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§ 208 
 

Hemställan om regeringsprövning för Hästliden Vind 
Diarienr 21KS382 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar hemställan om regeringsprövning för Hästliden Vind. 
 
Ärendebeskrivning 
En kommun har när det gäller vindkraftsetableringar att välja mellan att själva meddela 
kommunal tillstyrkan (det så kallade kommunala vetot) eller att låta regeringen lämna 
tillåtlighet efter att ha prövat frågan i Kommunfullmäktige. I båda fallen krävs förutom det att 
bolagen har ett miljöbalkstillstånd där tillståndsmyndigheten (miljöprövningsdelegationen på 
Länsstyrelsen alternativt Mark- och miljödomstolen) prövat verksamhetens 
miljökonsekvenser. Exempelvis buller, skuggbildning, påverkan på flora och fauna etc. 
 
Bolaget hemställer att Piteå kommun, Kommunfullmäktige, ska besluta att begära att 
Regeringen ska pröva tillåtligheten av verksamheten i Umeå tingsrätts, mark- och 
miljödomstolens mål nr M 1787-21. 
 
Det område som är aktuellt för bolaget har redan regeringens tillåtlighet för höjden 200 meter 
samt ett miljöbalkstillstånd. Bolaget anger att ca 105 vindkraftverk planerades att installeras. 
Området är en del av Etapp 3 i Markbygden. Hemställan gäller högst 85 vindkraftverk, 
vardera med en maximal höjd om 300 meter. 
 
Förhållandevis nära finns redan två lämnade tillstånd för vindkraftsverk upp till 250 meter. 
Råliden AB samt Blåliden AB har både kommunal tillstyrkan samt miljöbalkstillstånd från 
Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen för detta. 
 
Piteå kommuns tidigare vindbruksplan har möjliggjort ovanstående etableringar och nu pågår 
en revidering av kommunens vindbruksplan. Revideringen är ute på samråd till den 14 
december varefter inkomna synpunkter ska sammanställas för att under 2022 beslutas av 
Kommunfullmäktige. I den föreslagna revideringen pekas lämpliga områden för höga 
vindkraftsverk ut, det föreslås även en mer restriktiv hållning till vindkraftsverk som är högre 
än 150 meter öster om skogsbygden. Området som bolaget hemställer om ligger inom det 
område som föreslås lämpligt för högre vindkraftsverk. 
 
Att Kommunfullmäktige bifaller bolagets hemställan och begär att Regeringen ska pröva 
tillåtligheten för bolaget får tolkas som att kommunen säger ja till en etablering av upp till 85 
vindkraftsverk med en maximal höjd om 300 meter. 
 
I kommande prövning för miljöbalkstillståndet för bolaget finns behov att lämna synpunkter 
på ett antal frågor såsom att säkerställa att olägenheter för människors hälsa och miljön i form 
av skuggbildning, buller, hindermarkering etc. minimeras. 
 
Även påverkan på naturmiljö samt djurlivet ska beaktas: 
Bolaget anger i tillståndsansökan samt miljökonsekvensbeskrivningen att vid en höjning av 
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verken blir den totala påverkan på naturmiljön mindre jämfört med nollalternativet (fortsatt 
max 200 meter). Att påverkan blir mindre beror, enligt bolaget, på att färre vindkraftverk 
planeras att byggas. Den yta som behöver skogsavtäckas för fundament och transportvägar 
blir mindre. 
 
Bolaget bedömer även att påverkan på djurlivet inte kommer att påverkas i någon större 
utsträckning. Det är framför allt flygande djur som påverkas och speciellt har fokus legat på 
rovfåglar. En annan viktig grupp i Markbygden är våtmarksfåglar. De undersökningar som 
gäller fåglar gäller olika arters påverkan av vindkraft, inte vilken effekt en höjning av 
vindkraftverk har. 
 
Anledningen till den önskade höjningen är att med högre verk kan vingarna förlängas. Det ger 
en högre elproduktion per vindkraftverk. Sannolikheten att det är vingarna som skadar flest 
fåglar är stor. Då är verkets svepyta intressant, en vinglängd på 100 m ger en svepyta på 31 
400 m2 och en vinglängd på 75 meter ger en svepyta på 17 660 m2. Detta är ungefärliga 
vinglängder för verk med en maxhöjd av 300 resp. 200 meter. 85 större verk ger totalt 2 669 
000m2 och 105 mindre verk ger en sammanlagd svepyta av 1 854 560 m2. Det är en ökning 
av svepytan med ca 40%. 
 
