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§ 190 
 

Medborgarförslag - Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende 
Diarienr 20KS556 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om hjälp under förfallstid för skärgårdsboende. 
Förslagsställarna anger att de är ett par som efter sin pensionering, nu i 3-års tid bor 
permanent på Lavholmen (ö utanför Rosvik). 
 
Har upplevt att förfallstiden främst på hösten blir längre och längre. Vi har hört att andra öbor 
från andra kommuner, där är kommunen behjälplig med transporter för handling och övriga 
ärenden som är viktiga ex. sjukvård. 
 
Vi skulle nu gärna se att Piteå kommun kan tillhandahålla transport för sådant under 
förfallstider. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 14 december 2020 § 302 remitterat ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från Kultur- och fritidsnämnden samt 
Räddningstjänsten. 
 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, 2 mars 2021 § 12 
Piteå har inte denna service mot boende i skärgården. Luleå kommun har förfallstrafik som en 
service till öborna eftersom de har en lång tradition av boende på öarna i skärgården och har 
även de som bedriver verksamhet på öarna. Detta har sitt ursprung i att Luleå kommun, 
hamnen gammalt tillbaka, hade en bogserbåt som var sysslolös under förfallet. 
 
Förfallstrafik är inget som en kommun är skyldiga att tillhandahålla, det är resurskrävande 
och även speciell kompetens krävs. Förfallstrafiken sker vanligtvis med svävare eller 
helikopter. Vill kommunen ha en levande skärgård med boende året-runt behöver detta 
beaktas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande och föreslår att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
----- 
Räddningstjänstens yttrande 31 mars 2021 
Räddningstjänsten har inte möjlighet att utöva skärgårdstrafik och kan inte erbjuda transport 
för handling och övriga ärenden under s.k. förfallstider. Detta utifrån att det saknas resurser 
och ligger utanför räddningstjänstens uppdrag. De resurser som räddningstjänsten förfogar 
över utgörs av båt, bandvagn, skoter samt hansabräda. Dessa används i samband med olyckor 
där ett snabbt ingripande krävs. 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 31 augusti 2021 
Piteå kommun har ett fåtal bofasta i Piteå skärgård och eftersom kommunen i dagsläget 
saknar kompetens för denna typ av trafik och det är en väldigt resurs- och kostnadskrävande 
servicen föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
------ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag har stor förståelse för att det kan vara besvärligt att ta sig till fastlandet under vissa tider 
under året, för de som valt att bosätta sig ute på någon av öarna i Piteå skärgård. Jag kan dock 
inte tycka att det är rimligt att kommunen ska bekosta resor för inköp och övriga ärenden för 
fullt friska medborgare. Att bygga upp kompetens, upphandla lämpliga fordon och erbjuda 
tjänsten, även till självkostnadspris, skulle ge en orimlig prisnivå då efterfrågan är låg. 
 
Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om hjälp under 
förfallstid för skärgårdsboende. 
 
------ 
Förslagsställaren är inbjuden men har tackat nej till att delta vid sammanträdet. 
  
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 191 
 

Medborgarförslag - Återuppbygg kyrkstugeområdet öster om Öjeby 
kyrka 
Diarienr 20KS530 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, Återuppbygg kyrkstugeområdet öster om 
Öjeby kyrka. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att återuppbygga kyrkstugeområdet öster om Öjeby 
kyrka. 
 
Bakgrund: Före branden 1913 låg det kyrkstugor på alla sidor runt Öjeby kyrka. I branden 
1913 ödelades omkring 30 kyrkstugor och fem fastigheter. Inga av dessa kyrkstugor 
återuppbyggdes eftersom de drabbade, Norrfjärdingarna, var på gång med att starta en egen 
församling (1915). Istället restes en folkskola (1921) på det gamla kyrkstugeområdet. I 
december 1970 startades rivningen av skolan till förmån för dagens kyrkparkering. 
 
Mitt förslag är att återuppbygga ett kyrkstugeområde på gräsplätten mellan kyrkparkeringen 
och skolan/tingshuset (nuvarande biblioteket/konsthallen). Det skulle inte påverka 
kyrkparkeringen, som varje sommar förvandlas till marknadsplats. Dessutom skulle ett 
kyrkstugeområde på denna sida av kyrkan återspegla den gamla kyrkstaden som helt 
omringade kyrkan. Inte bara skulle en sådan återuppbyggnad höja det kulturhistoriska värdet, 
utan även tillfredsställa det ökande intresset av att äga en kammare i Öjeby kyrkstad. 
 
Just nu pågår en föryngring av kyrkstadens kyrkstugeägare och nya levandegörande 
aktiviteter poppar upp hela tiden. Efterfrågan på att få äga en kyrkstugekammare är just nu 
högre än utbudet. Kyrkstugor säljs som aldrig förr och inte sällan blir det budgivning. 
Framtidsutsikten är god, så varför inte utveckla och utbygga kyrkstaden till sin forna glans. 
Jag önskar att kyrkstaden inte bara ska vara något gammalt och statiskt. Kyrkstaden är ett 
kulturarv som ska bevaras, men även utvecklas. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 2020-11-30 § 271 remitterat medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Yttrande från Samhällsbyggnad 2021-01-12 
Öjeby kyrkstad är en av Piteå kommuns mest framstående kulturmiljöer. Av den anledningen 
arbetar Samhällsbyggnad aktivt med bevarande och utveckling av området. 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-06-26 § 120 antagit ett gestaltningsprogram för Öjeby 
kyrkstad. Stadsarkitekten är sammankallande till kyrkstadsrådet där representanter från olika 
kommunala förvaltningar och bolag tillsammans med Piteå församling, Piteå museum, 
Norrbottens museum, Länsstyrelsen och föreningar samordnar bevarande- och 
utvecklingsåtgärder. 
 

