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§ 19 
 

Medborgarförslag - Inför modellen "Bostad - först" 
Diarienr 21KS82 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om att införa modellen ”Bostad först”, 
färdigbehandlat. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), 
Johannes Johansson (C), Anton Li Nilsson (C), Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), 
Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för medborgarförslaget Inför modellen "Bostad - först". 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att införa modellen "Bostad - först" har inkommit. Förslagsställaren 
föreslår att Piteå kommun ska införa modellen "Bostad Först" för att människor, som är hem- 
och bostadslösa, ofta i kombination med/eller pga. missbruk, psykisk ohälsa och liknande, ska 
få möjlighet att komma ur sin situation. Modellens bärande ide är att hem- och bostadslösa 
personer omedelbart ska erbjudas en permanent bostad, utan att krav ställs på att de ska vara 
"redo för att bo." 
 
Piteå Kommun har ett allvarligt problem i kommunen med personer som lever i hem- och 
bostadslöshet, ofta som en direkt följd av en kombination med missbruk och/eller psykisk 
ohälsa. Flera personer lever under svåra livsförhållanden där dom saknar egen bostad eller en 
permanent tillhörighet att känna trygghet. Piteå Kommun har inte heller något boende eller 
härbärge där man kan erbjuda tillfälliga boenden till personer i behov av det. Istället så säger 
till exempel socialförvaltningen att personer i hemlöshet, som söker stöd genom stöd och 
omsorg, måste skaffa sig bostad på egen hand. Något som inte är speciellt lätt om man dels 
har en beroendeproblematik och dels har skulder, Kronofogden och andra problem med sin 
ekonomiska situation. 
 
Socialstyrelsen skriver bl.a. om "Bostad Först": Modellen innebär att hemlösa personer 
uppmuntras att själva definiera sina behov och mål. Personerna erbjuds sedan omedelbart, om 
de så önskar, ett eget boende. Erbjudandet ges utan några krav på att först genomgå 
psykiatrisk behandling eller uppvisa nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet 
erbjuds behandling och stöd. Även om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad 
behandling, kan personen tacka ja till lägenheten, men tacka nej till behandling. Tryggheten i 
boendet hålls strikt isär från alla former av behandling. Motivationsarbete är dock en mycket 
viktig del i det behovsanpassade integrerade sociala stöd som ska omgärda personen." 
 
Med den ökande och allvarliga problematiken med drogberoende och/eller psykisk ohälsa 
bland redan utsatta människor i Piteå, där det också blir en ökning av människor i hemlöshet 
och bostadslöshet, anser jag att den modell som "Bostad Först" utgör, skulle ha stor positiv 
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betydelse för att människor skall kunna komma sig på fötter igen och känna både en trygghet 
och ett värde. 
 
Med tanke på att Sveriges Radio P4 Norrbottens rundringning visade i januari 2021 att Piteå 
har 43 personer som lever i hemlöshet- och bostadslöshet, något som är kommunens egna 
siffror, behövs det krafttag i frågan. 
 
Jag vill komma och yttra mig om medborgarförslaget när beslut skall tas. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021 § 49, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Kommunstyrelsen har begärt ett gemensamt yttrande från Socialförvaltningen och 
Samhällsbyggnad. En sammanställning och beskrivning av modellen för Bostad först finns i 
bilaga. Där anges även vilka stödinsatser som bostadslösa kan få av socialtjänsten Piteå 
kommun. 
 
Modellen Bostad först innebär att hemlösa personer ska få en bostad (och ett eget 
bostadskontrakt) samt erbjudas personellt stöd. Inga krav på drogfrihet eller att man ska 
genomgå behandling. Modellen innefattar personellt stöd dygnet runt som arbetar uppsökande 
ex i form av ACT-team, ett tvärprofessionellt team. Teamets uppdrag är stödjande och 
motiverande, inte behandlande. 
 
Tillgången på hyreslägenheter i Piteå är sedan många år väldigt begränsad. Hyresvärdarna 
ställer krav på egen försörjning alternativt borgenärer. Har den enskilde även skulder, tidigare 
störningar eller kort kötid i de olika bostadsföretagens olika kösystem är det svårt att få 
möjlighet till egen bostad. Pitebor som av olika skäl inte uppfyller hyresvärdarnas krav är 
alternativet bostadslöshet och i vissa fall hemlöshet. Socialtjänsten har kännedom om ca 40 
personer som enligt Socialstyrelsens definition räknas som hemlösa. Hemlösa befinner sig i 
en mer eller mindre osäker boendesituation och har svårt att komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden. 
 
Socialtjänsten har påbörjat ett arbete för att se över hur rutiner och verksamhet behöver 
anpassas till den styrande lagstiftningen och rättspraxis samt hur man ska skapa 
förutsättningar för att kunna ta ansvar för de delar som är socialtjänstens ansvar och att 
faktiskt kunna verkställa de beslut som fattas som ger medborgare rätt till någon form av 
bostad. 
 
Socialstyrelsesens kunskapsstöd Kunskapsguiden beskriver att det är kommunerna som 
ansvarar för att det finns bostäder till invånarna i den egna kommunen och ska planera 
bostadsförsörjningen utifrån kommunens framtagna riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Riktlinjerna ska också främja att 
kommunen förbereder och genomför ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen. 
 
Enligt Policy för Piteå kommuns bostadspolitik framgår att ”i kommunen finns goda och 
trygga boendemiljöer för alla. För människor som har särskilda behov i sitt boende eller har 
svag ställning på bostadsmarknaden tar kommunen ett särskilt ansvar”. Idag finns dock 
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kännedom om ett ökande antal personer är i behov av stöd från socialtjänsten för att erhålla 
bostad. Det anses därför högst relevant att se över hur ska bostadsförsörjningen för socialt 
utsatta grupper ska fungera i Piteå kommun. 
 
Slutsatsen av planen är att det idag råder obalans med underskott av bostäder i Piteå kommun 
som helhet. Situationen bedöms vara ansträngd för bostadsmarknadens debutanter, unga och 
nyanlända, men även för äldre och för dem som vill flytta till en mindre bostad samt för 
personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 
 
I dagsläget finns ett pågående arbete med bostadsförsörjningsplan som ska revideras. Inom 
det arbetet bör det även ingå att se över hur bostadsförsörjningen fungerar för socialt utsatta 
grupper. Beroende på utfallet av det så bör det även utredas vilka eventuella förändringar som 
behöver göras för att få en fungerande bostadsförsörjning för alla. Socialtjänsten har en 
pågående dialog med Samhällsbyggnad utifrån revideringen av bostadsförsörjningsplanen. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 december 2021 
Det kan konstateras att det framgår i kommunens Bostadspolitiska policy och 
Bostadsförsörjningsplan att kommunen har ett ansvar att säkerställa att kommunen har goda 
och trygga boendemiljöer för alla samt att man utöver detta, tillsammans med det 
allmännyttiga bostadsbolaget, ska ta ett särskilt ansvar för människor som har svårigheter att 
ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden. 
 
Eftersom det finns en obalans med underskott av bostäder samt att det konstaterats att det är 
svårt för särskilda grupper att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden håller vi med 
Socialtjänsten och Samhällsbyggnad att det behöver göras en översyn över hur kommunen 
kan förbättra stöd och hjälp till dem som har svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. 
 
Kommunfullmäktige gav 2021-12-13 § 209 Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 se 
över kommunens styrande dokument inom bostadsförsörjning och bostadspolitik. I detta 
uppdrag föreslås ingå, att se över hur situationen för de som behöver ökat stöd och hjälp in på 
bostadsmarknaden kan förbättras samt vilken metod eller modell som lämpligast kan 
användas. 
 
Socialnämnden har även 2022-02-23 tagit beslut att ge Socialförvaltningen i uppdrag att 
fortsätta utreda förutsättningar att införa Bostad först ur ett socialtjänstperspektiv. 
Medborgarförslaget föreslås därmed vara färdigbehandlat. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Medborgarförslaget behandlar ett otroligt viktigt ämne och jag håller med förslagsställaren 
om att situationen behöver ses över. Det är dock en komplex fråga med flera intressenter där 
alla behöver dra åt samma håll för att klara av utmaningen. Sedan medborgarförslaget las i 
början av 2021 har Kommunfullmäktige tagit ett beslut om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag 
att under 2022 se över kommunens styrande dokument inom bostadsförsörjning och 
bostadspolitik. I det uppdraget ser jag även att problematiken som detta medborgarförslag 
uppmärksammar ska utredas och alla intressenter kan vara delaktiga. 
 
