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§ 157 
 

Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och kommunkoncern 
Diarienr 21KS323 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och 
kommunkoncern. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista augusti 2021 som för kommunkoncernen uppgår till 273 mkr, att 
jämföra med 269 mkr motsvarande period föregående år. 
 
För kommunen redovisas resultat per sista augusti på 183 (175) mkr och för helåret 
prognostiseras resultat om 127 mkr. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Mats Dahlberg (MP) 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 
 Delårsrapport augusti 2021 för Piteå kommun och kommunkoncern 
 Granskningsrapport delårsrapport per 2021-08-31 
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§ 158 
 

Återrapport av uppdrag från Kommunfullmäktige 
Diarienr 21KS7 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Återrapport av uppdrag från Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. En 
förutsättning för att verkställa sådana beslut är att uppdrag och eventuella direktiv ges och är 
klart formulerade samt att verksamheten som får uppdraget informeras om det. När 
Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag ska det framgå i 
beslutet när uppdraget ska återrapporteras och vilken verksamhet som ansvarar för att beslutet 
blir verkställt. 
 
Enligt Anvisning för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen, framgår att nämnder, styrelse eller annan verksamhet en gång per halvår 
ska återrapportera vilka uppdrag de har fått från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige och i 
vilken utsträckning dessa har verkställts. 
 
Av verksamhetens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt samt en kort 
beskrivning om hur uppdraget har verkställts. Om beslutet inte verkställts ska verksamheten 
beskriva vad som hittills har genomförts och vad som återstår samt när verksamheten 
beräknar att beslutet kan verkställas respektive återrapporteras. 
 
Om verksamheten bedömer att beslutet inte kan verkställas ska verksamheten istället redogöra 
för orsakerna till det samt begära att beslutet upphävs. 
 
I bifogade bilagor framgår aktuella uppdrag och återrapportering. 
 
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 
 Uppföljning av uppdrag från Kommunfullmäktige 
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§ 159 
 

Överenskommelse om brandposter i Piteå kommun 
Diarienr 21KS321 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Överenskommelse om brandposter i Piteå kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun överlämnande ansvaret för VA-verksamhet inom Piteå kommun till Piteå 
Renhållning och Vatten Aktiebolag (”PIREVA”) den 1 januari 2008. I samband med 
överlämnandet överlät kommunen anläggningstillgångar och mark hänförliga till VA-
verksamheten samt ansvar för bland annat administration av enskilda VA-anläggningar till 
bolaget (Kommunfullmäktiges beslut § 156 2007-10-22 i ärende 07KS469). 
 
Det framgår varken av de kommunala besluten eller annan dokumentation huruvida 
brandposter i Piteå kommun överläts från Piteå kommun till PIREVA i samband med 
överlämnandet av VA-verksamheten. Från överlämnandet av VA-verksamheten och fram till 
hösten 2020 har PIREVA köpt bland annat underhåll och drift av brandposter som en tjänst av 
Piteå kommun, men det saknas dokumentation om anledningen till detta. 
 
Inom Piteå kommun finns ca 100 väggbrandposter och ca 800 brandposter i gata. 
Väggbrandposterna är installerade i privata och kommunala byggnader, medan brandposterna 
i gata i huvudsak är installerade i direkt anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet. Piteå 
kommun har pekat ut ett antal väggbrandposter som den har behov av för att tillgodose en 
säker tillgång till brandvatten inom kommunen, och har påbörjat en utredning i fråga om vilka 
brandposter i gata som den har behov av för detta ändamål. PIREVA har inte något behov av 
väggbrandposter, men har behov av ett antal brandposter i gata för ändamålet att spola 
dricksvattennätet. Parternas respektive utredningar i fråga om vilka brandposter i gata som de 
har behov av beräknas vara färdigställda senast den 1 januari 2023. 
 
Parterna är överens om att 74 väggbrandposter som Piteå kommun har bedömt att den inte har 
behov av ska avvecklas genom pluggning då de är i sådant skick att det finns risk för 
omfattande vattenskador i de byggnader där de är installerade. Kvarvarande väggbrandposter 
och brandposter i gata har behov av underhåll och/eller reparation. 
 
Parterna har konstaterat att det är nödvändigt att klargöra vem som äger brandposterna inom 
Piteå kommun och hur kostnader avseende brandposterna ska fördelas. 
 