Page 6 of 258



Sammanträdesprotokoll 7 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-29  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Som förslagsställaren skriver fanns kyrkstugebebyggelse på gräsytan mellan kyrkparkeringen 
och biblioteket fram till 1910-talet. En brand ödelade de flesta stugor, enbart ett fåtal räddades 
och flyttades till Norrfjärdens kyrkstad. 
 
Frågan om rekonstruktion av försvunnen bebyggelse är alltid kontroversiellt. Å ena sidan 
handlar det om att förhålla sig till autenticitet och historicitet som är två viktiga 
grundprinciper när det gäller kulturmiljöer. En byggnad har alltid en historia att berätta. 
Människor som använde byggnaden har förändrat den efter deras behov eller omgestaltat den 
efter rådande smak. En byggnad kan förstöras eller rivas och där tar dess historia slut. En 
rekonstruktion är därför aldrig autentiskt och historisk utan alltid en form av 
historieförfalskning. Å andra sidan finns det byggnader som är unika eller centrala för 
samhällets identitet. Om en byggnad med en sådan dignitet förstörs genom exempelvis brand, 
naturkatastrofer eller krig, kan det kan vara motiverad att återuppbygga den. 
 
En förutsättning för att undvika felaktiga imitationer eller rentav pastisch är att en byggnad 
som ska rekonstrueras är väl dokumenterad i form av ritningar, fotografier och andra 
uppgifter. En stor fördel är om delar av en byggnad finns bevarade och kan integreras i den 
nya byggnaden. En återuppbyggnad ska göras med traditionell hantverksteknik och 
byggmaterial. Innebär återuppbyggnaden en helt ny konstruktion ska den uppfylla dagens 
byggregelverk vilket kan vara svårt att förena med den ursprungliga byggnadens karaktär. 
 
Förslagsställaren anför som motiv för återuppbyggnad att områdets kulturhistoriska värde 
skulle höjas. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv saknas dock motiv att återuppbygga just dessa 
stugor. Eftersom kyrkstugebebyggelsen finns väl bevarad inom Öjeby kyrkstad finns inget 
behov att återskapa en sådan miljö för att åskådliggöra den för allmänheten. Det saknas 
konkreta uppgifter om hur byggnader såg ut in- och utvändigt, även om några stugor finns 
flyttade och bevarade i Norrfjärdens kyrkstad. Det känns dock orimligt att dessa flyttas 
tillbaka. Under alla förhållanden bör fokus ligga på att bevara Öjeby kyrkstads befintliga 
kyrkstugebebyggelse, inte rekonstruera. 
 
Däremot är tanken att bebygga den oanvända gräsytan principiellt bra. Ytan har varit 
obebyggd sedan branden, avsaknaden av stugor gör idag att kyrkstaden upplevs vara uppdelad 
i två separata kyrkstugeområden, en norr och en söder om kyrkan. Ny bebyggelse skulle 
kunna knyta samman kyrkstaden under förutsättning att den förhåller sig till 
gestaltningsprogrammet för Öjeby kyrkstad. Där beskrivs att kompletterande bebyggelse ska 
ha ett nutida uttryck men i volym, material- och färgverkan anknyta till kyrkstadens karaktär. 
En sådan ”återuppbyggnad” i form av en nutida tolkning skulle vara ett bra sätt att 
återanknyta till platsens historia utan att förfalska den. Förutsättningar för ny bebyggelse på 
denna yta kan lämpligen utredas i samband med framtagande av den fördjupade 
översiktsplanen för Öjebyn. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 30 augusti 2021 
Kommunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnads synpunkter och bedömning och 
föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
----- 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
”Det är en intressant idé som väcks i medborgarförslaget och jag är inte principiellt emot att 
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ytan bebyggs med för området lämpliga byggnader. Däremot tycker jag inte att det är en 
kommunal angelägenhet att återskapa kyrkbyn från 1913 eller annan form av 
fritidsbebyggelse. Finns intresse från externa intressenter att bebygga marken får kommunen 
se över planläggning och säkerställa att de nya byggnaderna passar in i miljön. 
 
Utifrån det så föreslår jag att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att 
återuppbygga kyrkstugeområdet öster om Öjeby kyrka. 
 
------ 
Förslagsställaren är inbjuden men har tackat nej till att delta vid sammanträdet. 
  
Yrkanden 
Maria Holmquist (V), Helén Lindbäck (KD) och Marika Berglund (C): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 192 
 

Interpellation (L) - mobbning och kränkningar 
Diarienr 21KS369 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om mobbning och kränkningar, besvarad. 
 
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. 
----- 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-01 § 174 bordlägga interpellationen om mobbning 
och kränkningar till senare tillfälle. 
----- 
Svar från Louise Mörk (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden: 
Skolan har inget tillsynsansvar för eleverna under tiden de tar sig till och från skolan, 
oberoende på om de åker skolbuss, lokalbuss, länsbuss, promenerar eller åker taxi. Även om 
skolan inte har tillsynsansvaret, så ska personal i verksamheterna anmäla in till rektor om de 

Page 9 of 258



Sammanträdesprotokoll 10 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-29  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt för kränkande behandling, 
trakasserier eller diskriminering. Anmälningsskyldigheten omfattar alla händelser. Rektor ska 
sedan informera huvudmannen, det vill säga nämnden, om alla kränkningar eller misstänkta 
kräkningar så snart som möjligt efter kännedom om händelsen. Det finns inget utrymme för 
att sålla, gallra eller värdera hur allvarlig en händelse är innan den anmäls vidare. 
  