Med det så föreslår jag att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget som 
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färdigbehandlat då dess intentioner ryms inom det av Kommunfullmäktige redan givna 
uppdraget. ” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Sven-Gösta Pettersson (S): Bifall till Kommunstyrelsens beslut. 
  
Ellinor Sandlund (M), Helén Lindbäck (KD), Anton Li Nilsson (C) och Johnny Åström 
(SJV): Bifall till medborgarförslaget Inför modellen "Bostad - först". 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §69 KS Medborgarförslag - Inför modellen "Bostad - först" 
 Bilaga sammanställning och beskrivning av modellen Bostad först 
 Bilaga Stödinsatser som bostadslösa kan få av socialtjänsten Piteå kommun 
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§ 20 
 

Medborgarförslag - Utredning om hemlös- och bostadslösheten i 
kommunen 
Diarienr 21KS83 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om utredning om hemlös- och bostadslösheten 
i kommunen, färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Piteå Kommun tillsätter och utför en extern och 
oberoende utredning gällande hemlös och bostadslösheten i kommunen. 
 
Förslagsställaren anger i sitt medborgarförslag att: 
Under alla år har Piteå kommun med Socialförvaltningen, Socialnämnden och politiken hela 
tiden hävdat att kommunen inte har hemlösa. Man förklarar det ibland med att det finns ett 
antal som söker egna bostäder, men eftersom dom har någonstans att sova, är dom inte enligt 
kommunen hemlösa. Helt ärligt och enkelt en ordlek. 
 
Jag anser att en kommun som Piteå, där man bland annat betalar för att få använda slogan 
"Det är hit man kommer när man kommer hem", måste ta ett större ansvar än vad man gör i 
dagsläget för dom kommunmedborgarna som är hemlösa. Ofta är det människor som lever i 
en utsatt livssituation i kombination med drogberoende och/eller psykisk ohälsa. 
 
Att tillsätta en oberoende utredning skulle göra att det blir tydligt hur läget är för människor i 
kommunen, då kan man i sin tur arbeta med att hitta hållbara och långsiktiga förebyggande 
insatser för att få bort hemlösheten. 
 
För låt oss vara ärlig. Piteå Kommun har ett antal hemlösa personer, att man förnekar detta 
skapar bara mer svårighet för dessa att någonsin få hjälp. 
 
Att utredningen av situationen med hemlös- och bostadslösheten är oberoende är viktigt, att 
man tar in extern hjälp för att utföra den, extern expertis som kan frågorna och därmed kan 
säkerställa ett evidensbaserat resultat. Att socialförvaltningen tex utför en utredning i frågan 
är inte resultatsäkert tyvärr, då man redan idag visar lite förståelse i frågan. 
 
Sveriges Radio P4 Norrbotten gjorde en rundringning i januari 2021 som visade att i Piteå 
uppgav kommunen att man hade 43 personer som lever i hemlöshet- och bostadslöshet. 
 
Jag vill komma och yttra mig om medborgarförslaget vid sammanträdet när beslut tas. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021 §50, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Socialförvaltningen och Samhällsbyggnad. 
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Inom Socialförvaltningen besvaras en enkät rörande hem- och bostadslöshet årligen inom 
ramen för Socialstyrelsens Öppna jämförelser. Enkäten ger en indikation över hur situationen 
rörande hem- och bostadslöshet i Piteå ser ut. Behoven kan dock se olika ut över tid för olika 
grupper och det kan finnas skäl att göra en mer genomgripande genomlysning av hur 
bostadssituationen för socialt utsatta ser ut. Socialförvaltningen bedömer också att det blir 
svårare och svårare att tillgodose behovet av bostad för socialt utsatta grupper. 
 
I dagsläget pågår ett arbete med revidering av Bostadsförsörjningsplan. Socialförvaltningen 
och Samhällsbyggnad anser att det inom det arbetet bör ingå att se över hur 
bostadsförsörjningen i Piteå fungerar för socialt utsatta personer och grupper. Beroende på 
utfallet av det så bör det även utredas vilka eventuella förändringar som behöver göras för att 
få en fungerande bostadsförsörjning för alla, inklusive socialt utsatta grupper. Inom detta 
arbete borde en bedömning om att tillsätta en extern, oberoende utredning kring hem- och 
bostadslösheten kunna göras. 
 
Socialförvaltningen och Samhällsbyggnad föreslår att Kommunstyrelsen anser 
medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom bedömning om extern utredning kring hem- och 
bostadslösheten inryms i pågående revidering av Bostadsförsörjningsplanen. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 september 2021 
Komunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnads och Socialförvaltningens bedömning 
att kommunen har ett ansvar i och behöver ser över bostadsförsörjningen för särskilda 
grupper. I den pågående revideringen av Bostadsförsörjningsplanen kommer ställning att tas i 
vilken omfattning en extern, oberoende utredning kring hem- och bostadslösheten behöver 
göras. 
------ 
 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Förslagsställaren berör i sitt Medborgarförslag ett otroligt viktigt ämne och jag håller med 
förslagsställaren om att situationen behöver ses över. Jag håller dock inte med om personalen 
på Socialtjänsten saknar kunskap och visar liten förståelse av frågan. Verksamheten redovisar 
kontinuerligt antalet som lever i hemlöshet- och bostadslöshet. 
 
Frågan om bostadslöshet är dock komplex med flera intressenter, där alla behöver dra åt 
samma håll för att klara av utmaningen. Sedan medborgarförslaget las i början av 2021 har 
Kommunfullmäktige tagit ett beslut om att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 se 
över kommunens styrande dokument inom bostadsförsörjning och bostadspolitik. I det 
uppdraget ser jag även att problematiken som detta medborgarförslag uppmärksammar ska 
utredas och alla intressenter kan vara delaktiga. I det fall de som leder utredning ser behovet 
av externa analyser kommer sådana att upphandlas. 
 
Med det så föreslår jag att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget som 
färdigbehandlat då dess intentioner ryms inom det av Kommunfullmäktige redan givna 
uppdraget.” 
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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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§ 21 
 

Medborgarförslag - Förändring av riktlinjer för bostadsförsörjning 
Diarienr 21KS280 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, Förändring av riktlinjer för 
bostadsförsörjning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om förändring av Riktlinjer för bostadsförsörjning har inkommit. 
Förslagsställaren föreslår att texten under avsnittet Riktlinjer för bostadsförsörjningen ändras 
till: ”Markanvisningsavtal för exploatering av flerfamiljshus i Piteå Kommun villkoras med 
att bygga flerfamiljshus med en omfattning av 10% av beståndet i centrum och 
landsbygdscentra med omland.” 
 
Ändringen föreslås för att stimulera en fortsatt utveckling av våra landsbygdscentra Rosvik, 
Norrfjärden, Sjulnäs/Roknäs Hortlax och Jävrebyn. Genom den föreslagna förändringen 
understryks landsbygdens betydelse och önskvärda utveckling helt i linje med översiktsplan 
2030 för Piteå Kommun. 
 
Aktuell skrivning i riktlinjen enligt förslagsställaren: Markanvisningsavtal för exploatering av 
flerfamiljshus i Piteå kommun villkoras med att bygga 10 % av beståndet i centrum, 
stadscentrum och landsbygdscentra med omland" 
----- 
Kommunfullmäktige har 2021-05-24 § 83, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 2021-10-27 §167 
Förslagsställarens citering av skrivningen är inte helt korrekt. I Piteå kommuns 
Bostadsförsörjningsplan - riktlinjer för bostadsförsörjningen i Piteå kommun står: 
”Markanvisningsavtal för exploatering av flerbostadshus i Piteå centrum villkoras med att 
bygga flerbostadshus med en omfattning av ca 10% av beståndet i centrum, i stadsdelscentra 
och landsbygdscentra med omland”. 
 