Efter förhandlingar mellan PIREVA och Piteå kommun (genom Leif Wikman, avdelningschef 
Styrning och ledning, Johan Wirtala, avdelningschef Samhällsbyggnad och Torbjörn 
Johansson, räddningschef), har parterna nått den överenskommelse som framgår av bilagor 
till denna tjänsteskrivelse. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Det är nödvändigt att klargöra vem som äger brandposterna inom Piteå kommun och hur 
kostnader avseende brandposterna ska fördelas, särskilt som det konstaterats att ett större 
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antal väggbrandposter så snart som möjligt behöver avvecklas för att undvika skador i de 
byggnader där de är installerade. Parterna har kommit överens om en fördelning av ägarskap 
och ansvar för kostnader som är rimlig och förenlig med det allmännas intresse. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att ingå 
överenskommelse om brandposter i Piteå kommun enligt bifogade handlingar. 
 
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 
 Överenskommelse om brandposter i Piteå kommun 
 Bilaga 1 till Överenskommelse om brandposter i Piteå kommun 
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§ 160 
 

Kommunalt partistöd - Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun 
2022 
Diarienr 21KS73 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Piteå Socialdemokratiska 
arbetarekommun 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun för 2022. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av kommunalt partistöd - Socialdemokraterna i Piteå 
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§ 161 
 

Kommunalt partistöd - Vänsterpartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS75 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Vänsterpartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Vänsterpartiet Piteå 2022. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av mottaget partistöd för 2020 samt Granskningsintyg - Vänsterpartiet Piteå 
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§ 162 
 

Kommunalt partistöd - Miljöpartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS70 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet Piteå 2022. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsrapport 2020 - Miljöpartiet Piteå 
 Granskningsrapport 2020 - Miljöpartiet Piteå 
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§ 163 
 

Kommunalt partistöd - Moderata Samlingspartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS71 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Moderata Samlingspartiet 
Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Moderata Samlingspartiet Piteå 2022. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av använt partistöd 2020 - Moderaterna Piteå 
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Sammanträdesprotokoll 13 (46) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 164 
 

Kommunalt partistöd - Centerpartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS68 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet Piteå 2022. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av mottaget partistöd 2020 - Centerpartiet Piteå 
 Granskningsintyg redovisning av mottaget partistöd 2020 - Centerpartiet Piteå 
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Sammanträdesprotokoll 14 (46) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 165 
 

Kommunalt partistöd - Kristdemokraterna Piteå 2022 
Diarienr 21KS74 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Kristdemokraterna Piteå 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Kristdemokraterna Piteå för 2022. 
 
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 
 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020 - Kristdemokraterna Piteå 
 Redovisning av erhållet partistöd 2020 - Kristdemokraterna Piteå 
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Kommunfullmäktige 
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 Granskningsrapport kommunalt partistöd 2020 - Kristdemokraterna Piteå 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 166 
 

Kommunalt partistöd - Liberalerna Piteå 2022 
Diarienr 21KS69 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna Piteå 2022. 
 
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 
 Verksamhetsberättelse 2020 - Liberalerna Piteå 
 Revisionsberättelse 2020 - Liberalerna Piteå 
 Resultat- och balansrapport 2020 - Liberalerna Piteå 
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Sammanträdesdatum  
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 Granskningsrapport kommunalt partistöd 2020 - Liberalerna Piteå 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 167 
 

Kommunalt partistöd - Sjukvårdspartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS72 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Sjukvårdspartiet Piteå 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Sjukvårdspartiet Piteå 2022. 
 
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 
 Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020 - Sjukvårdspartiet Piteå 
 Granskningsrapport 2020 - Sjukvårdspartiet Piteå 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 168 
 

Kommunalt partistöd - Skol- och landsbygdspartiet Piteå 2022 
Diarienr 21KS76 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Skol- och 
landsbygdspartiet Piteå 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Skol- och landsbygdspartiet Piteå 2022. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av använt partistöd 2020 - Skol- och landsbygdspartiet Piteå 
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Sammanträdesdatum  
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§ 169 
 

Kommunalt partistöd - Sverigedemokraterna Piteå 2022 
Diarienr 21KS77 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna Piteå 
2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. 
 
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 
 
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige. 
 
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 
 
”Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2021-09-22: 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
utbetala kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna Piteå 2022. 
 
