bestämmelse för Piteförslag 
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§ 136  
Ajournering för avtackning av Anders Lundkvist (S) 
 
Ärendebeskrivning 
Ajournering av sammanträdet 15:05-15:20 för avtackning av Anders Lundkvist (S) 
kommunalråd i Piteå.  
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§ 137 
 

Information och fattade beslut angående Coronapandemin 
Diarienr 20KS535 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av information om fattade beslut angående Coronapandemin. 
 
Ärendebeskrivning 
Fattade beslut angående Coronapandemin: 
  
2021-08-11 Stabsmöten hösten 2021 
Staben beslutar att boka tid varje onsdag 15:30-16:30 till och med årsskiftet, varannan vecka 
är obligatorisk och varannan är preliminär. Kommunchef kommer att meddela senast före 
12:00 samma dag om det preliminära mötet ska genomföras, i annat fall är det inställt. 
Kallade till stabsmötet kommer fortsättningsvis att vara förvaltningschefer, VD Pikab, risk- 
och säkerhetssamordnare, personalchef, kommunikationschef, kommunalråd och 
kommunsekreterare. Minnesanteckningar och beslut delges och publiceras som tidigare. 
  
2021-08-18 Piteå Street Crusing 
Med anledning av ev kvällscrusing 21 augusti har Samhällsbyggnad beslutat om utökad 
renhållning under lördag och söndag. Dessutom stänger vissa parkeringar/parkeringshus för 
parkering 16:00 lördag - 12:00 söndag efter samråd med Polis: Nolia parkering, Stadsberget, 
P-hus stora Coop och P-hus -ICA kvantum. 
Kultur, park och fritidsförvaltningen stänger LF arenas parkeringar 20:00 lördag. 
Informationen kommer att kommuniceras ut och Linda meddelar Länsstyrelsen om 
evenemanget. 
  
2021-08-18 Fysiska möten 
Staben bedömer att det är fortsatt viktigt att hålla restriktioner och rekommendationer. Vissa 
möten framöver kommer att behöva ske fysiskt i särskilda fall även framgent. 
Det är viktigt att begränsa antalet som arbetar på arbetsplatsen samtidigt, vilket precis som 
tidigare beror på våra förvaltningars och bolags olika förutsättningar. Avvägningar och 
prioriteringar av behovet av fysiska möten är nödvändiga och kommunikationen kring detta i 
respektive verksamhet är viktig.  
Behovet av bedömningar om fysiska möten ska genomföras eller ej har ökat under hösten 
jämfört med våren, vilket vi tror är en effekt av de lägre smittalen och verksamheters behov 
av att ses för att starta upp efter sommaren. Bedömningen av behov, lämplighet och antal 
deltagare görs i respektive förvaltning och bolag givet att folkhälsomyndighetens 
rekommendationer hålls. 
Generella restriktioner och rekommendationer om att möten sker digitalt och att de som kan 
arbetar hemma gäller till den 30 september. 
----- 
Andreas Lind, kommunchef tillägger att avveckling av utfärdade restriktioner kommer att 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid sammanträde som planeras för staben 
den 15 september kommer ställning tas till restriktionen att arbeta hemma samt att man 
kommer att diskutera lärdomar och problem man stött på under pandemin. 
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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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§ 138 
 