Piteå kommuns Bostadsförsörjningsplan är ett av kommunens underlag för en långsiktig 
utveckling och planering av bostäder i kommunen. Syftet med planen att den ska fungera som 
ett stöd vid strategiska ställningstaganden kring planeringen av nya bostäder. Planen grundas 
på en analys av den demografiska utvecklingen samt på efterfrågan på och behovsbedömning 
av bostäder. Riktlinjerna i bostadsförsörjningsplanen anses möjliggöra att trygga en bostad för 
alla i Piteå. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, 22 december 2021 
Ett arbete är påbörjat för att revidera Bostadsförsörjningsplanen under 2022 men 
Kommunledningsförvaltningen stödjer i dagsläget Samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
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Formuleringen med flerbostadshus bör kvarstå likaså att villkoret om 10 procent även ska 
omfatta stadsdelscentra. Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. 
----- 
 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
”Bostadsbyggande måste alltid utgå från en ordentlig analys och ett långsiktigt behov, 
oberoende om det är privata eller kommunala bolag som bygger. Piteå kommun har under en 
längre tid jobbat för ökat byggande även utanför stadskärnan. Ett problem har varit att 
nybyggnation, även om markpriserna är låga, kräver högre priser än vad marknaden utanför 
stadskärnan är beredda att betala för sitt boende. Det ger effekten att även om det finns 
efterfrågan på nuvarande lägenheter i landsbygd finns ingen marknad för ekonomiskt gångbar 
nyproduktion. 
 
Kommunfullmäktige har sedan medborgarförslaget lämnats in tagit ett beslut om att ge 
Kommunstyrelsen i uppdrag att under 2022 se över kommunens styrande dokument inom 
bostadsförsörjning och bostadspolitik. Jag vill i dagsläget inte föregå utredningen men utgår 
från att problematiken med att få till byggande även i landsbygd kommer beröras. 
 
Jag är därför inte beredd att anta en exakt skrivning för hur de nya riktlinjerna ska formuleras 
utan föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.” 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (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. 
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§ 22 
 

Medborgarförslag - Bemannad servicepunkt i byarna 
Diarienr 21KS165 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om bemannad servicepunkt i byarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om bemannad servicepunkt i byarna omkring 
centralorten Piteå. 
 
Förslagsställaren uppger i sitt förslag att: 
I översiktsplanen för Piteå Kommun framhålls betydelsen av att stärka och utveckla våra fem 
landsbygdscentra Rosvik, Norrfjärden, Roknäs/Sjulnäs Hortlax och Jävre. Som komplettering 
till "antagandeplanen" för respektive centra har även i byarna diskuterats, ,mobila 
servicepunkter, som skulle kunna erbjuda enklare sjukvård till boende tex provtagning 
blodtryckskontroll, mindre omläggningar, suturtagning och eventuellt annan mindre 
komplicerad sjukvård 
 
Enligt uppgift förekommer mobil servicepunkt för invånarna i Piteå Älvdal i byarna 
Långträsk Laisvall, Slagnäs och Moskosel. Den mobila servicepunkten som erbjuds i 
förenämnda byar består av att en sjukvårdsinredd skåpbil besöker lämpliga platser i byarna 
och betjänar patienterna efter inbokad tid. Bokning sker hos den hälsocentral där 
vederbörande är inskriven. 
 
Patientsäkerheten är viktig. Därför är ett begränsat resande angeläget, särskilt för bland annat 
äldre "krassliga" personer. Ur både miljö och trafiksäkerhetssynpunkt blir, vid ett 
genomförande, förslaget positivt för en stor grupp människor inom Piteå Kommun. 
 
Även om region Norrbotten "äger frågan" hemställer undertecknad att Piteå Kommun i 
samarbete med Region Norrbotten löser frågan som i allra högsta grad berör många av 
kommunens invånare. Förslaget innebär, vid ett genomförande, att servicenivån höjs till 
glädje för alla som i något avseende drabbades av nedläggning av respektive hälsocentral. 
----- 
Kommunfullmäktige har 2021-03-22 § 52 remitterat medborgarförslaget, bemannad 
servicepunkt i byarna, till Kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, 2021-06-01 § 94 
Piteå kommun jobbar hela tiden med utvecklingsfrågor när det gäller landsbygd. Kommunen 
är ansvarig för en viss del av service och som förslagsställaren själv skriver är just 
sjukvårdsfrågor någonting där Region Norrbotten är ansvariga. Kommunen för ständigt 
dialoger med Region Norrbotten om hur service på landsbygden kan förbättras. Denna fråga 
kan komma att diskuteras vid framtida möten. 
 
Eftersom kommunen inte ansvarar för primärvård/hälso- och sjukvård föreslår 
Samhällsbyggnad att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Page 14 of 896



Sammanträdesprotokoll 15 (64) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, 28 september 2021 
Kommunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnadsnämndens ambitioner om fortsatta 
dialoger om förbättrad servicen på landsbygden. Medborgarförslaget föreslås dock avslås 
eftersom beslut inom sjukvårdsfrågor ligger inom region Norrbottens ansvarsområde. 
------ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag konstaterar liksom Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunledningsförvaltningen att 
när det specifikt gäller sjukvård är det en fråga för regionen. Piteå kommun deltar givetvis i 
diskussioner med både region och länsstyrelse om hur servicen för våra medborgare kan 
förbättras men jag tycker inte vi ska ta på oss ansvar som tydligt ligger på andra myndigheter. 
 
Jag föreslår därför att medborgarförslaget om bemannade servicepunkter i byarna avslås.” 
 
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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§ 23 
 

Årsredovisning 2021 – Piteå Kommunföretag AB 
Diarienr 22KS64 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Kommunföretag AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Kommunföretag AB 
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§ 24 
 

Årsredovisning 2021 – Piteå Hamn AB 
Diarienr 22KS68 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Hamn AB för räkenskapsåret 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Hamn AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Hamn AB 
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§ 25 
 

Årsredovisning 2021 - Nolia AB 
Diarienr 22KS70 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nolia AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Nolia AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Nolia AB 
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§ 26 
 

Årsredovisning 2021 - Piteå Renhållning och Vatten AB 
Diarienr 22KS69 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Renhållning och Vatten AB 
 
  

Page 19 of 896



Sammanträdesprotokoll 20 (64) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 27 
 

Årsredovisning 2021 - Piteå Science Park AB 
Diarienr 22KS71 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Science Park AB för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Science Park AB 
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§ 28 
 

Årsredovisning 2021 - AB PiteBo 
Diarienr 22KS66 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB PiteBo, för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB PiteBo, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning AB PiteBo 
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§ 29 
 

Årsredovisning 2021 – AB PiteEnergi 
Diarienr 22KS65 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB PiteEnergi för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning AB PiteEnergi 
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§ 30 
 

Årsredovisning 2021 - PiteEnergi Handel AB 
Diarienr 22KS78 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för PiteEnergi Handel AB för 
räkenskapsåret 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för PiteEnergi Handel AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning PiteEnergi Handel AB 
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§ 31 
 

Årsredovisning 2021 - Norrgasol AB 
Diarienr 22KS77 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norrgasol AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Norrgasol AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Norrgasol AB 
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§ 32 
 

Årsredovisning 2021 - Lillpite Kraft AB 
Diarienr 22KS74 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Lillpite Kraft AB för räkenskapsåret 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Lillpite Kraft AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Lillpite Kraft AB 
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§ 33 
 

Årsredovisning 2021 - Piteå Näringsfastigheter AB 
Diarienr 22KS67 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Piteå Näringsfastigheter AB 
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§ 34 
 

Årsredovisning 2021 - AB Furunäsets Fastigheter 
Diarienr 22KS72 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB Furunäsets Fastigheter för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för AB Furunäsets Fastigheter, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning AB Furunäsets Fastigheter 
 
  

Page 27 of 896



Sammanträdesprotokoll 28 (64) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 35 
 