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 
 Verksamhetsberättelse 2020 - Sverigedemokraterna Piteå 
 Redovisning erhållet partistöd 2020 - Sverigedemokraterna Piteå 
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§ 170 
 

Information och fattade beslut angående Coronapandemin 
Diarienr 20KS535 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av information om fattade beslut angående Coronapandemin. 
 
Ärendebeskrivning 
2021-10-13 Genomgång av stabsbeslut 
Staben går igenom beslut som tagits i stab sedan november 2020, följande beslut är justerade: 
  
2020-12-02, Måltider för barn/elever i hemkarantän: Staben beslutar att inte tillhandahålla 
måltider till barn och elever, som på grund av smittorisk inte kan närvara i lokal där 
pedagogisk verksamhet för omsorg och undervisning bedrivs. Detta gäller förskola, 
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola och gymnasiesärskola från och med 2020-12-02. 
- Staben bedömer att frågan inte längre är aktuell pga ändrade restriktioner 
  
2021-02-10 Information/påminnelser och dialog: 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. Kommunikationsavdelningen får i 
uppdrag att kalla Leif och Linda till möte för att lägg upp en plan för detta. 
- Möte har genomfört med Kommunikationsavdelningen, uppföljning har genomförts för all 
kommunikation som inkommit under perioden, åtgärder har anpassats utifrån behoven och 
målsättningen har varit att agera snabbt i verksamheter där det funnits behov av dialog. 
Dialogen har genomförts i befintliga kanaler, i första hand digitalt. Fortsatta behov fortsätter 
enligt uppsatt kommunikationsplan. 
  
2021-03-17 Minnesanteckningar/beslut till Insidan: Staben beslutar att publicera 
minnesanteckningar/beslut från staben på Insidan så att medarbetare kan läsa dem. 
2021-03-24 Minnesanteckningar/beslut till Insidan: Minnesanteckningar/beslut finns nu 
publicerade på Insidan: Minnesanteckningar Ledningsstab - Information om coronaviruset 
(pitea.se) 
- Minnesanteckningar från ledningsstab är flyttat under rubrik Information om 
Coronaviruset/Ledning under pandemin. 
- Minnesanteckningar fortsätter att läggas ut så länge stabsmötena pågår 
  
2021-04-28 Påverkansbedömning för kommunen: Staben beslutar att ligga kvar på samma 
nivå, måttlig påverkan, men kommer att meddela att situationen i vissa förvaltningar har 
förvärrats. 
- Nivån är ändrad till ingen påverkan. Notering skrivs in vid behov om någon förvaltning 
bedöms ha en annan nivå av påverkan 
  
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 
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Sammanträdesprotokoll 22 (46) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

vara förvaltningschefer, VD Pikab, risk- och säkerhetssamordnare, personalchef, 
kommunikationschef, kommunalråd och kommunsekreterare. Minnesanteckningar och beslut 
delges och publiceras som tidigare. 
2021-09-15 Stabsmöten: Kommunchef beslutar att stabsmöte fortsätter varannan vecka, tills 
staben bedömer att det inte är aktuellt längre. 
- Ingen ändring av 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. 
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§ 171 
 

Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen andra 
kvartalet 2021 
Diarienr 21KS6 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, andra 
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 den enskildes beslutsdatum för insats 
samt kön 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under kvartal 2 fanns det 11 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är tre 
färre än under kvartal 1 2021 
Ett beslut om bostad med särskild service (ett färre än föregående kvartal) 
Tre beslut om sysselsättning (ett färre än föregående kvartal) 
Ett beslut om ledsagarservice (oförändrat) 
Fem beslut om kontaktfamilj (oförändrat) 
Ett beslut om kontaktperson (ett färre än föregående kvartal) 
 
Anledning till att beslut avseende särskild boendeform ej verkställts 
- Vi kan ej erbjuda den enskilda personen lämpligt boende 
 
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 
Under andra kvartalet fanns det två beslut som ej verkställts lagstadgade tre månader. Det är 
två fler än föregående kvartal. Båda besluten gäller kvinnor och orsak till att besluten ej 
verkställts ännu är att de tackat nej till erbjuden insats men vill ha kvar det gynnande beslutet. 
 
Beslut 1 gäller insatsen särskilt boende där personen fått mer än ett erbjudande i enlighet med 
önskemål men personen har ännu inte varit redo att flytta. Den sista juni 2021 hade det gått 
119 dagar sedan beslut. 
 