Motion (C) - Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till 
marknadsmässiga priser 
Diarienr 20KS368 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen - Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till 
marknadsmässiga priser. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Anders Nordin (SLP), Magnus Häggblad (SD), 
Lage Hortlund (SD), Ulf Lindeberg (SD), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), 
William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), Charlotte Elworth (M) och Karl-Erik Jonsson 
(M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anton Li Nilsson (C) har den 22 juni 2020 lämnat in en 
motion med yrkande att fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till 
marknadsmässiga priser istället för till tomtkön. I andra hand yrkar han att en ny värdering 
ska ske innan försäljning. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Stamfastigheten Öjebyn 7:37 har avstyckats till 3 fastigheter där det sedan 2018 finns beslut 
om att Öjebyn 7:55 och 7:56 ska säljas i tomtkön. Efter det beslutet så har stamfastigheten 
Öjebyn 7:37 sålts till ett väsentligt högre pris än vad såväl kommunen som mäklare värderade 
den till. Inför beslutet som fattades 2018 så fanns det framtaget ett underlag med karta med 
tilltänkta tomtgränser, avstyckningen blev inte enligt dessa tomtgränser. 
Med anledning av detta så bör det tas ett omtag i frågan. 
------ 
Kommunfullmäktige har den 14 september 2020 § 183, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
---- 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 10 december 2020 §220 
Tomtpris för fastigheterna tillika fritidstomterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 beslutades av 
Kommunfullmäktige 2018-10-22, § 207. Priset fastställdes till 850 000 kr per tomt, och utgick 
från en oberoende värdering upprättad 2018-08-28. Förutom priset beslutades även att 
tomterna skulle säljas till tomtkön. Samhällsbyggnads plan var att erbjuda tomterna till 
tomtkön år 2020. 
 
Tomterna är inte att klassa som strandtomter eftersom marken mellan tomterna och vattnet är 
samfälld och strandskyddet gäller. Strandskyddet råder även innanför del av tomterna. 
 
Tomtpris utgår från en oberoende värdering vilket innebär ett uppskattat 
marknadsvärde/marknadsmässigt pris vid värderingstidpunkten. Kommunfullmäktige har 
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tidigare beslutat att sälja tomterna genom tomtkön till det pris som framkommit genom 
värderingen. Den kommande försäljningen samt priset har varit känd för tomtkön ett tag och 
flera är intresserade av tomterna. 
 
Att försäljning har dragit ut på tiden beror på att det återstått en del arbete med bl.a. 
lantmäteriförrättning, servitutsavtal och väg. Arbete med vägen har pågått även under 2020. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen anser motionen besvarad. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 23 april 2021 
Tomtkön i Piteå kommun är till för den som vill anmäla sitt intresse till att köpa en kommunal 
tomt. När kommunen har ett nytt markområde klart till försäljning, erbjuds tomterna i 
turordning till alla som står i tomtkön. Om flera reserverar sig för samma tomt, erbjuds 
tomten i första hand till den som har stått längst i tomtkön. 
 
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än Samhällsbyggnadsnämnden i 
frågan, Kommunfullmäktiges beslut om att sälja till fastställt pris och lägga till tomtkön bör 
kvarstå. Om det framöver skulle visa sig att ingen som erjuds tomterna från tomtkö vill köpa, 
bör de säljas på öppna marknaden. 
-------- 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Tomtkön är ett viktigt bostadspolitiskt instrument, den ger möjligheter för alla medborgare 
att få att bygga sitt eget boende. Tanken med tomtkön är inte att kommunen ska tjäna pengar 
utan att den vanlige Pitebon ska ges möjligheter att hitta ett ställe de vill bo och leva på. För 
att tomtkön ska vara intressant bör även attraktiva tomter ingå i den. Behovet av en tomtkö 
med attraktiva tomter kommer också att öka utifrån den förväntade inflyttning som 
etableringar, av flertalet stora arbetsplatser, i närområdet kommer medföra. 
 
Jag tycker det är rimligt att tomterna säljs utifrån en oberoende värdering, vilket gjorts i detta 
fall. Priset kan givetvis ändrats något sedan 2018 när värderingen gjordes men jag tycker ändå 
det är rimligt att utgå från denna då tomterna redan har intressenter från tomtkön och dessa 
knappast kan belastas för att kommunen dröjt med att färdigställa lantmäteriförrättningar och 
upprättande av servitut avtal etc. 
 