Bolaget anger att ett nytt tillstånd innebär en ökning av den förväntade årsproduktionen av el 
med ca 425 GWh i jämförelse med nollalternativet (ca 1700 GWh/ år), samtidigt som andelen 
installerade vindkraftverk minskar. 
  
Mer information från bolaget finns tillgängligt på deras hemsida: 
https://svevind.se/2021/07/01/samrad-om-vindkraft-vid-hastliden/ 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Anders Nordin (SLP), Ulf Lindström (L), Mats Dahlberg (MP), Nina 
Bladh (S), Ferid Letic (S), Anton Li Nilsson (C) och Karl-Erik Jonsson (M): bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
  
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): avslag till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Hemställan om regeringsprövning Hästliden Vind 
 Karta Hästliden 
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§ 209 
 

Bostadsförsörjningsplan 
Diarienr 21KS503 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för befintlig Bostadsförsörjningsplan till och 
med 2022-12-31. 
  
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 se över kommunens 
styrande dokument inom bostadsförsörjning och bostadspolitik. 
 
Ärendebeskrivning 
En bostadsförsörjningsplan ska finnas hos varje kommun. Piteå kommuns nuvarande 
bostadsförsörjningsplan är giltig till och med 2021. 
 
Piteå kommuns styrande dokument ska revideras minst en gång per mandatperiod, vilket 
innebär att det är aktuellt att revidera befintlig Bostadsförsörjningsplan. 
 
Samhällsbyggnad ser ett behov av att arbeta fram en helt ny Bostadsförsörjningsplan och 
föreslår därför att giltighetstiden för nuvarande plan förlängs till och med 2022-12-31 tills ett 
nytt förslag kan vara färdigt för antagande av Kommunfullmäktige. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-10-27 § 163: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för 
befintlig Bostadsförsörjningsplan till och med 2022. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att under 2022 ta fram en ny bostadsförsörjningsplan som mer belyser utmaningen 
med de som har en svag ställning på bostadsmarknaden. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunens styrande dokument inom 
bostadsförsörjning och bostadspolitik bör ses över och ett sådant uppdrag bör ges till 
Kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S), Johannes Johansson (C), Johnny Åström (SJV), Helena Stenberg (S) 
och Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Bostadsförsörjningsplan  
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§ 210 
 

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Diarienr 21KS518 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
 
Ärendebeskrivning 
För 2022 föreslås en generell ökning, oavsett mätartyp, av brukningsavgifterna och 
anläggningsavgifterna om totalt 5,2% respektive 5,5% (anläggningsavgift) för att täcka ökade 
driftkostnader hänförliga till driften av den allmänna VA-anläggningen. 
 
Bolagets investeringsbehov ökar kapitalkostnader i form av framför allt avskrivningar. Totalt 
förväntas kapitalkostnaderna att öka med 2,1 MSEK. De finansiella kostnaderna minskar (-0,5 
Mkr) genom lägre räntor medan avskrivningarna ökar med 2,6 Mkr (+15%) 
 
Bolaget ser ökade produktionskostnader främst vad gäller kemikalier och elkostnader vilket är 
relaterat till prisökningar hos leverantörer. 
 
Under 2022 kommer fortsatta satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland 
annat kring kommunikation, kvalitet & miljö och IT digitalisering. 
 
Med anledning av kostnadsökningar förväntas det totala intäktsökningsbehovet för driften av 
den allmänna VA-anläggningen uppgå till 5,2 %, varav 4,2 % tas ut genom höjda 
brukningstaxor och 1 % avser fondering för nyinvestering avseende nytt vattenverk. 
 
Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 30,6 kr per månad 
vilket motsvarar 368 kr per år och för en ”normallägenhet” med 17 kr per månad vilket 
motsvarar 204 kr per år. 
 
Anläggningsavgifterna har enligt taxan rätt att justeras årligen enligt entreprenadindex. Under 
perioden aug 2020 – aug 2021 har index ökat med 5,5 %. Pireva föreslår ökning enligt index, 
dvs 5,5 % för 2022. 
 