Beslut 2 gäller avlösning i hemmet. Makarna har fått erbjudande om verkställighet men avböjt 
insatsen tills vidare. Den sista juni 2021 hade det gått 125 dagar sedan beslut. 
 
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 
Fortsatt 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. 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
----- 
Socialnämndens beslut 2021-0907 §117 
Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021 
 
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 
 Rapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, andra kvartalet 2021 
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§ 172 
 

Rapportering av ej verkställda beslut lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade andra kvartalet 2021 
Diarienr 21KS5 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Rapporten ej verkställda beslut Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, andra kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (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 beslutsdatum samt kön. 
 
Under kvartal 2 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 1 färre än kvartal 1, 2021. 
9 st avser Bostad med särskild service för vuxna (2 färre än föregående kvartal) 
9 st avser Daglig verksamhet (fem fler 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 är konstant. 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 minskad 
verkställighet av daglig verksamhet/sysselsättning på grund av ohälsa hos den enskilde, 
svårighet att hitta lämplig placering men även att personer vill avvakta verkställighet under 
pandemin. 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet 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 framgår vilka erbjudanden som personerna 
får, anledning till utebliven verkställighet samt 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 
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verkställa beslut. 
 
----- 
Socialnämndens beslut 2021-09-07 §118 
Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 2 2021 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapporten ej verkställda beslut Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

andra kvartalet 2021 
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§ 173 
 

Interpellation (C) - Uppföljning av suicidprevention 
Diarienr 21KS282 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om uppföljning av suicidprevention besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Majvor Sjölund (C) har lämnat in en interpellation om uppföljning av 
suicidprevention, ställd till kommunalrådet Helena Stenberg (S). 
  
Signaler om ökad psykisk ohälsa, inte minst kopplad till effekter av Coronapandemin, når oss 
från många olika håll och det berör alla åldrar. Ohälsan kan vara så allvarlig att individen 
upplever en sviktande livsmotivation och hamnar i ett självmordsnära tillstånd. På nationell 
nivå uppmärksammas vikten av ett systematiskt arbete med självmordsprevention som 
involverar hela samhället. 
 
En nationell uppföljning av arbetet med självmordsprevention, genomförd av Suicide Zero, 
har konstaterat att arbetet med handlingsplaner på regional och lokal nivå fortfarande har stora 
brister. På kommunal nivå är det endast Boden som har utformat en sådan plan i Norrbotten. 
För Piteås del har frågan varit upp på agendan på flera olika sätt och många insatser har riktat 
sig till unga i vårt samhälle. Den motion som Centerpartiet lyfte redan 2015, besvarades 2016-
09-05 med att det redan pågår många aktiviteter inom området och att de ansågs falla väl i 
linje med behovet av handlingsplan. En aktuell enkät i Piteås skolor ger allvarliga signaler om 
att frågan är högaktuell och bidrar till fortsatt motivation till att fokusera och prioritera 
insatser för att minska risken för självmordshandlingar. 
 
1. Finns det i nuläget någon uppföljning av genomförda insatser och effekter till unga i vårt 
samhälle? 
 
2. Hur ser det ut för andra riskgrupper (män, äldre HBTQ-personer, individer med psykisk 
ohälsa, ensamkommande m fl) i vårt samhälle? 
 
3. Pågår något arbete för att utforma ett systematiskt arbete som tydliggör hur samtidiga 
insatser kan bidra till att minska risker för självmord? 
 
4. Finns det gemensamt arbete på lokal nivå som skulle kunna ligga till grund för en 
handlingsplan? 
 
5. Finns det något samarbete med regionens uppdrag när det gäller att stödja och samordna 
insatser för suicidprevention? 
----- 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-06-21 § 123 att interpellationen om uppföljning av 
suicidprevention får ställas till kommunalrådet Helena Stenberg (S). 
Kommunalrådet besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
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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. 
 
Beslutsunderlag 
 Svar interpellation om uppföljning suicidprevention 
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§ 174 
 

Interpellation (L) - mobbning och kränkningar 
Diarienr 21KS369 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger interpellationen om mobbning och kränkningar till senare 
tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Ulf Lindström (L) har lämnat in en interpellation om mobbning och 
kränkningar, ställd till Louise Mörk (S) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden. 
  
Efter fallet ”Liam” som uppmärksammats i media, en kille som utsatts för mobbning och 
kränkningar inte bara i skolan utan även på buss till och från hemmet, har det framkommit 
detaljer om att kommunen frångått sitt ansvar vad gäller mobbning och kränkande behandling 
under busstransport till och från hemmet. Detta kunde konstateras i en intervju med 
avdelningschefen för grundskolan i Piteå-Tidningen. 
  