Vid varje sammanträde har Barn och utbildningsnämnden en stående punkt som är ”Mottagna 
anmälningar om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering” där redovisas alla 
enskilda kränkningsärenden. Är det en grov kränkning som skett får rektor för enheten 
komma till nämnden och göra en redogörelse över vad som skett, vilka åtgärder som gjorts 
samt vilka resultat som de hittills har gett. Vid en kränkning från lärare mot elev får alltid 
verksamhetschefen för avdelningen komma till nämnden och göra en redogörelse över vad 
som skett, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka resultat som de hittills har gett. 
  
Nämnden får efter varje kvartal en fördjupad rapport om inkomna anmälningar gällande 
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som skett under kvartalet och sedan en 
sammanställning över året. I den fördjupade rapporten får nämnden en redogörelse om vilka 
enheter som kränkningar har skett vid, vart kränkningarna sker och vilken typ av kränkning 
som sker. 
  
Alla våra skolor har egna handlingsplaner för att förebygga och motverka kränkande 
behandling som utgår från nämndens antagna riktlinjer för skyldigheten att anmäla, utreda 
och vidta åtgärder mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Nämnden har 
även sedan föregående år börjat att bjuda in rektorer till vissa nämnder för att de ska få berätta 
om deras arbete för att förebygga och motverka kränkande behandling på deras enheter. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 193 
 

Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunal 
skattesats 
Diarienr 21KS418 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2022-2024 och årsbudget för år 
2022. 
  
Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar med tillskott om totalt 21 mkr 
enligt fördelningen, Socialnämnden 12 mkr, Kommunstyrelsen 6,8 mkr, 
Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 mkr samt Kultur- och fritidsnämnden 1,0 mkr. Av dessa 
medel upplöses 10 mkr från buffert som beslutats om i junibeslutet. Resultatpåverkan blir 
således -11 mkr. 
  
Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2022 till 22:25 kronor. 
(oförändrat) 
  
Kommunfullmäktige fastställer 2022 års investeringsram om 250 mkr. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och tillkommande uppdrag, 
fastställa internbudget för år 2022 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och 
investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen (Ekonomiavdelningen). 
  
Reservation 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Ulf Lindström (L), 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 eget yrkande. 
  
Anteckning 
Anders Nordin (SLP) deltar inte i beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2022-2024 och årsbudget för 
år 2022 den 21 juni 2020, § 88. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. 
  
Världen har under sommaren successivt öppnat upp igen i takt med att den 
världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Den globala ekonomin visar tydliga 
tecken på återhämtning och utsikterna för resterande del av 2021 och 2022 är goda. Såväl 
BNP som antalet arbetade timmar har under sommaren har stigit snabbare än beräknat. Detta 
lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, vilket ger 
positiv effekt på skatteunderlagets utveckling för åren 2021 och 2022. Förutsättningarna för 
en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut, där den svenska BNP-uppgången 
under hösten och inledningen av 2022 ger en snabbare BNP-uppgång jämfört med tidigare 
beräkningar. Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner 
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och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda 
resultatnivåer som följd, under några år. 
  
Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar jämfört med budgeten som antogs av 
Kommunfullmäktige i juni med: 27,9 mkr år 2022, 41,7 mkr år 2023 och 58,9 mkr år 2024. 
•  Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Regioners 
uppräkningsfaktorer med 4,2 % för år 2022 och 3,7 % för år 2023 samt 3,3 % för år 2024. 
Detta medför ökad intäkt med 24,2 mkr år 2022 (34,9 mkr år 2023, 41,8 mkr år 2024). 
•  I skatteberäkningen är befolkningen oförändrad jämfört med VEP i juni. 
•  Preliminär kostnadsutjämning för år 2022 medför förbättring med 3,1 mkr. 
•  Preliminär LSS-utjämning för år 2022 ger en förbättring med 0,6 mkr. 
  
Pensioner 
KPAs senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2022 visar 
följande förändringar mot VEP 2022-2024 som beslutades av Kommunfullmäktige i juni; 
ökad kostnad med 2,8 mkr 2022, 9,3 mkr 2023 samt med 5,0 mkr 2024. 
  
Driftbudget 
Socialnämnden 12 mkr, avser förstärkning av ram, innebär ej ambitionsökning.   
  
Kommunstyrelsen 6,8 mkr 
Förstärkning av planeringsarbete inför Norrbotniabanan med 3 mkr/år under tre år. 
Förstärkning av arbete med planprogram och detaljplaner med 2,8 mkr/år under tre år. 
Satsning på att bli mer jämställd arbetsgivare med förnyade analyser, utbildning och 
handlingsplan för jämställda löner med 1,0 mkr/år under tre år. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 mkr 
Ramförstärkning av nuvarande bidrag till enskilda vägar med ytterligare 0,45 mkr som ska 
hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar. 
 
Under tre år satsa 0,75 mkr/år på kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår och 
stärka organisationen för att bättre möta nya behov. 
  
Kultur- och fritidsnämnden 1,0 mkr 
Ung i Piteå med fokus på satsningar bland annat med föreningsbidrag, aktiviteter och 
trygghetsskapande åtgärder under tre år med 0,6 mkr/år. 
 
En treårig satsning med 0,4 mkr/år på sommar- och vinterupplevelser för att bland annat hitta 
långsiktig lösning av driften på Lindbäcksstadion och skärgårdstrafiken. 
  
Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande- och nämndnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2022 återfinns i 
budgetdokumentet. 
  
Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför har 
nämnder/styrelse fått delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till 
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investeringsanslag löpande under året förutsatt att nämnden/styrelsen visar en budget i balans. 
Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 
  
Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 
Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 8 juni 2021 och 
kommer att presenteras på nytt den 9 november 2021. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP), Brith Fäldt (V), Anna Bergström (V) och Per 
Lönnberg (V): bifall till Kommunstyrelsen förslag. 
  
Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och 
Ulf Lindström (L): bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets verksamhetsplan och 
förslag till tilläggsbudget. 
  
Lage Hortlund (SD) och Magnus Häggblad (SD): bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
budget och verksamhetsplan. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan 2022-2024 och Årsbudget 2022 inkl skattesats 
 Tilläggsbudget till VEP 2022-2024, Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet 
 Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024 Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag 
 Budget och VEP 2022 Sverigedemokraterna 
 §252 KS Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunal skattesats 
 
  

Page 13 of 258



Sammanträdesprotokoll 14 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-29  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 194 
 

Kommunkoncernbudget 2022 
Diarienr 21KS412 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av Koncernbudget för Piteå kommun 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
En sammanställning har gjorts av kommunstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 
för Piteå kommun samt av styrelsen för Piteå Kommunföretag AB fastställd koncernbudget 
för 2022. 
 
Dokumentet har upprättats i form av en Kommunkoncernbudget för 2022. I händelse av att 
kommunfullmäktige beslutar att ändra Kommunstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2022-
2024 ändras kommunkoncernbudgeten på motsvarande sätt. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till förslaget.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Kommunkoncernbudget 2022 
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§ 195 
 

Parkeringsnorm 
Diarienr 21KS402 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar förlängning av Parkeringsnorm till och med 2023-02-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad, enheten Trafik och bygg, önskar en förlängning av gällande 
parkeringsnorm med 12 månader. Enheten har högt inflöde av ärenden och kommer att ha 
svårt att hinna göra en större översyn av nuvarande parkeringsnorm till gällande 
utgångsdatum. Kommunens parkeringsnorm med diarienummer 17SBN131 har sitt 
utgångsdatum 2022-02-19. 
 
Parkeringsnormen är ett viktigt styrdokument för parkeringstal för cykel- och bilparkering vid 
nybyggnation och vid om- och tillbyggnation. Parkeringsnormen är till för att säkerställa att 
fastighetsägare klarar ett visst parkeringsbehov med hjälp av kommunens framräknade 
behovstal. 
 
Parkeringsnormen har använts frekvent sedan den beslutades och har fungerat väl. Enheten 
Trafik och bygg ser för tillfället inga behov av några större förändringar av befintlig 
parkeringsnorm. Samhällsbyggnad föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden förlänger 
parkeringsnormens giltighetstid till och med 2023-02-19. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-08 § 140 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige förlänger Piteå kommuns 
parkeringsnorm med 12 månader, från 2022-02-19 till och med 2023-02-19. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Parkeringsnorm 
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§ 196 
 

Policy för samverkan med andra kommuner 
Diarienr 21KS171 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Policy för samverkan med andra kommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns samverkan med andra kommuner ökar stadigt. Kommunstyrelsen har, 2013-
01-28 §4, beslutat om en riktlinje för ökad samverkan men det finns nu ytterligare behov av 
ställningstagande och styrning för samverkan med andra kommuner. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därför sett över regelverk och styrdokument som 
utmynnat i ett förslag på Policy för samverkan med andra kommuner. Till policyn finns en 
anvisning som ger stöd för de avvägningar som behöver göras inför beslut om samverkan. 
----- 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-02 § 240 att upphäva Piteå kommuns riktlinjer för ökad 
samverkan. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar Policy för 
samverkan med andra kommuner. 
 
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 
 Policy för samverkan med andra kommuner 
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§ 197 
 

Arbetsmiljöpolicy 
Diarienr 21KS439 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöpolicyn är reviderad i sin helhet och beskriver nu ansvar och rollfördelning för 
följande roller: Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser, Kommunstyrelse, Kommunchef, 
Förvaltningschef, Avdelningschef, Chef och medarbetare samt att den beskriver 
skyddsombudets roll. 
 
I den tidigare arbetsmiljöpolicyn beskrevs bara ansvarsfördelning för Kommunfullmäktige, 
nämnder och styrelser. Syftet med förändringen är att tydliggöra vilket ansvar olika roller i 
organisationen har i arbetsmiljöarbetet. 
 
Den nya arbetsmiljöpolicyn tydliggör också uppgiftsfördelningen för arbetsmiljöuppgifter 
jämfört med tidigare samt byter ut begreppet ”delegation”, till det enligt lag korrekta 
begreppet, ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter”. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens beslut. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Arbetsmiljöpolicy 
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§ 198 
 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 21KS417 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. 
 
Ärendebeskrivning 
Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder gäller från 1 
januari 2020. Omställningsstöd och pensionsbestämmelser i OPF-KL 18 är reglerade på 
samma sätt som för anställda i kommuner och regioner, varför revidering av 
Tillämpningsanvisningen är nödvändig. Ändringen innebär att skrivning för 
omställningsinsatser och pensionsförmåner hänvisar till i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Revidering av ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” är nödvändig då förlorad 
pensionsförmån inte var reglerad i bestämmelsen. Piteå kommun har haft stöd av KPA i 
utformningen för att säkerställa att bestämmelsen följer gängse regler och rekommendationer. 
 