Årsredovisning 2021 - Hedfastigheter AB 
Diarienr 22KS73 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Hedfastigheter AB för räkenskapsåret 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Hedfastigheter AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Hedfastigheter i Piteå AB 
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§ 36 
 

Årsredovisning 2021 - Nevatko AB 
Diarienr 22KS75 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nevatko AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Nevatko AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Nevatko AB 
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§ 37 
 

Årsredovisning 2021 - Mallita i Piteå AB 
Diarienr 22KS146 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Mallita i Piteå AB för räkenskapsåret 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Mallita i Piteå AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Mallita i Piteå AB 
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§ 38 
 

Årsredovisning 2021 - Fermaten KB 
Diarienr 22KS158 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Fermaten KB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Fermaten KB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Fermaten KB 
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§ 39 
 

Årsredovisning 2021 - Svenska Kompositbyn AB KB 
Diarienr 22KS159 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Svenska Kompositbyn AB KB för 
räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Svenska Kompositbyn AB KB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Svenska Kompositbyn AB KB 
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§ 40 
 

Årsredovisning 2021 - Norrfab i Piteå AB 
Diarienr 22KS76 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Norrfab i Piteå AB för räkenskapsåret 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Norrfab i Piteå AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Norrfab i Piteå AB 
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§ 41 
 

Årsredovisning 2021 - Trähallen AB 
Diarienr 22KS79 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Trähallen AB för räkenskapsåret 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Trähallen AB, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning Trähallen AB 
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§ 42 
 

Årsredovisning 2021 - KB Stadsvapnet 
Diarienr 22KS157 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för KB Stadsvapnet för räkenskapsåret 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för KB Stadsvapnet, räkenskapsåret 2021, föreligger. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning KB Stadsvapnet 
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§ 43 
 

Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2021 och 
anslagsöverföring till år 2022 
Diarienr 22KS62 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och koncernredovisning för år 2021 och 
fastställer det upprättade bokslutet. 
  
Kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått målet med God ekonomisk 
hushållning för år 2021 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i verksamheterna är i 
huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten för 2022 förändras avseende 
finansieringen med totalt +26 903 tkr, till följd av minskade premier för avtalspensioner (+26 
000 tkr) och ökade skatteintäkter/generella statsbidrag (+903 tkr). 
  
Kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten förändras med -5 000 tkr till följd av 
Kommunfullmäktiges beslut om utökad budget för löneöversyn. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att till kommunens styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring 
från år 2021 till år 2022 enligt bilaga med 8 131 tkr på driftbudgeten och med 52 246,4 tkr på 
investeringsbudgeten. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 60 000 tkr till reservfonden under 2022. 
  
Kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser att genomföra samt 
avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Bokslut 2021 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2021. 
  
Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2021 klarar kommunallagens 
balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+206 276 tkr). I resultatet ingår 
inte några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till 
resultatutjämningsreserven föreslås med 0 tkr. 
  
God ekonomisk hushållning 
Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning, sammantaget bedöms 
verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen 
att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden. 
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Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet. 
  
Anslagsöverföring till år 2022 
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2021 till år 2022. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 
8 131tkr och på investeringsbudgeten med 52 246,4 tkr för pågående projekt. 
  
Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Regioners prognos från 
december 2021. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva 
beräkning för år 2021. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2022 avseende 
avtalsförsäkringar. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-21 att utöka budgeten för löneöversyn 2022 med 
5 000 tkr för extra satsning på utbildad personal inom skola, förskola, vård och omsorg i 
Kommunals avtalsområde. 
  
Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Utifrån 
reservfondens syfte föreslås att under 2022 tillskjuta 60 mkr till fonden. 
  
De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning 2021 
 Anslagsöverföring 2022 Resultatbudget, drift, investering 
 Personalbokslut 2021 
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§ 44 
 

Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för år 2021 samt frågan om 
ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2021 
Diarienr 22KS81 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar styrelse och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
 
Eftersom revisionsberättelsen är ren och inga anmärkningar finns tas beslutet gemensamt för 
alla nämnder. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna har efter slutfört uppdrag överlämnat räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 
år 2021. Revisonen riktar inte någon anmärkning mot vare sig styrelse eller nämnder, ej heller 
mot enskilda förtroendevalda. 
 
Revisionen tillstyrker att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 beviljas styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning ska frågan om ansvarsfrihet beredas av 
Kommunfullmäktiges presidium, som föreslår att Kommunfullmäktige beviljar styrelse och 
nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2021. 
 
Revisionens ordförande Anders Berg föredrar vid Kommunfullmäktiges sammanträde. 
  
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunfullmäktiges presidiums förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse för år 2021 
 Revisorernas redogörelse 2021 
 Slutdokument kommunrevisionens granskning av årsbokslut och årsredovisning 2021 
 Granskningsrapport av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 
 Granskningsrapport för de kommunala bolagen 2021 
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§ 45 
 

Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2023-2025 samt budget för 
2023 
Diarienr 22KS52 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för verksamhetsplanering 2023-2025 samt budget 
för 2023. 
  
Reservationer 
Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), William Sandberg (M), Daniel Bergman (M), 
Charlotte Elworth (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), 
Johannes Johansson (C), Anton Li Nilsson (C), Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson 
(C), Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD) och Ulf Lindström (L) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag till riktlinjer för budget 
2023 och VEP 2023-2025. 
  
Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD) och Ulf Lindeberg (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Sverigedemokraternas förslag till riktlinjer för budget 2023 och VEP 
2023-2025. 
Anteckning 
Joel Wiklund (SLP) deltar inte i beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
  
Utifrån årsredovisning 2021, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2022-2024 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2023-2025. 
 
Förändringarna jämfört med tidigare års riktlinjer för aktuell planperiod är i huvudsak: 
 
Antalet övergripande mål föreslås minskas till nio samt mål för personal och ekonomi. Av de 
övergripande målen föreslås fyra mål vara prioriterade och övriga fem mål är riktade till 
nämnder och bolag. 
 
De ledningsuppdrag som riktas till kommunchef och VD Piteå kommunbolag AB föreslås 
minskas till tre och ska bidra till att stärka förutsättningarna till att uppfylla de prioriterade 
målen. 
 
Resultatet föreslås ska uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
Sjukfrånvaro föreslås till max 4,5 procent vid utgången av 2023. 
 
Nämnderna ska klara verksamheten utan tillkommande äskanden. Alla styrelser och nämnder 
har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt, med återhållsamhet och i samverkan 
med andra. 
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Kommunen står inför omfattande investeringsbehov kommande år. Beslutad Verksamhets-
plan för 2022-2024 med investeringsnivåer över 250 mkr per år för hela planperioden ligger 
som grund inför kommande investeringsbeslut i Verksamhetsplan 2023-2025. Behov finns att 
ta höjd för framtida investeringsprojekt avseende större etableringar, den gröna omställningen 
och välfärds- och samhällsutvecklingen. Totalt investeringsutrymme, för egenfinansierad 
samt lånefinansierad del, per år för planperioden föreslås till ca 350 mkr. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Anna Bergström (V) och Mats Dahlberg (MP): Bifall 
till Kommunstyrelsens förslag till riktlinjer för verksamhetsplanering 2023-2025 samt budget 
för 2023. 
  
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Britt-Louise Nyman (C), 
Helén Lindbäck (KD) och Ulf Lindström (L): Bifall till Allians för Piteå och 
Sjukvårdspartiets förslag till riktlinjer för budget 2023 och VEP 2023-2025. 
  
Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
riktlinjer för budget 2023 och VEP 2023-2025. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 §59 KS Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2023-2025 samt budget för 2023 
 Riktlinjer för verksamhetsplanering 2023-2025 samt budget för 2023 
 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag till riktlinjer för budget 2023 och VEP 2023-

2025 
 Sverigedemokraternas förslag till riktlinjer för budget 2023 och VEP 2023-2025 
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§ 46 
 

Taxa för egenavgift i samband med arbetsresor 
Diarienr 22KS93 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avtal tecknas med Länstrafiken i Norrbottens län om särtaxa 
för resenärs egenavgifter i samband med arbetsresor för daglig sysselsättning. 
 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram och teckna avtal 
med Länstrafiken i Norrbottens län om särtaxa för resenärs egenavgifter i samband med 
arbetsresor för daglig sysselsättning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att egenavgiften i samband med arbetsresor för daglig 
sysselsättning ska uppgå till 26,50 kr per enkel resa. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har från och med 2021-01-01 överlåtit till Regionala 
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län (RKM) att ansvara för all myndighetsutövning 
och handläggning av färdtjänst i Piteå kommun. RKM bedömer och beslutar om sökandes rätt 
till färdtjänst och delegerar ansvaret för trafikutövning till Länstrafiken i Norrbotten AB 
(LTNBD). 
 