Enligt Skolverket har kommunen ett ansvar vid busstransporter OM det sker mobbning och 
kränkande behandling och måste åtgärda det. Barn och utbildningsnämnden är i slutändan 
ansvarig oavsett om förvaltningen agerat rätt eller fel för det som sker i skolan. 
  
I slutändan ska det inte behövas att Skolverket kräver det. Vi ska agera med vad som är 
moraliskt rätt för våra elever. Om någon mobbas på en transport till skolan då ska 
vuxenvärlden agera, inte skylla ifrån sig. 
  
Pga. Detta uppdagande vill vi ställa följande fråga till barn och utbildningsnämndens 
ordförande: 
  
· Har nämnden koll och kontroll på att kommunen tar ansvar för elever som åker buss om 
dom kränks eller ej? 
  
· Om ni har det, vad ni för rutiner? 
  
· Om inte, vad avser ni att göra åt saken? 
----- 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-13 § 152 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. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bordlägger interpellationen om mobbning och kränkningar till senare 
tillfälle. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Svar på interpellation om mobbning och kränkningar 
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§ 175 
 

Anmälda handlingar 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda handlingar 
 Dom meddelad i Umeå Tingsrätt i mål P 37-21 överklagan av beslut KF 2020-12-14 § 275 (dnr 21KS456-1) 

 Slutdokument granskningsrapport arbetet med barnkonventionen (dnr 21KS463-2) 

 Granskninsgrapport - Arbetet med barnkonventionen (dnr 21KS463-1) 

 
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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§ 176 
 

Fyllnadsval av ledamot tillika vice ordförande - Krisledningsnämnden 
Diarienr 19KS23 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till ledamot tillika vice ordförande i 
Krisledningsnämnden fram till Kommunfullmäktiges första sammanträde 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2021-09-13 § 144 Anders Lundkvist (S) avsägelse som 
ledamot tillika vice ordförande i Krisledningsnämnden arbets- och personalutskott från och 
med 1 oktober 2021. 
  
Fyllnadsval återstår. 
 
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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§ 177 
 

Fyllnadsval av ledamot AB Furunäsets fastigheter 
Diarienr 19KS38 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Linda Nilsson (oberoende) till ledamot i AB Furunäsets 
fastigheter för tiden fram till årsstämman 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2020-05-18 § 99 godkänt Linda Roséns (oberoende) avsägelse från 
uppdraget som ledamot i AB Furunäsets fastigheter.  
  
Fyllnadsval återstår. 
 
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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§ 178 
 

Fyllnadsval av ledamot - Nevatko AB 
Diarienr 19KS213 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Linda Nilsson (oberoende) till ledamot i Nevatko AB för tiden 
fram till årsstämman 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2020-05-18 § 100 godkänt Linda Roséns (oberoende) avsägelse från 
uppdraget som ledamot i Nevatko AB. 
  
Fyllnadsval återstår. 
 
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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§ 179 
 

Fyllnadsval av ledamot - Hedfastigheter i Piteå AB 
Diarienr 19KS105 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Linda Nilsson (oberoende) till ledamot i Hedfastigheter i Piteå AB 
för tiden fram till årsstämman 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2020-05-18 § 101 godkänt Linda Roséns (oberoende) avsägelse från 
uppdraget som ledamot i Hedfastigheter i Piteå AB. 
  
Fyllnadsval återstår. 
 
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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§ 180 
 

Fyllnadsval av ledamot - Mallita i Piteå AB 
Diarienr 20KS329 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Linda Nilsson (oberoende) till ledamot i Mallita i Piteå AB för 
tiden fram till årsstämman 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
I bolagsordningen för Mallita i Piteå AB framgår att styrelsen ska bestå av lägst 7 
och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. 
Utöver dessa 7, kan Kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och 
som har speciell kompetens att tillföra bolaget. 
 
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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§ 181 
 

Avsägelse och fyllnadsval av Nämndeman vid Luleå Tingsrätt 
Diarienr 19KS66 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Majvor Lindströms avsägelse från uppdraget som 
nämndeman vid Luleå Tingsrätt.  
  
Kommunfullmäktige utser Greger Pettersson till nämndeman vid Luleå Tingsrätt för tiden 
fram till 2023.  
 