Utöver detta genomförs några mindre redaktionella ändringar. Arvode till ordförande för 
Gemensam servicenämnd stryks i och med att nämnden avvecklats, arvode för Gemensam 
Räddningsnämnd läggs till och arvode för vice ordförande i valdistrikt läggs till. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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§ 199 
 

Taxa socialtjänsten 
Diarienr 21KS408 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa Socialtjänsten. 
 
Ärendebeskrivning 
Uppräkning av nya avgifter inför 2022. 
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen finns i 8 kap. 
SoL. Kommunen får ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland 
annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom ett 
hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för annan liknande social tjänst. 
Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader (8 kap. 2 § SoL) Den föreslagna 
avgiften är skälig i enlighet med 8 kap SoL och överskrider inte kommunens självkostnad för 
insatsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 
ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2022 innebär det en 
höjning av 1,5 procent på årets hemtjänstavgifter. 
  2021 2022 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 273 kr/tim 277 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 218 kr/tim 221 kr/tim 
Ledsagningsavgift 273 kr/tim 277 kr/tim 
 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 
boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. 
Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska 
ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2022 innebär det en höjning av 1,5 procent. 
  2021 2022 
Individuell kostnad    362 kr/månad/boende    367 kr/månad 
  492 kr/månad/parboende 499 kr/månad 
 
Piteå ligger prismässigt lägre än övriga kommuner när en närområdesbevakning genomförts. 
 
Förslag till prishöjning enligt SoL 8:2 ser ut så här: 
Larm (senaste höjning av larm 2016-07-01 300 kr 310 kr 
Hemsjukvård (senaste höjningen 2016-02-01) 250 kr 300 kr 
Hembesök/Utprovning (senaste höjningen 2016-02-01) 200 kr 250 kr 
Sjukvårdande behandling (senaste höjningen 2016-02-01) 200 kr 250 kr 
 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta införa omvårdnadsavgift för personer 

Page 19 of 258



Sammanträdesprotokoll 20 (33) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-29  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården på 72 
kr/dygn. Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas 
årligen enligt omsorgsprisindex (OPI) Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta 
om ytterligare en avgift för hyra på 72 kr/dygn om en person beviljas insatsen tillfälligt 
boende. Uppräknas årligen enligt Omsorgsprisindex (OPI). Socialnämnden föreslår 
Kommunfullmäktige besluta att nya taxorna gäller från och med 2022-02-01. 
  
Socialnämndens beslut 2021-10-27 § 125 
Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för Socialtjänsten. 
Ändringen gäller från 2022-02-01. 
 
Yrkanden 
Sven-Gösta Pettersson (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring under rubrik 
Utrednings- och korttidsboende stryka Parken samt lägga till att det avser kostnad för 
måltider.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa Socialtjänsten 
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§ 200 
 

Information och fattade beslut angående Coronapandemin 
Diarienr 20KS535 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av information om fattade beslut angående Coronapandemin. 
 
Ärendebeskrivning 
Följande beslut har tagits sedan tidigare redovisning. 
  
Stabsmöte 2021-11-10 Riskbedömning av arbete för gravida 
Med anledning av den allt mer avtagande pandemin i kombination med att patienter och 
medarbetare (inklusive de under graviditet) i hög grad är fullt vaccinerade så önskas hjälp 
med att tolka förutsättningarna att (efter individuell riskanalys) kunna frångå det idag 
generella beslutet att ”förbjuda arbete” efter 20 graviditetsveckan. 
Svar: Detta är en ny skrivning från Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket har dock inte 
ändrat sin bedömning och därmed gör inte heller kommunen några ändringar i sina 
bedömningar, vilket även stöds av SKR. Det viktiga är att varje chef gör en riskbedömning 
utifrån varje individ samt att försiktighetsprincipen ska gälla. 
Staben beslutar att om respektive förvaltning/bolag kan säkerställa, vid en riskbedömning, att 
gravida inte utsätt för personer med smitta eller risk för smitta finns inget hinder att arbeta. 
Detsamma gäller om man kan planera för arbetet så att denna risk undanröjs. På kommunens 
intranät Insidan finns mer information. 
 
----- 
Andreas Lind, Kommunchef informerar även om att det finns en måttlig eller ingen påverkan 
i våra olika verksamheter. Måttlig påverkan framförallt i skolan där smitta brutit ut i 
klusterform. Viss påverkan finns även på Kultur- park- och fritidsförvaltningen som på grund 
av nya restriktioner om vaccinationsbevis behöver förbereda sin verksamhet för detta. 
 
Kommunen kommer att ta hjälp av Vaccinationsinformatörer för att identifiera 
områden/grupper och underlätta för vaccinering. 
 
Staben fortsätter i nuvarande form varannan vecka och utvecklingen av pandemin följs så att 
rätt åtgärder kan vidtas.  
  
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 201 
 

Motion (M) - avyttring av inventarier 
Diarienr 20KS443 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen, avyttring av inventarier. 
  
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av övergripande 
styrande dokument för avyttring och införskaffande av inventarier. 
  
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur ett införande av 
en förmedlingstjänst för inventarier skulle kunna förverkligas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Johansson (M) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
Piteå kommun tar fram en riktlinje utifrån ovanstående intention, avseende avyttring av 
inventarier och utrustning, för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Det skapas en enkel gemensam intern marknadsplats eller liknande, där all utrustning som ska 
avyttras läggs upp. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Idag finns ingen enhetlig riktlinje i kommunen om hur förvaltningarna ska hantera avyttring 
av inventarier och utrustning när de av olika anledningar inte längre används. Ibland delas de 
ut eller säljs billigt till personal, ibland säljs de till externa aktörer, ibland skänks de bort till 
Repris eller andra organisationer eller skrotas. 
 