I diagrammen nedan finns jämförelse av brukningsavgiften med andra kommuner för en 
”normalvilla” (typhus A) och ”normallägenhet” (typhus B). 
 
Pirevas styrelse beslutade 2021-10-04 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
- att öka brukningsavgiften med 5,2 % från 1 januari 2022, varav 1% går till fondering för 
nytt Vattenverk 
- att öka anläggningsavgiften med 5,5 % från 1 januari 2022. 
 
Yrkanden 
Mats Dahlberg (MP) och Johnny Åström (SJV): 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 
 Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
 Bilaga tabell, jämförelse av brukningsavgifter med andra kommuner 
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§ 211 
 

Taxa för kommunalt avfall 
Diarienr 21KS517 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för kommunalt avfall. 
 
Ärendebeskrivning 
I renhållningstaxan för Piteå kommun framgår att: 
”Renhållningstaxan är baserad på indextalet 101,4 (2013-08) i Avfallsindex A12:1MD. När 
detta index ändras, äger Pireva rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.” 
 
Index för perioden augusti 2020 till augusti 2021, ökade från 116,3 till 121,0 vilket motsvarar 
4,0 %. I budget 2022 förväntas normala årliga kostnadsökningar såsom lönerevision, 
indexerade prisökningar etc. Sammantaget genererar dessa kostnadsökningar ett behov att öka 
taxan i paritet med avfallsindex A12:1MD. 
 
Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 7,83 kr per månad, 
vilket motsvarar 94 kr per år och för en lägenhet med ca 4,67 kr per månad vilket motsvarar 
56 kr per år. 
 
För 2022 prognostiseras normala årliga kostnadsökningar i paritet med avfallsindex 
A12:1MD som ökat 4,0 % (augusti 2020 – augusti 2021). Lönerevision och andra 
indexreglerade prisökningar täcks in under dessa 4,0 %. Utöver detta har bolaget behov av 
ytterliga kostnadstäckning för 0,2%, vilket ger en totalt taxaökning på 4.2%. 
 
Från och med 1 januari 2022 kommer nuvarande producentansvaret för returpapper avskaffas 
och kommer att läggas på det kommunala ansvaret. 
 
Upphandling av behandling av matavfall har utförts vilket medför en kostnadsökning på 50 
%, en ökning med 150 kr/ton vilket ger ca 400´ i kostnadsökning/år. 
 
De investeringar och satsningar på Bredviksberget avfallsanläggning för Anytime kommer att 
tillviss del att ge minskade driftskostnader, men totalt sett har driftskostnaderna ökat. Utöver 
detta har bolaget behov av ytterliga kostnadstäckning för 0,2%, 
 
Under 2022 kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat 
kring krisplan, kvalitet & miljö, IT-säkerhet och digitalisering. 
 
I bilaga 1 redovisas nuvarande renhållningstaxa samt föreslagen renhållningstaxa inklusive 
taxejustering på 4,2 %. 
 
Taxejämförelse hushållsavfall 
Bifogade tabeller visar Piteå kommuns renhållningstaxa i jämförelse med närliggande 
kommuner. Tabellerna utgår från Sabo´s årliga undersökning Nils Holgersson där uppgifter 
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gällande kärl, tömningsintervaller, sorteringsnivåer etc. överförts till respektive kommuns 
renhållningstaxa. 
 
Pirevas styrelse beslutade 2021-10-04 att föreslå Kommunfullmäktige 
- att utöver avfallsindex höja taxan för kommunaltavfall och därmed jämförligt avfall från 1 
januari 2022 med 0,2% vilket innebär en total taxeökning på 4,2 % 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Namnändring av det styrande dokumentet föreslås från Taxa för Renhållning, hushållsavfall 
och därmed jämförlig avfall till Taxa för kommunalt avfall. 
 
Yrkanden 
Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för kommunalt avfall 
 Bilaga tabell, jämförelse av närliggande kommuner 
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§ 212 
 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
Diarienr 21KS467 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan ska gälla från och med den 1 januari 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
I april i år trädde Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter i kraft (2021:176). Den ersätter förordningen (2006:1166) med 
övergångsbestämmelser till utgången av 2023. Övergångsbestämmelserna medger 
alternativen successiv övergång eller omedelbar övergång till efterhandsdebitering. 
 