Jag föreslår därför kommunfullmäktige avslår motionen.” 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S) och Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Majvor Sjölund (C), Anders Nordin (SLP), Håkan Johansson (M), Magnus Häggblad (SD), 
Bo Andersson (C), Johnny Åström (SJV), Helén Lindbäck (KD), Ulf Lindström (L): bifall till 
motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
 §198 KS Motion (C) - Fastigheterna Öjebyn 7:55 och Öjebyn 7:56 säljs till 

marknadsmässiga priser 
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§ 139 
 

Interpellation (C) - Matsvinn inom Piteå kommuns äldreomsorg 
Diarienr 21KS281 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om Matsvinn inom Piteå kommuns äldreomsorg, 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Majvor Sjölund (C) har lämnat in en interpellation om matsvinn inom 
Piteå kommuns äldreomsorg, ställd till Sven-Gösta Pettersson (S) ordförande i 
Socialnämnden. 
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. 
 
Enligt Livsmedelsverket är matsvinnet störst inom äldreboenden, där det dessutom är ovanligt 
att några mätningar har gjorts. 
 
1. Kommer mätning av matsvinn på vård- och omsorgsboenden att göras för att ta reda på hur 
det förhåller sig i Piteå kommun? 
2. Vad kostar det uppmätta matsvinnet sammantaget med arbetstid, råvarukostnad, 
användning av utrustning mm inräknat? 
3. Uppmärksammas och tydliggörs mängden svinn för personalen? 
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 Socialnämnden att vidta för att kommat till rätta med matsvinnet? 
----- 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 § 122 att interpellationen om matsvinn inom Piteå 
kommuns äldreomsorg får ställas till Sven-Gösta Pettersson (S) ordförande i Socialnämnden. 
Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
----- 
Svar på interpellation från Sven-Gösta Pettersson (S) 
1. Kommer mätning av matsvinn på vård- och omsorgsboenden att göras för att ta reda på hur 
det förhåller sig i Piteå kommun? 
Svar: En gemensam arbetsinsats för att mäta matsvinn inom vård- och omsorgsboenden 
kommer att genomföras tillsammans med måltidsservice under v. 39. 
  
2. Vad kostar det uppmätta matsvinnet sammantaget med arbetstid, råvarukostnad, 
användning av utrustning mm inräknat? 
Svar: Socialtjänsten har samma personalkostnad oavsett matsvinn. Personalen utför i stort sett 
samma arbete vid måltiderna även om det blir mat som hamnar i soporna. Efter genomförd 
mätning v. 39 kan förslagsvis måltidsservice beräkna kostnader för matsvinnet. 
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Socialnämnden äger inga uppgifter om arbetstid för måltidsservice personal eller hanterar 
inköp av råvaror för matlagning. 
  
3. Uppmärksammas och tydliggörs mängden svinn för personalen? 
Svar: Efter genomförd matsvinnsmätning kommer resultatet att analyseras och finnas med 
som underlag till fortsatta dialoger i verksamheten och tillsammans med måltidsservice. De 
resultatet visar, efter genomförd mätning, blir avgörande för hur frågan fortsatt hanteras. 
  
4. Hur säkerställs att våra äldre får i sig tillräckligt med näring om den näringsberäknade 
matportion som serveras inte äts upp? 
Svar: De äldre som av olika orsaker inte äter tillräckligt vid enstaka måltider erbjuds 
kompletterande mellanmål. Nutritionsbedömningar genomförs regelbundet på samtliga vård- 
och omsorgsboenden. 
  
5. Vilka åtgärder avser Socialnämnden att vidta för att kommat till rätta med matsvinnet? 
Svar: För att kunna besvara frågan behöver socialnämnden först ha tillgång till en aktuell 
matsvinnsmätning för verksamheten. Nästa steg är att analysera resultatet och vid behov 
skapa en gemensam åtgärdsplan tillsamman med måltidsservice. Socialnämndens 
verksamheter försöker redan idag genom medvetna handlingar bidra till att så lite mat som 
möjligt hamnar i soporna. Detta görs genom att beställa rätt konsistens på kosten och rätt 
mängd av den mat som levereras till boendet. 
 