Ärendebeskrivning 
Majvor Lindström har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Luleå Tingsrätt.  
  
Vänsterpartiet nominerar Greger Pettersson till uppdraget som nämndeman vid Luleå 
Tingsrätt för tiden fram till 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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§ 182 
 

Avsägelse och fyllnadsval av ledamot och ersättare - Barn- och 
utbildningsnämnden 
Diarienr 18KS605 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Saga Jonssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämnden. 
  
Kommunfullmäktige utser Elisabeth Davidsson (S) till ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
  
Kommunfullmäktige utser Peter Eriksson (S) och Lena Bodmark (S) till ersättare i Barn- och 
utbildningsnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Saga Jonsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden. 
  
Kommunfullmäktige 2021-09-13 §141 godkänt Samuel Petterssons (S) avsägelse som 
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval återstår. 
  
Socialdemokraterna nominerar befintlig ersättare Elisabeth Davidsson (S) till ledamot 
samt Peter Eriksson (S) och Lena Bodmark (S) till ersättare. 
  
 
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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§ 183 
 

Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare - Kultur- och fritidsnämnden 
Diarienr 18KS609 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lia Utterheims (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
Kultur- och fritidsnämnden. 
  
Kommunfullmäktige utser Lova Hellgren (MP) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden för 
resterande del av mandatperioden.  
 
Ärendebeskrivning 
Lia Utterheim (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
  
Miljöpartiet nominerar Lova Hellgren (MP) till ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. 
 
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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§ 184 
 

Fyllnadsval av ersättare - Socialnämnden 
Diarienr 18KS606 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Cecilia Fagerberg (MP) till ersättare i Socialnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2021-06-21 § 115 Emeli Lundströms (MP) avsägelse från 
uppdraget som ledamot i Socialnämnden. Till ny ledamot utsågs dåvarande ersättaren Peter 
Arffman (MP). 
  
Fyllnadsval av ersättare återstår och Miljöpartiet nominerar Cecilia Fagerberg (MP) till 
ersättare i Socialnämnden. 
 
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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§ 185 
 

Fyllnadsval av ersättare - Kommunstyrelsen 
Diarienr 18KS603 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Lia Utterheim (MP) till ersättare i Kommunstyrelsen för resterande 
del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2021-05-24 § 73 Petter Fredrikssons (MP) avsägelse som 
ersättare i 
Kommunstyrelsen. 
 
Fyllnadsval återstår och Miljöpartiet nominerar Lia Utterheim (MP) till ersättare i 
Kommunstyrelsen. 
 
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 43 (46) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 186 
 

Avsägelse av ersättare Kommunfullmäktige 
Diarienr 18KS602 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Olivia Markströms (SJV) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Kommunfullmäktige. 
  
Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen genom rösträkning utser ny ersättare i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Olivia Markström (SJV) 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 44 (46) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 187 
 

Interpellation (SD) - Sexuella trakasserier inom hemtjänsten 
Diarienr 21KS381 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om sexuella trakasserier inom hemtjänsten, 
får ställas till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Petterson (S). 
  
Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD) har lämnat in en interpellation om sexuella 
trakasserier inom hemtjänsten, ställd till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Petterson 
(S). 
 
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 - Sexuella trakasserier inom hemtjänsten 
 
  

Page 44 of 152



Sammanträdesprotokoll 45 (46) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 188 
 

Medborgarförslag - Ökad prioritering samt påskyndande av nytt 
bostadsområde på Pitholmshöjden 
Diarienr 21KS389 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget om ökad prioritering samt påskyndande 
av nytt bostadsområde på Pitholmshöjden, till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om ökad prioritering samt påskyndande av nytt 
bostadsområde på Pitholmshöjden. 
 
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 - Ökad prioritering samt påskyndande av nytt bostadsområde på 

Pitholmshöjden 
 Medborgarförslag - Ökad prioritering samt påskyndande av nytt bostadsområde på 

Pitholmshöjden 
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Sammanträdesprotokoll 46 (46) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-01  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 189 
 

Medborgarförslag - kanotuthyrning vid Norra Hamn 
Diarienr 21KS393 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om kanotuthyrning vid Norra Hamn, till 
Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om kanotuthyrning vid Norra Hamn. 
 
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 - Kanotuthyrning vid Norra hamn 
 Medborgarförslag - kanotuthyrning vid Norra Hamn 
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