Detta är egendom som är inköpt för skattebetalarnas pengar och bör därför hanteras på ett 
respektfullt och likartat sätt inom hela kommunen, om möjligt inom hela kommunkoncernen. 
Därför är det kommunens angelägenhet att inventarien eller utrustningen används så långt 
möjligt inom kommunens verksamheter innan den avyttras externt. 
 
Det är viktigt att det finns en tydlig instruktion hur avyttring ska hanteras. Dels för att 
personal inom de olika förvaltningarna ska veta hur de ska gå tillväga, dels för att tillgodose 
förvaltningarnas behov på utrustning samt för att inte i onödan slösa med skattebetalarnas 
pengar eller med jordens resurser. 
 
Det bör vara tydligt vilka typer av inventarier och utrustning som avses (skrivbord, möbler, 
mobiltelefoner, datorer etc.) samt hur prissättning ska ske (ex. vid intern försäljning ska det 
ske till bokfört värde och vid extern försäljning ska det ske till marknadsvärde) Man kan 
dessutom skapa en gemensam förvaltningsoberoende marknadsplats på kommunens intranät 
där alla inventarier och utrustning kan läggas ut. Genom detta så kommer vi att få ett mer 
långsiktigt hållbart system och ett lägre klimatavtryck samtidigt som kommunen agerar mer 
som en helhet. 
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BUN har beslutat om en egen riktlinje, men för att förhindra att varje förvaltning agerar på 
olika sätt är det därför av största vikt att få till en gemensam kommunövergripande riktlinje 
snarast möjligt. 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2020, § 216, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
__________ 
Fastighets- och serviceförvaltningens yttrande, den 25 mars 2021 
Inventarier (möbler) som avdelning Fastigheter ansvarar för nyttjas i stort sett tills de har gjort 
sitt. Finns det någon funktion kvar går dessa till Repris som då vidaresäljer på öppen 
marknad. Ifall personal har visat intresse att få köpa vissa inventarier innan transport till 
Repris kontaktats Repris för prissättning. Köparen betalar då direkt till Repris. 
 
Bokfört värde är alltid avskrivet vid avyttring, försäljningsvärdet blir ett marknadsvärde. 
Telefoner och datorer vidaresäljs inte. 
 
Att skapa en förvaltningsoberoende marknadsplats på intranätet är förstås möjligt, några 
frågeställningar måste då besvaras: 
 
• ska personal ha möjlighet att köpa, 
• vilken modell för prissättning ska gälla, 
• vem ska prissätta, 
• hur länge ska inventarien ligga ute till försäljning, 
• vart ska inventarien förvaras under denna tid, 
• vad händer med den om den inte säljs, 
• vart ska ansvar för administrationen av marknadsplatsen ligga, 
• hur ska affärerna genomföras (konto/kassa, kvitto, underlag till ekonomisystemet…) 
 
En marknadsplats kan komma att kosta mer än det smakar, även med inkluderat 
miljöperspektiv. Vårt förslag till modell är att använda inventarier tills de gjort sitt, finns 
funktion kvar transporteras de till Repris som övertar ansvar för prissättning och 
vidareförsäljning. I fall där personal som vill köpa direkt kontaktas Repris, som med hjälp av 
till exempel en bild prissätter inventarien. Köparen betalar direkt till Repris. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 7 september 2021 
Inventarier och teknisk utrustning upphandlas årligen till relativt stora summor i kommunen 
som helhet. Att säkerställa att inventarier används i kommunens verksamhet till dess 
bruksvärde är förbrukat ligger i allas intresse. Behoven av utrustning inom kommunen och de 
kommunala bolagen kan variera över tid och därför vore det bra med en funktion i form av en 
intern återvinningsmarknad som kan förmedla utrustning till där den behövs och på så sätt 
minska behoven av nyinförskaffning. Samma regler och principer bör givetvis gälla i hela 
kommunen. 
 
De exakta formerna för hur ett sådant koncernövergripande system bör utformas och behovet 
av styrande dokument behöver utredas vidare. Systemet bör vara enkelt och tydligt så att det 
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blir använt och så att det inte skapar onödigt stor administration. Att använda sig av Repris 
som utgångspunkt för en sådan funktion skulle även skapa sociala mervärden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av övergripande styrande dokument för 
avyttring och införskaffande av inventarier, samt ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utreda hur ett införande av en förmedlingstjänst för inventarier skulle kunna förverkligas. 
__________ 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
”Jag ser det som en självklarhet att den utrustning och de inventarier vi har används i sin fulla 
livslängd. Det finns flera goda exempel runt om i landet för återanvändning av inventarier 
både inom och mellan kommuner. Det är viktig att skapa tydlighet så att alla kan förstå och 
använda sig av ett sådant system. 
 
Jag föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda behovet av övergripande styrande dokument för avyttring och införskaffande av 
inventarier, samt ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur ett införande av en 
förmedlingstjänst för inventarier skulle kunna förverkligas. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V), Majvor Sjölund (C), Magnus Häggblad (SD), Håkan Johansson (M) 
och Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 202 
 

Interpellation (SD) - Sexuella trakasserier inom hemtjänsten 
Diarienr 21KS381 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om Sexuella trakasserier inom hemtjänsten, 
besvarad.   
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD) har lämnat in en interpellation om sexuella 
trakasserier inom hemtjänsten, ställd till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Petterson 
(S). 
----- 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-11-01 § 187 
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. 
----- 
Interpellation: 
Bakgrund 
Med anledning av den numera rikskända händelsen under Maj månad 2021 där en drygt 90-
årig kvinna här i Piteå blivit utsatt för sexuella trakasserier/våldtäkt av en hemtjänstvikarie 
med utländsk härkomst så skulle jag vilja ställa några frågor till Socialnämndens ordförande 
Sven-Gösta Petterson. Jag har inget emot att socialchef Fredrik Sjömark assisterar vid 
interpellationen. 
 