Detta innebär i korthet att: 
- RKM ansvarar för myndighetsutövning. 
- LTNBD ansvarar för trafikutförande, trafikkvalitet och upphandling/avtal med 
trafikoperatör. 
- Piteå kommun äger kostnadsansvaret och beslutar också om brukares rätt till daglig 
sysselsättning. Beslut om rätt till daglig sysselsättning är en förutsättning för att ha rätt till 
arbetsresor. 
 
I samband med kommunens beslut att överlåta färdtjänsthandläggning till RKM beslutade 
också kommunen att RKM:s och LTNBD:s taxor för färdtjänst skulle tillämpas. 
 
Piteå kommun har, under tid som kommunen själv ansvarade för färdtjänst i Piteå kommun, 
tillämpat egenavgifter för arbetsresor till daglig verksamhet som understiger RKM:s och 
LTNBD:s. Kommunen upplever att resenären/brukaren drabbas av orimligt höga kostnader 
varför Samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att ta fram särtaxor (särskilda taxor för 
egenavgift för resor till daglig verksamhet). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår en fast egenavgift för arbetsresor om 26,50 kr/resa 
oberoende av avstånd/resans längd. Den ökade subventioneringen som särtaxan innebär, 
medför en merkostnad för Samhällsbyggnadsnämnden om minst 140 tkr/år (påverkas av 
antalet resor). Från och med 2022 har Samhällsbyggnadsnämnden medgetts en årlig 
ramökning om 200 tkr för att täcka den uppkomna merkostnaden. 
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För att RKM och LTNBD ska tillämpa särtaxor för Piteå kommuns arbetsresor måste avtal 
tecknas mellan parterna. Avtalet tas fram gemensamt av Piteå kommun och RKM. 
___________________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-01-19 § 13 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Länstrafiken i 
Norrbottens län ska tillämpa särtaxor för resenärs egenavgifter i samband med 
arbetsresor. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att egenavgiften ska 
uppgå till 26,50 SEK per enkel resa och ska tillämpas från och med 2022-03-01. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnad i 
uppdrag att ta fram ett avtal för särtaxor som ska tecknas av Piteå kommun och 
Länstrafiken i Norrbotten AB. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 §60 KS Taxa för egenavgift i samband med arbetsresor 
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§ 47 
 

Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering 
Diarienr 21KS606 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering. 
 
Ärendebeskrivning 
Indexuppräkning 
Kommunens avgifter inom offentlig plats ska regleras årligen utifrån Statistiska centralbyråns 
konsumentprisindex (KPI). Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-14 § 284 att 
Samhällsbyggnadsnämnden årligen får indexuppräkna taxan upp till konsumentprisindex 
(KPI). Basmånad för indexuppräkningen är oktober 2011. 
 
Indexuppräkningen av taxorna för offentlig plats ska utföras årligen enligt beslut med oktober 
2011 som basmånad. Det innebär att indexuppräkning utförs under november och för att 
dessa ska hinna fastställas innan årsskiftet finns behov av delegering till trafikhandläggare och 
trafikingenjör. 
 
Förslag till ändring av taxa för semisnabbladdning av elbilar 
Samhällsbyggnad ett behov att revidera det styrande dokumentet Avgifter inom offentlig 
plats, dispenser och parkeringar för att förtydliga och aktualisera underlaget, i syfte att 
underlätta arbetet vid handläggning och debitering. Till följd av detta har Samhällsbyggnad 
tagit fram ett reviderat förslag på dokumentet. 
 
Samhällsbyggnad föreslår ändring av taxan för semisnabbladdning av elbilar. Eftersom Piteå 
kommun ännu inte upphandlat någon separat betalfunktion för laddning av elfordon har den 
nu gällande minuttaxan upplevts vara alldeles för hög beroende på vilket fordon som laddar. 
Därför föreslår Samhällsbyggnad att kommunen tillämpar taxa 14, samma taxa som för 
normalladdning tills en separat betalfunktion upphandlats. 
 
Förslag till ändring av taxa för semisnabbladdning framgår på sidan 8 i det styrande 
dokumentet. 
 
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 
 Avgifter inom offentlig plats dispenser och parkering 
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§ 48 
 

Plan för rätt fart 
Diarienr 22KS92 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Plan för rätt fart. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har sett över hastighetsplanen ”Plan för rätt fart i Piteå” eftersom 
den är giltig till och med 20 juni 2022 och därför är i behov av en översyn. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att hastighetsplanen fortfarande är aktuell och ett bra 
stöd vid beslut och val av nya hastigheter i Piteå kommun. Några små justeringar i texten 
behöver dock utföras. 
 
Samhällsbyggnad föreslår följande förändringar: 
- 1.2 Syfte. Text om attraktiv och uthållig kommun har tagits bort. 
- 1.3 Omfattning och avgränsning. Text om gator utanför tättbebyggt område har lagts till. 
- 1.4 Metod. Textjustering. 
- 1.6 Mål. Målen har uppdaterats. 
- 2.3 Trafiksäkerhet. Textjustering och källhänvisning. 
- 2.4 Trygghet. Textjustering. 
- 2.5 Miljö och hälsa. Textjustering samt lagt till text om trafikbuller. 
- 4 Val av hastigheter. Textjustering för varje hastighetsval. Text uppdaterad utifrån 
delegationsordning. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunens styrande dokument behöver hållas korta och koncisa för att vara lätta att ta till 
sig och efterlevas. Berättande delar och bakgrundsbeskrivningar bör därför hållas så korta 
som möjligt utan att förståelsen går förlorad. Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån 
det följande förändringar: 
- 1.5 Samråd. Stryks 
- 2. Hastighetens betydelse. Sammanfattas i nytt stycke under 1.2 Syfte. 
 
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 
 §62 KS Plan för rätt fart 
 Plan för rätt fart 
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§ 49 
 

Riktlinjer för bebyggelsen Piteå centrum 
Diarienr 21KS607 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum. 
 
Ärendebeskrivning 
Övre Norrmalm har en speciell karaktär som är värd att värna om. Områdets centrala läge i 
Piteå gör att det finns ett intresse för förtätning. Tillskapandet av bostäder är nödvändigt med 
tanke på att Piteå ska kunna växa och uppnå befolkningsmålet om 46 000 invånare år 2030 
respektive 50 000 invånare år 2050. Riktlinjer för bebyggelsen ska i denna process bidra till 
att bevara och utveckla en attraktiv stadsmiljö. 
 
Kommunfullmäktige har 2020-06-22, § 135, antagit reviderade riktlinjer för Piteå centrum där 
delar av Övre Norrmalm ingår. Av tidsmässiga skäl var det inte möjligt att inkludera alla delar 
av området i den revideringen. Samhällsbyggnadsnämnden har av den anledningen gett 
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, i uppdrag att ta fram riktlinjer för bebyggelsen för 
kvarvarande delar av Övre Norrmalm. 
 
För att minska antalet dokument föreslår Samhällsbyggnad att Riktlinjer för bebyggelse för 
delar av Övre Norrmalm blir en del i Riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum. 
 