Avdelningen Miljö- och hälsoskydd förespråkar en omedelbar övergång från första 
januari 2022 eftersom Miljö- och tillsynsnämnden: 
- undviker administration av två taxor parallellt 
- inför den nya taxan i god tid innan den nya riskklassningsmodellen träder i kraft 2024. 
 
Konsekvenser 
De konsekvenser som förslaget innebär för näringen är följande: 
- Det blir en tydligare koppling mellan prestation och avgift eftersom tillsynen ska faktureras 
efter varje tillsynsbesök i stället för att som nu tas ut som en årlig schablonavgift i förskott. 
- Det ska även löna sig för verksamheten att göra rätt. Uppföljande kontroller som inte är 
planerade ska debiteras. 
 
De konsekvenser som förslaget innebär för myndigheten är följande: 
- Införandet av den nya taxan ger en ökad administration som inte kan avgiftsfinansieras utan 
skattefinansieras. 
- Fördelen med att införa taxan under 2022 är att Miljö- och tillsynsnämnden inte har 
någon tillsynsskuld att ta hänsyn till. 
- Om den planerade tillsynstiden, enligt Behovsutredning 2022 - 2023, utförs enligt plan kan 
det innebära minskade intäkter jämfört med nuvarande avgiftssystem. 
- Den nya förordningen innebär att årliga avgifter ersätts med obligatorisk 
efterhandsdebitering och att myndigheten kan avgiftsfinansiera RASFF-ärenden (Rapid Alert 
System for Food and Feed: Systemet för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan 
antas utgöra en risk för människors hälsa). 
- Den nya taxan medger även avgift för tillsyn av förpackningsmaterial. 
 
Nya begrepp - offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
Med förordningen följer nya begrepp som offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet: 
- Med offentlig kontroll avses den verksamhet som ingår i kontrollen av lagstiftningens 
efterlevnad enligt förordningens bestämmelser. 
- Med annan offentlig verksamhet avses övriga arbetsuppgifter som hör samman med 
kontrollen, som tillståndsprövning, registrering, utfärdandet av förelägganden vid bristande 
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efterlevnad och utfärdande av officiella intyg. 
- Begreppet extra offentlig kontroll har utmönstrats. I stället används begreppet offentlig 
kontroll som ursprungligen inte var planerad. En företagare, som genom bristande efterlevnad 
orsakar offentlig kontroll som går utöver myndighetens planerade kontrollverksamhet, ska 
bära samtliga kostnader som uppkommer. Genom att bygga upp ett väl fungerande system för 
egenkontroll som medför färre besökstillfällen för kontrollmyndigheten kan en företagare, 
genom riskklassningen, påverka sin årliga kontrollavgift. 
 
Tillsynsavgift 
Avgiften för kontrollen bygger på självkostnadsprincipen, 2 kap. 6 § kommunallagen 
(2017:725). Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. 
 
Exempel på direkta kostnader är: 
- personalkostnader 
- personalomkostnader 
- material och utrustning 
- försäkringar 
 
Exempel på indirekta kostnader är: 
- lokalkostnader 
- kapitalkostnader 
- administrationskostnader 
 
Avgiften för Piteå fastställs till 1 212 kr/tim kontrolltid och har beräknats fram enligt SKR:s 
beräkningsmall för livsmedelskontroll. Förutom självkostnadsprincipen gäller den s.k. 
likställighetsprincipen. 
 
Riskklassning 
Avgifter för planerad kontroll utgår från Livsmedelsverkets modell för riskklassning. Vid 
bedömningen av verksamhetens risk ska hänsyn tas till förekomsten av en fungerande 
egenkontroll och kontrollmyndighetens erfarenheter av verksamheten. Principen är att ju 
högre risk en företagares verksamhet utgör, desto större är kontrollbehovet ur hygienisk 
synpunkt och redlighetssynpunkt. 
 
Kontaktmaterial 
Sedan den 15 juli 2021 är kommunen även ansvarig för kontroll av material och 
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Material i kontakt med livsmedel 
benämns också som FCM (Food Contact Materials) eller kontaktmaterial. Kontaktmaterial 
avser bl.a. livsmedelsförpackningar, glas, tallrikar, bestick, dricksflaskor och köksredskap. 
 