Ärendet är avslutat och lyckligtvis så fanns riklig bevisning i form av bland annat handdukar 
med gärningsmannens DNA/sperma hemma hos 90-åringen. Hemtjänstvikarien dömdes under 
juli månad till fyra års fängelse och utvisning från riket. Mannen dömdes mot sitt nekande. 
Det har även framkommit att fler äldre och dementa kan ha utsatts för samma gärningsman. 
Gärningsmannen saknade enligt uppgift formell vårdutbildning. (PT 23 Juni 2021) 
 
Socialchefen Fredrik Sjömark uttalar sig om ärendet i Piteå-Tidningen under juni månad där 
han säger: I nuläget har Piteå kommun vidtagit omedelbara åtgärder som rör stöd till den 
enskilde samt arbetsrättslig och arbetsmiljömässig hantering inom aktuella enheter. (PT 4 Juni 
2021). 
 
Fråga 1: Skulle Socialnämndens ordförande kunna berätta mer om den arbetsrättsliga och 
arbetsmiljömässiga hanteringen inom aktuella enheter? 
Fråga 2: Redogör för de faktiska förändringar till dags dato som kommit till stånd i 
kommunen och hemtjänstverksamheten med anledning av det inträffade. Jag vill veta om allt 
som ändrats i rekryteringsprocess/anställningsprocess/kravställningar på personal osv. 
 
Fråga 3: Anser du i egenskap av socialnämndens ordförande att dessa förändringar är 
tillräckliga och vilka förändringar vill du se i framtiden? 
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Fråga 4: Hur många nyanlända utlänningar finns anställda inom hemtjänsten av Piteå 
kommun? I det moderna Sverige så blir man lätt förknippad med rasism om man väljer att 
ifrågasätta nyanlända och migranters språk och arbetsfärdigheter. Folk som arbetar inom 
hemtjänsten väljer därför att hålla tyst och sköta sitt jobb även om arbetsmiljön många gånger 
försämras. Försämringen är vida omtalad i media och ett känt faktum. En vanlig upplevelse 
för mig som Sverigedemokratisk förtroendevald att få insikt problemen genom möten med 
personer i vårdyrket. I en tidigare interpellationsdebatt så erfor jag att om någon som arbetar 
inom hemtjänsten önskar ifrågasätta en arbetskamrats språk eller kunskapsluckor så är det 
endast den närmaste chef man kan tala med. Det finns ingen anonym instans att rapportera 
svårigheter/oegentligheter med. I och med att även chefer omfattas av rädslan av att bli 
kallade rasister och vi kan anta högst motvilligt 
rapporterar denna typ av information uppåt i organisationen. 
Fråga 5: Kan det finnas behov av en anonym visselblåsartjänst för hemtjänstverksamheten i 
Piteå? 
 
Fråga 6: I vilket skede ligger utredningen om utdrag ur belastningsregistret för 
hemtjänstpersonal? 
----- 
Svar från Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Petterson (S): 
 
Fråga 1: Skulle Socialnämndens ordförande kunna berätta mer om den arbetsrättsliga 
och arbetsmiljömässiga hanteringen inom aktuella enheter? 
Arbetsrättslighantering: 
I samband med att det uppdagas eller framkommer uppgifter om ev allvarliga 
missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet så är det allas ansvar utifrån sin profession 
och medarbetarskap att föra information vidare till närmaste chef. I samråd med chef avgörs 
därutöver hur det inträffade eller den information som framkommit lämpligen förs vidare och 
avrapporteras. I de fall ett missförhållande rör brister i vård eller omsorg av en brukare (så 
även i fall av övergrepp) sker avrapportering genom socialtjänstens avvikelsesystem. 
Händelser kan därutöver föranleda polisanmälan (tex vid övergrepp) och direkta/omedelbara 
arbetsrättsliga beslut tex att tillfälligt arbetsbefria eller omplacera medarbetare (och därmed 
skilja medarbetare från sitt uppdrag) i avvaktan på att arbetsrättsliga frågor behöver utredas. 
Olika (behov) av omedelbara arbetsrättsliga åtgärder kan därutöver påverkas beroende 
på vilken form av anställning som föreligger i det enskilda fallet tex i en situation där en 
medarbetare har anställning på sk ”timme” och att arbetsbefrielse eller omplacering inte 
behöver tillämpas. 
 
Arbetsmiljöinsatser: 
I samband med allvarliga missförhållanden eller extraordinära händelser som påverkar 
medarbetares eller ett arbetslags arbetsmiljö så förordas i första hand kollegiala samråd i 
berört arbetslag med närmaste chef och därutöver enskilda- eller gruppsamtal med stöd av 
företagshälsovården. I vissa särskilda fall föranleder det inträffade även andra mer utvecklade 
stöd utifrån individuella behov och den karaktär som missförhållandet/händelsen rör. 
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Fråga 2: Redogör för de faktiska förändringar till dags dato som kommit till stånd 
i kommunen och hemtjänstverksamheten med anledning av det inträffade. Jag vill veta 
om allt som ändrats i rekryteringsprocess/anställningsprocess/kravställningar på 
personal osv. 
Avdelningen för ordinärt boende har tillsammans med bemanningsenheten och 
personalavdelningen sett över gällande rekryteringsrutiner och funnit dessa tillförlitliga. Den 
aktuella händelsen som interpellationen relaterar till har därmed inte initierat förändringar av 
rekryteringsrutinerna men har aktualiserat en utredning om att arbetssökande till äldreomsorg 
ska uppvisa utdrag från belastningsregistret. Utredningen pågår under ledning av 
personalavdelningen. 
 