Samråd om förslaget har skett genom digitala möten med AB PiteBo, BD Fastigheter AB och 
AB RAWI, som alla har ett stort fastighetsbestånd i området. I övrigt har samråd skett med 
kommunens parkavdelning (Kultur, park och fritid) och förvaltningsinternt inom 
Planeringsavdelningen (Samhällsbyggnad). 
__________________________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-09 § 196: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Riktlinjer för bebyggelse för Piteå centrum, 
kompletterade med Övre Norrmalm. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Riktlinjer för bebyggelse för Piteå centrum, 
kompletterade med Övre Norrmalm till Kommunfullmäktige för antagande. 
3. Kommunfullmäktige upphäver gällande riktlinjer för bebyggelse Piteå centrum i samband 
med antagandet av nya riktlinjer. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (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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Beslutsunderlag 
 §63 KS Riktlinjer för bebyggelsen Piteå centrum 
 Riktlinjer för bebyggelse Piteå Centrum 
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§ 50 
 

Plan för kommersiell service i gles- och landsbygd 
Diarienr 21KS401 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Plan för kommersiell service i gles- och landsbygd. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett ansvar för kommuninvånarnas varuförsörjning, med den övergripande 
målsättningen att trygga en god dagligvaru- och drivmedelsförsörjning. Detaljhandeln i 
kommunen genomgår förändringar när tätortshandeln konkurrerar om landsbygdshandelns 
kundunderlag, förändringar i handelsstrukturen har även effekter som påverkar den 
kommunala verksamheten. 
 
För att butiker och lanthandlare ska komma i fråga för statligt, och i viss mån även 
kommunalt, ekonomiskt stöd måste kommunen ha planerat varuförsörjningen på ett sådant 
sätt att behovet av stöd kan bedömas. 
 
För att kommunen ska kunna påverka utvecklingen i en riktning som invånarna önskar är det 
viktigt att den har en beredskap inför förändringar som sker. År 2018 antog 
Kommunfullmäktige fem fördjupade översiktsplaner. De fem landsbygdscentra fungerar som 
serviceorter till sitt omland. I den beskrivs vilken service som idag finns och vilken service 
som vi önskar kvarstår. 
 
Kommunen har i och med de fördjupade översiktsplanerna breddat varuförsörjningsplanen 
och integrerat den kommersiella servicen med annan grundservice, exempelvis skolor och 
vårdinrättningar. I ett framtids- och utvecklingsperspektiv är tillgång till offentlig service ofta 
lika betydelsefullt som dagligvarubutikens existens och fortlevnad. 
 
Utöver de fem landsbygdscentra finns ytterligare tre byar som har en betydande service för 
Piteås landsbygd. 
 
Serviceplanen ska ses som ett komplement till de fördjupade översiktsplanerna för 
landsbygdscentra. 
___________________________ 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-09 § 210: 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderad serviceplan för Piteå kommun. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar det styrande dokumentet vidare till 
Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  

Page 47 of 896



Sammanträdesprotokoll 48 (64) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 §64 KS Plan för kommersiell service i gles- och landsbygd 
 Plan för kommersiell service för gles- och landsbygd 
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§ 51 
 

Motion (C) – upprätta en fiskevårdsplan 
Diarienr 19KS715 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att upprätta en fiskevårdsplan. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Anton Li Nilsson (C), 
Britt-Louise Nyman (C), Bo Andersson (C), Helén Lindbäck (KD) och Daniel Bylund 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen Upprätta en fiskevårdsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Majvor Sjölund (C) har inkommit med en motion och yrkar att 
Piteå kommun upprättar en fiskevårdsplan. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
I Piteå kommun finns många sjöar och vattendrag från höglandet i väster ända ned till 
Bottenviken i öster. De många vattendragen är av olika beskaffenhet, har varierande 
ekologisk status och i vissa vatten finns det vandringshinder efter tidigare generationers 
vattenbruk som omöjliggör en naturlig fiskreproduktion. 
 
Det finns ingen samlad information om kommunens vatten, vilket får anses vara en stor brist. 
Om vi inte vet hur våra vatten ser ut, så vet vi heller inte vilka åtgärder som är nödvändiga att 
vidta om vi vill öka möjligheter för fritidsfiske och utveckla naturnära turism. Det behövs en 
fiskevårdsplan som kartlägger kommunens vatten. 
 
En fiskevårdsplan skulle bidra till arbetet för att nå det nationella och regionala miljömålet; 
Levande sjöar och vattendrag samt öka den biologiska mångfalden. Med en plan, skapas 
ökade möjligheter till landsbygds- och näringslivsutveckling. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
__________ 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27 oktober 2021, § 166 
Att ta fram en fiskevårdsplan (fvp) för hela kommunen är ett stort arbete och tar flera år att 
färdigställa. Beräknad kostnad för arbetet är ca 3 mkr. Detta är alltför resurskrävande i nuläget 
och Samhällsbyggnadsnämnden kan därför inte prioritera detta inom befintlig ram. 
 
För att göra en fiskevårdsplan behövs initialt en sammanställning av potentiella fiskevatten 
inom kommunen. Detta urval baseras på vattnens (vattendrag och sjöar): 
- storlek 
- tillgänglighet 
- fiskbestånd 
- ägarförhållanden. 
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De utvalda vattnen ska sedan inventeras med avseende på fiskbeståndens kvalitet (t.ex. 
kondition, artsammansättning, artfördelning) samt hur intresserade fiskerättsägarna är att ingå 
i ett gemensamt projekt för att öka antalet betalande sportfiskare inom kommunen. 
 
En fiskevårdsplan innehåller, förutom de data som finns i en fiskeguide, även en plan på hur 
dessa fiskevatten ska förvaltas för att få till ett ekonomiskt såväl som ekologiskt hållbart fiske. 
Det innebär en initial inventering samt uppföljning på fiskbeståndens utveckling utifrån 
fångstrapportering och nya provfisken. 
 
Det innefattar fiskeförbättrande åtgärder (ingen utplantering) såsom: 
- anordnande av lekområden för fisken både i sjöar och i vattendragen 
- eventuellt periodvis freda vissa vatten eller områden 
- införa fiskeförbud i vissa områden som är viktiga som uppväxtområden 
- reglera antalet fiskare i vissa vatten. 
 
Allt detta sköts och beslutas utifrån fiskbeståndens utveckling. Med andra ord innebär en 
fiskevårdsplan en lång initial arbetsinsats att få till stånd, men senare även mycket 
engagemang och arbete för att det ska fungera på ett bra sätt. För att detta ska vara möjligt ska 
samtliga ingående vattenrätts- eller fiskerättsägare samtycka till någon form av gemensam 
förvaltning som beslutas i samband med att fiskevårdsplanen tas fram. 
 
Naturligtvis har Piteälven stor potential att bli ett attraktivt sportfiskevatten som kan locka 
många sportfiskeintresserade turister. Det har tidigare gjorts försök vad gäller gemensamt 
fiske och kort i Piteälven, typ fiskevårdsförening. Det har fallit på att alla fiskerättsägare inte 
varit intresserade av ett samarbete eller att alla inte bjuds in eftersom de inte har ”tillräckligt 
intressanta vatten” att erbjuda. För att en fiskevårdsplan ska fungera bra i Piteälven behövs att 
de flesta längs älven är intresserade och villiga att dra år samma håll, men det har som sagt 
inte lyckats hitintills. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 december 2021 
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om att upprätta en 
kommunal fiskevårdsplan. Samtidigt beslutades om att Samhällsbyggnadsnämnden fick i 
uppdrag att samordna en utredning om hur sportfiske kan utveckla kommunen. Uppdraget 
planeras slutredovisas under första halvåret 2022 men delredovisningar har indikerat att det 
varit svårt att få enighet bland byar och fiskevårdsområden för att kunna göra en 
fiskevårdsplan, något som Samhällsbyggnadsnämnden även bekräftar i sitt yttrande. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har idag uppdraget att jobba med fiskevårdsföreningarna för att 
utveckla fiskevården. Utvecklingen av fiskevårdsfrågor sker hos de fiskevårdsföreningar som 
beviljas stöd för sin verksamhet och sina anläggningar. Förvaltningen samordnar det 
kommunala stödet till aktiva föreningar, marknadsför anläggningar och föreningarnas 
aktiviteter som en del av det kommunala folkhälsoarbetet. 
 