Kommunerna ska kontrollera företag som tillverkar, förädlar eller distribuerar den här 
typen av kontaktmaterial. Det innebär ett helt nytt kontrollområde med nya kontrollobjekt. 
Taxan innebär att tillsynen kan avgiftsfinansieras på samma villkor som för livsmedel. 
------------------ 
Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2021-10-13 § 56 
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1. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner förslaget till ändrad taxa för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. 
2. Miljö- och tillsynsnämnden godkänner att den nya taxan ska gälla från och med den 1 
januari 2022. 
3. Miljö- och tillsynsnämnden överlämnar förslaget till ändrad taxa till 
Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V) och Nina Bladh (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
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§ 213 
 

Kommunetisk policy 
Diarienr 21KS460 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Kommunetisk policy. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en Kommunetisk policy som 
omfattar innehållet i Affärsetisk policy till stora delar, men som tar ett vidare grepp och riktar 
sig mot hela den kommunala verksamheten istället för enbart den affärsinriktade delen av 
kommunal verksamhet. Förslaget på Kommunetisk policy innehåller också ställningstaganden 
i fråga om åtgärder vid misstänkt jäv och misstänkta otillbörliga förmåner. 
  
Förslaget innebär att Affärsetisk policy upphävs och ersätts av Kommunetisk policy. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
En kommunetisk policy som omfattar hela den kommunala verksamheten bidrar i arbetet med 
att upprätthålla medborgarnas förtroende för Piteå kommuns professionalitet och opartiskhet. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Kommunetisk policy. 
 
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 
 Kommunetisk policy 
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§ 214 
 

Affärsetisk policy 
Diarienr 21KS466 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige upphäver Affärsetisk policy. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog Affärsetisk policy 2012-09-10. Affärsetisk policy är inriktad 
främst mot den affärsinriktade delen av kommunal verksamhet och är i behov av revidering. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en Kommunetisk policy som 
omfattar innehållet i Affärsetisk policy till stora delar, men som tar ett vidare grepp och riktar 
sig mot hela den kommunala verksamheten istället för enbart den affärsinriktade delen av 
kommunal verksamhet. Förslaget på Kommunetisk policy innehåller också ställningstaganden 
i fråga om åtgärder vid misstänkt jäv och misstänkta otillbörliga förmåner. 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag innebär således att Affärsetisk policy upphävs och 
ersätts av Kommunetisk policy. 
 
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 
 Affärsetisk policy för Piteå kommun 
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§ 215  
Ajournering av sammanträdet 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras 14:30-15:30. 
  
Information om Norrbotniabanan 
  
Trafikverket informerar om processen kring Norrbotniabanan 
 
Utdelning av Solanderstipendiet 2021 
Sanna Berglund har påbörjat Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska 
Högskolan, studier som är helt rätt i tiden utifrån det samhällsbehov som finns. 
Piteå kommunfullmäktige önskar Sanna varmt lycka till med hennes fortsatta studier. 
  
Uppvaktning av förtroendevalda som tjänstgjort i minst 25 år:  
Margit Johansson (S) 
Leif Danielsson (S) 
Siv Forslund (SJV) 
  
Avtackningar av avgående förtroendevalda som tjänstgjort i minst 3 år: 
Olivia Markström (SJV) 
Katarina Björklund (SLP)  
Hans-Olov Ullberg (S) 
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§ 216 
 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt 
medborgarförslag beslutade i nämnd 
Diarienr 21KS328 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av medborgarförslag beslutade i nämnd. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 32-33, ska motioner och medborgarförslag 
som inte beretts färdigt redovisas för Kommunfullmäktige två gånger per år. 
 
Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni 2020, § 113. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 
 
Kommunfullmäktige kan överlåta till Kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om ett 
medborgarförslag. En nämnd som handlägger och beslutar sådant medborgarförslag ska minst 
en gång om året återrapportera till Kommunfullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över beslutade medborgarförslag i 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag samt medborgarförslag 

beslutade i nämnd 
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§ 217 
 

Motion (KD) - Elevhälsa Online, garanterad kontakt med Elevhälsan 
inom ett dygn 
Diarienr 20KS435 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen, Elevhälsa Online, färdigbehandlad. 
  