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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§ 140 
 

Anmälda handlingar 
Diarienr 21KS1 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda delgivningar 
 Rapport - Nya perspektiv på den samiska befolkningen (dnr 21KS303-1) 

 Årsstämma 2021-05-21 Svenska Kommunförsäkrings AB (dnr 21KS13-10) 

 Slutdokument granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor 
(dnr 21KS318-1) 

 Granskningsrapport - Förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor (dnr 
21KS318-2) 

 § 15 Beslut från Fastighets- och servicenämnden 2021-04-22 Granskning av kommunens lokalförsörjning 
(dnr 21KS146-4) 

 Fastighets- och servicenämndens yttrande över granskning av kommunens lokalförsörjning (dnr 21KS146-5) 

 §53 Socialnämnden KPMG granskar kommunens lokalförsörjning (dnr 21KS146-6) 

 § 73 BUN 2021-05-26 yttrande över granskning av Kommunens lokalförsörjning (dnr 21KS146-7) 

 Barn- och utbildningsnämndens yttrande över KPMGs granskning av kommunens lokalförsörjning (dnr 
21KS146-8) 

 
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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§ 141 
 

Avsägelse av ledamot (S) - Barn- och utbildningsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS605 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Samuel Petterssons (S) avsägelse som ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
Samuel Pettersson (S) ledamot i Barn- och utbildningsnämnden har 2021-08-10 avsagt sig 
uppdraget. 
  
Ingen ny nominering finns.  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  

Page 32 of 278



Sammanträdesprotokoll 33 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 142 
 

Avsägelse av ledamot och förste vice ordförande - Kommunstyrelsen 
2019-2022 
Diarienr 18KS603 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse som ledamot tillika förste 
vice ordförande i Kommunstyrelsen från och med 1 oktober 2021. 
  
Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till ny ledamot tillika förste vice ordförande 
i Kommunstyrelsen från och med 1 oktober 2021, för resterande del av mandatperioden. 
  
Reservation 
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ellinor Sandlunds (M) förslag. 
  
Anteckning 
Lage Hortlund (SD), Magnus Häggblad (SD), Ulf Lindeberg (SD) och Anders Nordin 
(SLP) avstår från att delta i beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) ledamot tillika förste vice ordförande i Kommunstyrelsen har 2021-08-
10 avsagt sig uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
----- 
Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice 
ordförande bland nämndens ledamöter. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. 
Fullmäktige bestämmer även tiden för uppdragen. 
 
Enligt reglemente för kommunstyrelsen 22 § ska Kommunstyrelsens ordförande och Förste 
vice ordförande ha titeln kommunalråd och tjänstgöra på heltid. 
 
Yrkanden 
Ruth Rahkola (S): kommunfullmäktiges valberedning föreslår Patric Lundström (S) till 
ledamot och förste vice ordförande.  
  
Ellinor Sandlund (M), Majvor Sjölund (C), Ulf Lindström (L): föreslår Håkan Johansson (M) 
till förste vice ordförande. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag till ledamot 
vilket blir Kommunfullmäktiges beslut. 
  
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen om förste vice ordförande och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ruth Rahkolas (S) förslag. 
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Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning eftersom det avser personval. 
Votering verkställs genom digital registrering i Zoom. Antalet avgivna röster är 51, 0 är 
ogiltiga. Resultat:  
Patric Lundström (S): 26 
Håkan Johansson (M): 15 
Avstår: 10 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till förste vice 
ordförande. 
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§ 143 
 

Avsägelse av ledamot och vice ordförande - Piteå kommunföretag 
AB (PIKAB) 2019-2022 
Diarienr 18KS615 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse som ledamot tillika vice 
ordförande i Piteå kommunföretag AB från och med 1 oktober 2021. 
  
Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till ny ledamot tillika vice ordförande i Piteå 
kommunföretag AB från och med 1 oktober 2021, för resterande del av mandatperioden. 
  