Förutsättningarna har inte på något betydande sätt förändrats sedan 2018 när 
Kommunfullmäktige tog ställning i denna fråga varför Kommunledningsförvaltningen 
föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Fritidsfiske är ett intressant utvecklingsområde både för medborgare i kommunen och för 
ökad turism. Kommunen jobbar idag tillsammans med fiskevårdsföreningarna för att skapa 
attraktiva fiskeområden. Att sammanställa en kommunal fiskvårdsplan är ett betydande arbete 
och det kräver även en samsyn med fiskevårdsföreningarna för att få önskad effekt. Med det 
utvecklingstryck som redan ligger på Samhällsbyggnadsnämnden ser jag inte idag att 
upprättandet av en fiskevårdsplan är ett prioriterat område utan de resurser vi har kan göra 
större nytta genom att t.ex. stärka planframförhållning för boende och företag. 
 
Sammantaget konstaterar jag att det i samverkan med fiskevårdsföreningarna redan finns ett 
aktivt arbete med att förbättra förutsättningarna för fritidsfiske och att förhållandena inte 
förändrats sedan Kommunfullmäktige 2018 beslutade att inte arbeta fram en kommunal 
fiskevårdsplan, varför jag föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), Bo Andersson (KD) och Johnny Åström (SJV): 
Bifall till motionen Upprätta en fiskevårdsplan. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §65 KS Motion (C) – upprätta en fiskevårdsplan 
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§ 52 
 

Motion (SLP) - Löneökning utifrån krontal 
Diarienr 21KS46 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen, löneökning utifrån krontal. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion och yrkar: 
 
att man utreder möjligheten att löner och arvoden fortsättningsvis uppräknas med antal kronor 
och inte utgår från någon form av index och inte heller utifrån ett genomsnitt av den 
procentsats som anställda i kommunen fått i lönehöjning. 
 
Utredningen bör beakta och uppmärksamma på vad som övrigt framförs i motionen och i 
bifogade länkar. Tex att de med lägst lön får mera ökning av kronor i lönekuvertet än de med 
högst. 
 
Bakgrund: 
Alla har vi ungefär samma behov av bostad, mat, kläder, transporter etc. Falukorven kostar 
alltså lika mycket för alla. Fördyringar på olika varor sker kontinuerligt. Detta uppräknas efter 
olika index - vanligtvis KPI konsumentprisindex. 
 
En del yrkeskategorier har behov av större reallöneförbättringar än andra. En del har löner 
som är för höga för att motiveras av arbetsinsats eller kompetens. Att uppräkna löner och 
arvoden utifrån en procentsats baserad på direkt index eller indirekt index (jämförelse med 
andra individer i andra grupper i någon form) är därför förkastligt. Den ekonomiska 
ojämlikheten har redan nu ökat i sådan omfattning att allt fler varningstecken övergått till 
skadlig påverkan på hela samhället. 
 
För kommunens anställda och arvoderade bör därför löneökningar och arvodesökningar 
fortsättningsvis ske med faktiskt antal kronor. De med lägst lön bör få mera kronor och de 
med högst mindre när löner och ersättningar sätts och revideras. 
 
Förtydligande, ett exempel 
Undersköterskelöner, månadslön nu, olika intervall procentuellt av alla 
18 -19 999 kr 24,8 % 
20 - 21 999 kr 28,4 % 
22 - 23 999 kr 19,19 % 
24 - 25 999 kr 8,46 % 
 
Förenklat. Den som 20 000 kr/månaden får (efter förhandlingar) tex 2 % lönepåslag = 400 
kr/månaden. 
 
Högre tjänsteman eller kommunalråd med tex 90 000 kr/månaden får med automatik (inga 
större förhandlingar eller diskussioner) 1 400 kr mer i påslag (om vi nu utgår från att den 
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allmänna löneökningen i procent var 2 %). 
 
Medianlönen i Piteå är cirka 250 000 kr/mån eller cirka 21 000 kr/mån. En anställd som i 
kommunen t ex har 40 000 kronor i månaden skulle därför kunna få 400 kr i löneökning. Lika 
många kronor som undersköterskan får i exemplet. 
 
Piteå Kommun har antagit agenda 2030. Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen 
innebär en vision och också ett slags definition av begreppet hållbar utveckling. Ett bärande 
tema i Agenda 2030 är frasen "Lämna ingen utanför". Statistiska Centralbyrån (SCB) har 
nyligen gjort en genomgång av hur Sverige ligger till i genomförandet av Agenda 2030 och 
de globala hållbarhetsmålen. En av de utmaningar som man lyfter fram för Sverige är 
kopplade till ojämlikhet inom en rad olika områden. 
 
Ett sådant är den ekonomiska ojämlikheten, där andelen av befolkningen med låg ekonomisk 
standard har ungefär dubblerats under de senaste 20 åren och är nu cirka 15 procent av 
befolkningen, något högre för kvinnor. Ökningen är kopplad till att inkomstökningarna varit 
större för dem som har högre inkomster än för dem som har lägre inkomster. Utvecklingen 
ökar med stor sannolikhet den politiska polariseringen i Sverige. 
 
För mera studier finns information att hämta på följande länkar: 
- Enligt Eurostat är vi i dag det minst ekonomiskt jämlika landet i Norden. SVT Nyheter 
(uppdaterad 2020). https:/ /www .svt.se/ .. ./fyra-forklarande-punkter-darfor ... 
- I 275 av Sveriges 290 kommuner har gapet mellan fattiga och rika ökat. SVT se: 
https://www.svt.se/ .. ./okade-skillnader-mellan-fattiga ... 
- Inkomstklyftor ökar Lunds Universitet: https://www .ehl.lu.se/ .. ./inkomstklyftor-och-
regional. .. 
- Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. 
Landsorganisationen (LO): https://www.lo.se/start/lo fakta/program for jamlikhet 
- I Piteå var medianinkomsten år 2017 243 600 kr. Detta beräknat utifrån den disponibla 
inkomsten, alltså summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och 
övriga negativa transfereringar. SVT se: https://www.svt.se/datajo .. ./inkomstklyftan-i-din-
kommun/ ... 
- Den disponibla inkomsten är cirka 10 procent lägre i glesbygd än för riket i snitt: 
Även landsbygdsperspektivet må införas som betraktelsegrund AgriFood Economics Centre; 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet: 
https://www.agrifood.se/publication.aspx?fKey ID= 1995 
----- 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021 § 42 remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 1 december 2021 
Löneöversyn genomförs årligen för alla anställda i Piteå kommun. I löneöversynen har 
medarbetarna möjlighet att få en individuell löneökning baserat på medarbetarens arbetsinsats 
och hur väl medarbetaren nått målen i gällande lönekriterier. Löneöversyner genomförs alltid 
utifrån gällande centrala lönekollektivavtal. I dag har alla fackförbund utom Kommunal 
löneavtal med individuell lönesättning utan angivna nivåer och ingen individgaranti. Det finns 
alltså ingen bestämmelse om hur mycket pengar arbetsgivaren ska avsätta till löneökningar 
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eller hur mycket pengar varje medarbetare har rätt att få. Kommunals löneavtal reglerar hur 
mycket pengar, i krontal, arbetsgivaren minst måste avsätta till löneökningar men har inte 
heller några individgarantier. 
 
Vid anställning i Piteå kommun lönesätts den sökande utifrån kraven i tjänsten samt vilken 
utbildning och erfarenhet denne har. Det betyder att medarbetare som har de mest 
kvalificerade arbetena som kräver mest utbildning och erfarenhet har de högsta lönerna och 
medarbetare som arbetar i yrken som inte kräver utbildning och erfarenhet har de lägsta 
lönerna. Lönenivåerna regleras redan vid anställning av medarbetare. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar varje år om hur stor procent av 
lönekostnaden som ska avsättas till den totala löneöversynen för anställda. Det är en väl 
fungerande metod för att besluta hur mycket pengar som totalt ska avsättas. 
 
När det kommer till hur mycket pengar varje lönesättande chef ska få att fördela individuellt 
till sina medarbetare har Piteå kommun tidigare använt sig av en viss procent på lönesumman 
hos lönesättande chef. Det innebär att chefer som har medarbetare med höga löner får mer 
pengar att fördela än chefer som har medarbetare med lägre löner. Precis som motionären 
beskriver leder den fördelningsprincipen till att de som tjänar mest också får största 
löneökningarna i genomsnitt. Dessutom leder den fördelningsprincipen till att skillnaden 
mellan de högavlönade och mindre högavlönade hela tiden ökar. 
 