Fråga 3: Anser du i egenskap av socialnämndens ordförande att dessa förändringar 
är tillräckliga och vilka förändringar vill du se i framtiden? 
Se svar på fråga 2 (bedömningen att rekryteringsrutinerna är tillräckliga) samt svar på fråga 
6 (utredning pågår om krav på utdrag ut belastningsregistret). 
 
Fråga 4: Hur många nyanlända utlänningar finns anställda inom hemtjänsten av Piteå 
kommun? I det moderna Sverige så blir man lätt förknippad med rasism om man väljer 
att ifrågasätta nyanlända och migranters språk och arbetsfärdigheter. Folk som arbetar 
inom hemtjänsten väljer därför att hålla tyst och sköta sitt jobb även om 
arbetsmiljön många gånger försämras. Försämringen är vida omtalad i media och ett 
känt faktum. En vanlig upplevelse för mig som Sverigedemokratisk förtroendevald att 
få insikt problemen genom möten med personer i vårdyrket. I en tidigare 
interpellationsdebatt så erfor jag att om någon som arbetar inom hemtjänsten önskar 
ifrågasätta en arbetskamrats språk eller kunskapsluckor så är det endast den närmaste 
chef man kan tala med. Det finns ingen anonym instans att rapportera 
svårigheter/oegentligheter med. I och med att även chefer omfattas av rädslan av att bli 
kallade rasister och vi kan anta högst motvilligt rapporterar denna typ av information 
uppåt i organisationen. 
Vi registrerar ej födelseort i personalsystemet och kan därför inte svara på frågan. 
 
Fråga 5: Kan det finnas behov av en anonym visselblåsartjänst för 
hemtjänstverksamheten i Piteå? 
Lagen om en visselblåsarfunktion föreslås träda i kraft 17 dec 2021, offentlig sektor har fram 
till 17 juli 2022 på sig att införa funktionen. Den nya lagen inskränker inte på befintlig 
lagstiftning som ex. yttrandefrihet och meddelarfrihet utan förstärker det skydd som redan 
finns för anställda. Visselblåsarfunktionen är avsedd för allvarliga missförhållanden och 
misstänkta oegentligheter genom överträdelser av lag och riktlinjer kopplade till ledande- 
och/eller andra nyckelpersoner. Det kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld eller annan 
situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess 
närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser mot interna 
regler och riktlinjer som ligger inom oegentlighetsområdet ska också anmälas. 
 
Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, 
arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera 
känsliga personalfrågor som är kopplade till enstaka individer, dessa hänvisas till 
personalavdelningen eller facklig företrädare. 
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Fråga 6: I vilket skede ligger utredningen om utdrag ur belastningsregistret 
för hemtjänstpersonal? 
Det finns i dagsläget inget beslut att begära utdrag ur belastningsregistret för 
hemtjänstpersonal. Ett sådant utdrag kan begäras vid rekryteringstillfället innan hen är 
anställd och vara ett krav för en anställning. För redan anställda finns ingen skyldighet att 
uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Ett arbete pågår under personalavdelningens ledning 
hur vida det bör införas men uppdraget är i skrivande stund pågående i samarbete med 
socialförvaltningens bemanningsenhet men ännu ej redovisat för nämnd. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 203 
 

Anmälda handlingar 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda handlingar 
 § 173 SBN 2021-10-27 Delegering att indexuppräkna Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark 

(dnr 21KS516-1) 

 Ny ersättare i Kommunfullmäktige (SJVP) efter Olivia Markström (dnr 18KS602-46) 

 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 204 
 

Fyllnadsval av ledamot (L) - Miljö- och tillsynsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS607 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Lena Marle (L) till ny ledamot i Miljö- och tillsynsnämnden från 1 
januari 2022, för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2021-09-13 §151 Ivar Gustafssons (L) avsägelse som ledamot 
i Miljö- och tillsynsnämnden från och med 1 januari 2022. 
 
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle. 
---- 
Liberalerna nominerar Lena Mahrle (L) till ny ledamot från och med 1 januari 2022. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 205 
 

Medborgarförslag - kanotuthyrning vid Norra Hamn 
Diarienr 21KS393 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige återtar ärendet från Kultur- och fritidsnämnden samt överlämnar 
medborgarförslaget om kanotuthyrning vid Norra Hamn, till Barn- och 
utbildningsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om kanotuthyrning vid Norra Hamn. 
----- 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-01 § 189 överlämna medborgarförslaget om 
kanotuthyrning vid Norra Hamn, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
----- 
Eftersom kanoterna tillhör Barn- och utbildningsförvaltningen återtas ärendet från Kultur- och 
fritidsnämnden och överlämnas istället till Barn- och utbildningsnämnden för beslut.  
  
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): 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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§ 206 
 

Medborgarförslag - Öjebyvägg på Öjatorget 
Diarienr 21KS520 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om Öjebyvägg på Öjatorget till Kultur- 
och fritidsnämnden för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om Öjebyvägg på Öjatorget. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Öjebyvägg på Öjatorget 
 Medborgarförslag - Öjebyvägg på Öjatorget 
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§ 207 
 

Medborgarförslag - Låt gräsytor växa 
Diarienr 21KS537 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om Låt gräsytor växa till Kultur- och 
fritidsnämnden för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om Låt gräsytor växa. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Låt gräsytor växa 
 Medborgarförslag - Låt gräsytor växa 
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