Reservation 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), 
Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), Anton Li Nilsson (C), Bo Andersson (C) och 
Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäcks (KD) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Helén Lindbäck (KD) har lämnat in med en motion om 
elevhälsa online, garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett dygn och yrkar att: 
 
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att införa Elevhälsa 
Online i Piteå kommun. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Den psykiska ohälsan bland unga har försämrats under de senaste åren. Det är en utveckling 
som Kristdemokraterna tar på mycket stort allvar. Elevhälsan har en mycket viktig roll och 
ska fungera som elevers första linje till hälsovård. 
 
Elevhälsan ska vara tillgänglig, lätt att kontakta och ingen elev ska behöva vänta länge på att 
få en första kontakt. Norrtälje kommun har uppmärksammat detta och införde i april i år en 
"Elevhälsa Online" som ett extra stöd till de elever som tvingats att läsa på distans under 
pågående Coronapandemi. Tjänsten fungerade så pass bra att man redan bestämt sig för att 
införa den permanent och vidareutveckla den. 
 
För att nå Elevhälsa Online loggar eleverna in i en e-tjänst med Bank-id och kan då chatta 
direkt med skolsköterska eller skolkurator. Samtal mellan elev och elevhälsan kan ske via 
chatt, telefon eller via vanligt besök. Det är även möjligt att kontakta Elevhälsa Online utan 
Bank-id. Alla som söker elevhälsan digitalt blir kontaktad inom 24 timmar (helgfria 
vardagar), men ofta tar det bara någon timme för eleven att bli kontaktad av rätt person. Den 
digitala elevhälsan är öppen alla helgfria vardagar mellan klockan 07.30 och klockan 19.00 
samt under skollovens vardagar. Allt behandlas enligt den vanliga sekretessen. 
 
Elevhälsa Online samarbetar även med kommunens övriga vårdinsatser för barn och 
ungdomar och underlättar för både andra kommunala och regionala vårdenheter. Bland annat 
har barn- och ungdomspsykiatrin visat tacksamhet för Elevhälsa Onlines insatser eftersom de 
redan är väldigt tungt belastade. Kuratorerna och skolsköterskorna kan även remittera vidare 
för den som behöver specialisthjälp. 
------ 
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Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2020, § 217, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning. 
------ 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 20 januari 2021 §10 
Elevhälsan ska enligt styrdokumenten främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
och gränsdragningen i Norrbusavtalet är tydlig med att skolan inte ska arbeta med akuta 
ärenden. Det har även påbörjats ett arbete i länet kring ett nytt elevhälsosystem som förväntas 
kunna bidra till nya tillvägagångssätt för hur vi ska ta hand om våra barn och elever och 
säkerställa att de får rätt hjälp vid psykisk ohälsa. 
 
Sammanfattande punkter: 
Elevhälsan ska enligt styrdokumenten främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och 
inte bedriva akutverksamhet. Gränsdragningen i Norrbusavtalet är tydlig, att skolan inte ska 
arbeta med akuta ärenden. 
 
IT-säkerheten och lagstiftning hindrar Utbildningsförvaltningen från att använda 
chattfunktion som behandlar känsliga uppgifter utan Bank-ID. 
 
Den upphandling som nu påbörjats i länet om elevhanteringssystem, kan bidra till nya 
tillvägagångssätt för hur kommunen ska kommunicera med och hänvisa våra elever och barn 
till rätt hjälp vid psykisk ohälsa. 
 
Tillgången till skolkurator under pandemin är god och de allra flesta som söker kontakt med 
skolkurator får svar inom 24 timmar oavsett vilket sätt man kontaktar kurator på. 
 
En gemensam ingång via en e-tjänst skulle kunna genomföras utan chattfunktion och då under 
ordinarie kontorstid 08.00-16.00, utan merkostnader för personal, så länge kurators 
klassrumsinformation är pausad. I Piteå kommun har elever från åk 7 till och med gymnasiet 
tillgång till egen bärbar dator och e-tjänsten skulle därför lättast nyttjas av denna 
elevgrupp. Skulle man vilja permanenta konceptet behöver bemanningen förstärkas då detta 
är ytterligare en arbetsuppgift att fördela på redan ansträngd kuratorsresurs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att motionen anses vara 
färdigbehandlad och skickar yttrandet vidare till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Se bilaga för hela yttrandet. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 maj 2021 
Utbildningsförvaltningen har inför yttrande på denna motion genomfört en utredning som 
kommit fram till att tillgängligheten av skolkuratorer och skolsköterskor är god. Elever 
kommer i kontakt med dem via olika kontaktmedel, telefon, sms, mentor, besök eller 
vårdnadshavare och de allra flesta fick återkoppling inom 24 timmar och att ingen får vänta 
längre än 48 timmar (36% kontaktades inom mindre än 8 timmar, 81% inom 24 timmar och 
100% inom 48 timmar). 
 