Arbetsgivaren justerar därför med jämna mellanrum löneökningarna för de mest högavlönade 
genom att göra lönesatsningar på de mindre högavlönade. På så sätt bibehålls arbetsgivarens 
reglering över storleken på de genomsnittliga löneskillnaderna mellan olika yrken. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 
 
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget yttrande när det gäller frågan om hur årlig 
uppräkning av arvoden till förtroendevalda ska göras då det inte är en fråga som berör 
anställda i kommunen. 
 
----- 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
 
”I grund och botten tycker jag politiken ska vara försiktig i regleringar av löner, det är en 
avtalsfråga mellan kommunen som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. 
Lönesättningen är en viktig del för att klara kompetensförsörjningen för kommunen, därav 
behöver det också finnas skäliga löneskillnader utifrån utbildingsnivå och övriga 
kompetenser. Genom den löneöversyn som görs varje år identifieras oskäliga löneskillnader 
och personaltillgång. Grupper som hamnat efter i lönebildningen eller som visar stora 
svårigheter att hitta kompetent personal kan då prioriteras och kompenseras i nästkommande 
lönejustering. 
 
Jag tycker Piteå kommuns modell för lönejusteringar är väl fungerande och föreslår att 
Kommunfullmäktige avslår motionen om löneökning utifrån krontal.” 
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Yrkanden 
Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunstyrelsens beslut.  
  
Joel Wiklund (SLP): Bifall till motionen Löneökning utifrån krontal. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 §66 KS Motion (SLP) - Löneökning utifrån krontal 
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§ 53 
 

Interpellation (SD) - Schemaläggning inom hemtjänsten 
Diarienr 22KS115 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om schemaläggning i hemtjänsten, besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD) har lämnat in en interpellation om 
schemaläggning inom hemtjänsten, ställd till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta 
Pettersson (S). 
--------------------- 
  
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-21 § 13: 
  
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen, schemaläggning inom hemtjänsten får 
ställas till Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Pettersson (S). 
Ordförande besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
  
---------------------- 
  
I interpellationen framförs: 
  
Det har kommit till min kännedom att en ny arbetsordning/schemaläggning för 
hemtjänstpersonal aktiva i kommunens södra delar har skapat stora negativa effekter. Enligt 
min sagesman så finns ett stort missnöje från både personal och brukare. I den 
information som jag tagit del av så är Hortlax / Bergsviken påverkade, men enligt fler 
uppgifter så är hela södra delen av kommunen inklusive Jävre och Blåsmark påverkade. 
Problemen yttrar sig som tidsnöd för personal och många nya och delvis outbildade ska utföra 
vård. 
1. Vilka förändringar har gjorts i kommunens södra delar gällande hemtjänsten på senare tid? 
2. Är man medveten om det upplevda missnöje som finns i kommunens södra delar? 
3. Vad avser socialnämndens ordförande vidta för åtgärder för att komma tillrätta med dessa 
problem? 
  
--------------------- 
  
Svar på interpellation: 
1.    Vilka förändringar har gjorts i kommunens södra delar gällande hemtjänsten på senare 
tid? 
Svar: Förändringarna som interpellationen hänvisar till är inget specifikt för Hortlax. Det 
ingår i ett arbete för att säkerställa bemanning.  Det finns både i ett uppdrag och i en 
tidsplanering. Förändringarna görs av fler skäl. I hela Socialtjänsten råder brist på vikarier och 
det har under lång tid funnits för många med timanställningsbeslut. Verksamheten har fått i 
uppdrag att gå mot mer säkra anställningar och därigenom minska timanställningarna. 
Förändringarna innebär, i korthet, att hemtjänstens grupper som tillhör samma enhetschef har 
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fler anställda än antalet faktiskt beviljade timmar inklusive påslag. Detta för att minska på 
beställningar av timanställda och att man i högre grad täcker planerad frånvaro och i viss mån 
även korttidsfrånvaro. Det här ska även leda till att grupperna blir mindre sårbara och kan 
hjälpa varandra. 
  
2.    Är man medveten om det upplevda missnöje som finns i kommunens södra delar? 
Svar: Ja sedan länge. 
  
3.    Vad avser socialnämndens ordförande vidta för åtgärder för att komma tillrätta med dessa 
problem? 
Den vanliga gången är att man vänder sig till sin chef om man är missnöjd. Man kan även 
vända sig till sin fackförening. Det här är en verksamhetsfråga och de ansvariga för 
verksamheten arbetar med frågan. Jag har fullt förtroende att de löser de problem som finns.  
 
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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§ 54 
 

Anmälda handlingar 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda handlingar 
 Granskningsrapport - Bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv (dnr 22KS118-1) 
 Slutdokument granskning av bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv (dnr 22KS118-2) 
 § 10 SBN utveckling av sportfisket i Piteå (dnr 22KS94-1) 
 Bilaga utredning - utveckling av sportfisket i Piteå (dnr 22KS94-2) 
 Beslut om tillstånd till valaffischering (dnr 22VN3-1) 
 Slutdokument grundläggande granskning 2021 (dnr 21KS298-8) 
 Rapport grundläggande granskning 2021 (dnr 21KS298-7) 
 Granskningsrapport Tillgänglighet och service (dnr 22KS184-1) 
 Slutdokument granskning av tillgänglighet och service (dnr 22KS184-2) 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 55 
 

Avsägelse av ledamot (S) - Kommunstyrelsen 
Diarienr 18KS603 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Elisabeth Vidmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot 
i Kommunstyrelsen. 
  
Kommunfullmäktige utser Cristian Bergvall (S) till ledamot i Kommunstyrelsen för 
resterande del av mandatperioden. 
  
Kommunfullmäktige utser Kata Nilsson (S) till ersättare i Kommunstyrelsen för resterande 
del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Vidman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunstyrelsen.  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Elisabeth Vidmans (S) avsägelse och nominering av 
nuvarande ersättare Cristian Bergvall (S) till ledamot och Kata Nilsson (S) till ny ersättare.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 56 
 

Avsägelse av ledamot (S) - Piteå kommunföretag AB 
Diarienr 18KS615 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Elisabeth Vidmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot 
i Piteå kommunföretag AB.  
  
Kommunfullmäktige utser Cristian Bergvall (S) till ledamot i Piteå kommunföretag AB för 
resterande del av mandatperioden.  
  
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Vidman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Piteå kommunföretag AB.  
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Elisabeth Vidmans (S) avsägelse och nominering av Cristian 
Bergvall (S) till ledamot. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 57 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare (S) - Krisledningsnämnden 
Diarienr 19KS23 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Elisabeth Vidmans (S) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Krisledningsnämnden. 
  
  
Kommunfullmäktige utser Cristian Bergvall (S) till ersättare i Krisledningsnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Elisabeth Vidman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Krisledningsnämnden. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Elisabeth Vidmans (S) avsägelse och nominering av Cristian 
Bergvall (S) till ersättare. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  

Page 61 of 896



Sammanträdesprotokoll 62 (64) 
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare (V) - Miljö- och tillsynsnämnden 
Diarienr 18KS607 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Monica Lindmarks (V) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Miljö- och tillsynsnämnden.  
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
Monica Lindmark (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Miljö- och tillsynsnämnden.  
  
Inga nomineringar 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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§ 59 
 

Motion (L) - Ta bort ryska flaggan i sessionsalen 
Diarienr 22KS178 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte behandla motionen, Ta bort ryska flaggan i sessionsalen. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamot Ulf Lindström (L) har lämnat in en motion om att ta bort ryska flaggan i 
sessionsalen. 
 
Yrkanden 
Ulf Lindström (L): Drar tillbaka motionen från behandling i Kommunfullmäktige. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (L) - Ta bort ryska flaggan i sessionsalen 
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§ 60 
 

Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet 
Diarienr 22KS143 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Vassröjning i Fårösundet, till Kultur- 
och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om vassröjning i Fårösundet. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet 
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