Reservation 
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Johnny Åström (SJV) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) ledamot tillika vice ordförande i Piteå kommunföretag AB har 2021-08-
10 avsagt sig uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
 
Yrkanden 
Ruth Rahkola (S): kommunfullmäktiges valberedning föreslår Patric Lundström (S) till 
ledamot och vice ordförande. 
  
Johnny Åström (SJV): föreslår Håkan Johansson (M) till vice ordförande. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag till ledamot 
vilket blir Kommunfullmäktiges beslut. 
  
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen om vice ordförande och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Ruth Rahkolas (S) förslag. 
  
Votering begärs och verkställs genom sluten omröstning eftersom det avser personval. 
Votering verkställs genom digital registrering i Zoom. Antalet avgivna röster är 51, 0 är 
ogiltiga. Resultat: 
Patric Lundström (S): 26 
Håkan Johansson (M): 20 
Avstår: 5 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till vice ordförande. 
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§ 144 
 

Avsägelse av ledamot och vice ordförande - Krisledningsnämnden 
fram till kommunfullmäktiges första sammanträde 2023 
Diarienr 19KS23 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse som ledamot tillika vice 
ordförande i Krisledningsnämnden arbets- och personalutskott från och med 1 oktober 2021. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) ledamot tillika vice ordförande i Krisledningsnämnden har 2021-08-10 
avsagt sig uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
----- 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 
ska utgöras av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. Val 
till ny ledamot kan därför göras tidigast efter Kommunstyrelsens sammanträde 11 oktober då 
val till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott kan genomföras och avser tiden fram 
till kommunfullmäktiges första sammanträde 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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§ 145 
 

Avsägelse av ledamot - E-nämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS616 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse som ledamot i E-nämnden 
från och med 1 oktober 2021. 
  
Kommunfullmäktige utser Jonas Lindberg (S) till ny ledamot i E-nämnden från och med 1 
oktober 2021, för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) ledamot i E-nämnden har 2021-08-10 avsagt sig uppdraget från och 
med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): nominerar Jonas Lindberg (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 146 
 

Avsägelse av ombud - Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 
2019-2022 
Diarienr 18KS659 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) ombud i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige har 2021-08-10 
avsagt sig uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
 
Anteckning 
Stefan Askenryd (S) meddelar att Anders Lundkvist (S) har tagit tillbaka sin avsägelse av 
uppdraget, därmed behandlas inte avsägelsen. 
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§ 147 
 

Avsägelse av ersättare - Norrbottens kommuners styrelse 2019-2022 
Diarienr 18KS619 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse som ersättare i Norrbottens 
kommuners styrelse från och med 1 oktober 2021. 
  
Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till ny ersättare i Norrbottens kommuners 
styrelse från och med 1 oktober 2021, för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) ersättare i Norrbottens kommuners styrelse har 2021-08-10 avsagt sig 
uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): nominerar Patric Lundström (S). 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 148 
 

Avsägelse av ersättare - Gemensam Räddningsnämnd Piteå och 
Älvsbyns kommuner 2020 - 2022 
Diarienr 19KS637 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Anders Lundkvist (S) avsägelse som ersättare i Gemensam 
Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner från och med 1 oktober 2021. 
  
Kommunfullmäktige utser Stefan Askenryd (S) till ny ersättare i Gemensam Räddningsnämnd 
Piteå och Älvsbyns kommuner från och med 1 oktober 2021, för resterande del av 
mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Anders Lundkvist (S) ersättare i Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner 
har 2021-08-10 avsagt sig uppdraget från och med 1 oktober 2021. 
  