För att anpassa kontaktmöjligheterna ytterligare har utbildningsförvaltningen tillsammans 
med Socialtjänsten och Utvecklingsenheten på Kommunledningsförvaltningen startat upp ett 
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arbete för att se över en säker molntjänst för video- och distansmöten, där chatt går att lägga 
till mot en extra kostnad. 
 
Utöver detta har länets kommuner tillsammans med E-nämnden inlett ett projekt för att 
upphandla ett elevhanteringssystem för elevhälsan utifrån de behov som finns i kommunerna. 
En förstudie är slutförd och nu går arbetet vidare i fas 2 där beslut tas om vilka funktioner 
som ska ingå utifrån kommunernas behov, ställt mot kostnader. Det är alltså inte utrett om det 
finns eller kommer att upphandlas även en chattfunktion i det elevhanteringssystemet. Barn- 
och utbildningsnämnden har framfört önskemål om digital ingång samt möjligheten till säker 
chatt i systemet. 
 
Eftersom utbildningsförvaltningen och E-nämnden arbetar med frågan och ”Elevhälsa 
Online” inte är ett eget system som kan upphandlas av kommunen, föreslås 
Kommunfullmäktige anse motionen som färdigbehandlad. 
------ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Att våra elever har tillgång till en Elevhälsa av god kvalitet är av stor betydelse för 
ungdomars välmående. Det är därför glädjande att se att tillgängligheten till Elevhälsan är 
god. För att fortsätta hålla en god tillgänglighet och vara relevant för ungdomar behöver dock 
även elevhälsan nyttja ny teknik och moderna kontaktvägar. Jag tycker därför att förslaget att 
utreda möjligheten att införa Elevhälsa Online i Piteå kommun är ett bra förslag. 
 
Utbildningsförvaltningen har redan, tillsammans med socialtjänsten och utvecklingsenheten 
på Kommunledningsförvaltningen, startat en utredning om just detta. Jag ser därför inte 
behovet av att Kommunfullmäktige ger ytterligare ett uppdrag men ser fram emot resultatet 
av den pågående utredningen. 
 
Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige anser motionen för färdigbehandlad.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Anna Bergström (V), Anders Nordin (SLP) och Frida Blom (S): bifall 
till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Helén Lindbäck (KD), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Ulf Lindström (L) och 
Magnus Häggblad (SD): bifall till motionen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Remissyttrande motion Elevhälsa online 
 §290 KS Motion (KD) - Elevhälsa Online, garanterad kontakt med Elevhälsan inom ett 

dygn 
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§ 218 
 

Information och fattade beslut angående Coronapandemin 
Diarienr 20KS535 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av information och fattade beslut angående Coronapandemin. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid tiden för kallelsen har inga nya stabsbeslut tagits sedan senaste redovisningen i 
Kommunfullmäktige 29 november. 
 
Anteckning 
Andreas Lind, Kommunchef informerar om att Folkhälsomyndigheten konstaterar att 
smittspridningen ökar i landet så även i regionen. Norge har högre smittotal än någonsin. 
Folkhälsomyndigheten föreslog under tidigare vecka skärpta direktiv med uppmaning till 
ökad försiktighet. 
 
Ledningsstaben beslutade att följa gällande direktiv, respektive verksamhet ansvarar för att 
bedöma hur direktiven ska efterlevas. 
 
Projektgruppen för SM-veckan har beslutat att fortsätta enligt plan och hoppas kunna 
genomföra evenemanget med publik. 
 
Räddningstjänsten kommer att avsätta tid för Vaccinationsinformatörer som 
Länsstyrelsen erbjuder. Informatörerna ska verka för ökad vaccinationstäckning i kommunen.  
  
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  

Page 21 of 122



Sammanträdesprotokoll 22 (26) 
Sammanträdesdatum  
2021-12-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 219 
 

Anmälda handlingar 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda handlingar 
 Länsstyrelsens beslut om ändring av valdistrikt (dnr 20KS481-11) 

 Karta över valdistrikt enligt Länsstyrelsens beslut (dnr 20KS481-12) 

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (1998:808) (dnr 21KS559-1) 

 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (1998:808) (dnr 21KS559-1) 

 § 72 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (dnr 
21KS559-2) 

 § 73 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter 
(dnr 21KS560-1) 

 Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter (dnr 21KS560-2) 

 § 74 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för serveringstillstånd (dnr 21KS561-1) 

 Taxa för serveringstillstånd (dnr 21KS561-2) 

 § 75 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och 
påfyllnadshållare (dnr 21KS562-1) 

 Taxa för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare (dnr 21KS562-2) 

 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (dnr 21KS563-1) 

 § 76 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel (dnr 21KS563-2) 

 § 77 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa (dnr 21KS564-1) 

 Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (dnr 21KS564-2) 

 § 78 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (dnr 21KS570-1) 

 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (dnr 21KS570-2) 

 § 79 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (dnr 
21KS571-1) 

 Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (dnr 21KS571-2) 

 § 80 MTN 2021-11-24 Årlig uppräkning av taxa för uppdragsverksamhet (dnr 21KS572-1) 

 Taxa för uppdragsverksamhet (dnr 21KS572-2) 

 
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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§ 220 
 

Val av ombud och ersättare - Årsstämma för Piteå kommunföretag 
AB 2022 
Diarienr 21KS413 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Maj-Britt Lindström (S) till ombud och Ulf Lindström (L) till 
ersättare vid årsstämma för Piteå kommunföretag AB (PIKAB) för 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Bolagspolicy för Piteå kommun ska Kommunfullmäktige utse årsstämmoombud för 
Piteå Kommunföretag AB. För 2021 utsågs som ombud Maj-Britt Lindström (S) och som 
ersättare Ulf Lindström (L). Beslut ska tas för ett år. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): nominerar Maj-Britt Lindström (S) till ombud. 
  
Marika Berglund (C): nominerar Ulf Lindström (L) till ersättare.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesdatum  
2021-12-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 221 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Gemensam kost- och 
servicenämnd Piteå och Luleå kommuner 2022 
Diarienr 18KS613 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), Luleå kommun, till ordförande i 
Kost- och servicenämnden år 2022. 
  
Kommunfullmäktige utser Marita Björkman Forsman (S), Piteå kommun, till vice ordförande 
i Kost- och servicenämnden år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice 
ordförande bland nämndens ledamöter. I en gemensam nämnd utses ordförande och vice 
ordförande av fullmäktige i värdkommunen. 
 
I Kost- och servicenämndens reglemente, antaget av fullmäktige i Piteå 2020-06-22 §126, 
anges i §8 att samverkanskommunerna är överens om att posterna som ordförande respektive 
vice ordförande bör rotera varje år mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden 
och att posterna bör vara fördelade så att en kommun innehar ordförandeposten och den 
andra kommunen innehar vice ordförandeposten varje år. 
 
Samverkanskommunerna kan träffa särskild överenskommelse om att annat ska gälla för visst 
år. 
 
Piteå kommun och Luleå kommun är överens om att fullmäktige i Piteå kommun bör välja 
ordförande respektive vice ordförande i Kost- och servicenämnden för 2022. 
--------------------- 
Kost- och servicenämnden 2021-12-06 § 45: 
Kost- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige utser Bodil Wennerbrandt 
Sevastik (S), Luleå kommun, till ordförande för Kost- och servicenämnden år 2022. 
 
Kost- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige utser Marita Björkman Forsman 
(S), Piteå kommun till vice ordförande för Kost- och servicenämnden år 2022. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): nominerar Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), Luleå kommun, till 
ordförande samt Marita Björkman Forsman (S), Piteå kommun till vice ordförande för år 
2022. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesdatum  
2021-12-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 222 
 

Avsägelse (S) av ledamot tillika vice ordförande - 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienr 18KS604 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Jonas Lindbergs (S) avsägelse från uppdraget som ledamot 
tillika vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
Jonas Lindberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
------ 
Ingen ny nominering har inkommit. 
 
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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Sammanträdesdatum  
2021-12-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 223 
 

Motion (SLP) - Resecentrum i Lomtjärnsområdet 
Diarienr 21KS548 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion, Resecentrum i 
Lomtjärnsområdet. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Resecentrum i Lomtjärnsområdet 
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