Ingen ny nominering finns.  
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): nominerar Stefan Askenryd (S) 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 41 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 149 
 

Fyllnadsval av ledamot - Piteå Näringsfastigheter AB från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2023 
Diarienr 19KS27 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Linda Nilsson (oberoende) till ledamot i styrelsen för Piteå 
Näringsfastigheter AB till årsstämman 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2020-05-18 § 96 Linda Roséns (oberoende) avsägelse från 
uppdraget som ledamot i Piteå Näringsfastigheter AB. Fyllnadsval kvarstår. 
------- 
Linda Nilsson (oberoende) nomineras till ny ledamot i i Piteå Näringsfastigheter AB. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): nominering enligt förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 42 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 150 
 

Avsägelse av ledamot - Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS604 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Marika Berglunds (C) avsägelse som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Kommunfullmäktige utser nuvarande ersättare Torgny Långström (C) till ledamot och Henrik 
Viklund (C) till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden, för resterande del av 
mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Marika Berglund (C) har den 17 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som ledamot i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Ingen ny nominering har inkommit. 
 
Yrkanden 
Marika Berglund (C): nominerar nuvarande ersättare Torgny Långström (C) till ledamot och 
Henrik Viklund (C) till ny ersättare. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 43 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 151 
 

Avsägelse av ledamot (L) - Miljö- och tillsynsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS607 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Ivar Gustafssons (L) avsägelse som ledamot i Miljö- och 
tillsynsnämnden från och med 1 januari 2022. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.  
 
Ärendebeskrivning 
Ivar Gustafsson (L) har den 10 september 2021 avsagt sig uppdraget som ledamot i Miljö- 
och tillsynsnämnden från och med 1 januari 2022. 
  
Ingen ny nominering har inkommit. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): godkänna avsägelsen och genomföra fyllnadsval vid senare tillfälle. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 44 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 152 
 

Interpellation (L) - mobbning och kränkningar 
Diarienr 21KS369 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om mobbning och kränkningar, får ställas 
till Louise Mörk (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
  
Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Ulf Lindström (L) har den 26 augusti 2021 lämnat in en interpellation 
om mobbning och kränkningar, ställd till Louise Mörk (S) ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Interpellation (L) - mobbing och kränkningar 
 
  

Page 44 of 278



Sammanträdesprotokoll 45 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 153 
 

Medborgarförslag - Bänkar vid Strömbackastrand 
Diarienr 21KS317 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Bänkar vid Strömbackastrand till 
Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att placera ut bänkar på bryggan mot vattnet vid 
Strömbacka Strand. 
 
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 - Bänkar vid Strömbackastrand förslagsställare 
 Medborgarförslag - Bänkar vid Strömbackastrand 
 
  

Page 45 of 278



Sammanträdesprotokoll 46 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 154 
 

Medborgarförslag - Ungdomsgård i fd. Bryggans lokaler 
Diarienr 21KS355 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Ungdomsgård i fd. Bryggans lokaler, 
till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att upprätta en ungdomsgård i Bryggans lokaler på 
Noliaområdet med hjälp av Café på Bit samt tillåta trafik med Epa-traktorer på Noliaormådet. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): överlämna till Kommunstyrelsen för beslut.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Ungdomsgård i fd. Bryggans lokaler, förslagsställare 
 Medborgarförslag - Ungdomsgård i fd Bryggans lokaler 
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Sammanträdesprotokoll 47 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 155 
 

Medborgarförslag - Gör om gamla tennisbanan till utegym 
Diarienr 21KS359 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, göra om gamla tennisbanan till, 
utegym, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att göra om gamla tennisbanan till utegym. 
(Örtstigen, Furunäset) 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Gör om gamla tennisbanan till utegym, förslagsställare 
 Medborgarförslag - Gör om gamla tennisbanan till utegym 
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Sammanträdesprotokoll 48 (48) 
Sammanträdesdatum  
2021-09-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 156 
 

Medborgarförslag - Parkeringstillstånd för socialtjänsten 
Diarienr 21KS362 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget om parkeringstillstånd för socialtjänsten, 
till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om parkeringstillstånd för socialtjänsten. 
 
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 - Parkeringstillstånd för socialtjänsten, förslagsställare 
 Medborgarförslag - Parkeringstillstånd för socialtjänsten 
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