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§ 61 
 

Piteförslag – Blomskagården till Bondön 
Diarienr 21KS491 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår Piteförslag om att flytta Blomska gården till Bondön. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett Piteförslag har lämnats in om att flytta Blomska gården till Bondön. 
 
Förslagsställaren föreslår att Blomskagården flyttas till Bondökanalen på Piteå kommuns 
område på andra sidan bron, mittemot Bondömarinas område. 
 
Blomskagården passar väl in i miljön och skulle utgöra ett fint utflyktsmål i vår vackra 
skärgård, där kan någon aktör driva café med uteservering och ett "Bed and breakfast". Där 
man kan njuta av utsikten över båttrafiken i kanalen och över havet. Där kan man anordna 
visafton, ett skärgårdsmuseum eller ha kvällskurser. Möjligheterna till aktiviteter är stora. 
 
På samma sida av kanalen kan man med fördel anordna ställplatser för husbilar och uthyrning 
av kajaker kan vara en passande verksamhet i viken. Turbåten som går ut i skärgården anlöper 
strax intill vilket gör att tillgängligheten ut till våra öar för pitebor och besökare blir stor från 
Bondön. 
 
En sådan här satsning skulle göra skärgården än mer levande och tillgänglig även för de som 
inte äger båt, oavsett om man sitter på trädäcket vid kanalen eller tar turbåten ut på havet. 
________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 11 februari 2022 
En flytt av Blomskagården har diskuterats flera gånger de senaste 15 åren men har inte blivit 
verklighet av olika anledningar, främst på grund av ekonomiska skäl. Huset finns medtaget i 
kulturmiljöprogrammet och tillskrivs ett högt kulturhistoriskt värde. Något formellt skydd i 
detaljplanen finns inte. 
 
En utredning gjordes 1994, där föreslogs att huset bör få en varsam användning och flytt till 
den stadsmiljö den är byggd för, till Häggholmen eller Norrmalm. Taxeringsvärde saknas för 
fastigheten då den är klassad som kulturbyggnad. 
 
Fullmäktige har 2016-09-05 uttryckt sig positiva till att flytta Blomskagården förutsatt att 
några villkor är uppfyllda. 
1. Att den hamnar på en plats som är försvarbar ur historisk och byggnadsantikvarisk 
synpunkt. Blomskagården har varit ett s.k. stadshus mitt på Häggholmen och flyttades till 
Kvarnbacken för snart 70 år sedan. Ska gården flyttas igen bör det finnas historiska 
kopplingar till platsen och vara motiverat ur historisk/byggnadsantikvarisk synpunkt. Detta är 
även något som Piteå museum och andra antikvariskt- och historiskt kunniga har tillstyrkt. 
2. Att gården får en användning, åtminstone under sommarhalvåret. Det är svårt att se nyttan 
av att flytta ett oanvänt hus från ett ställe till ett annat, där det fortsättningsvis är oanvänt. 
Därför måste ett beslut om flytt föregås av ett beslut av vad huset ska användas till. 
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3. Att kostnaden är rimlig. En flytt av Blomskagården innebär att den måste plockas ned bit 
för bit och sättas upp igen. Kostnaden för detta är inte utredd. 
 
Förslaget att flytta Blomskagården till Bondön stämmer inte överens med första kriteriet som 
anges i det tidigare fullmäktigebeslutet, då det inte finns några historiska kopplingar med 
platsen. Generellt sett finns bara två placeringar som är korrekta ur historisk och 
byggnadsantikvarisk synpunkt. Den ena är Blomskagårdens ursprungliga placering i kv. 
Lekatten, det andra är gårdens nuvarande på Kvarnbacken. Där har den nu stått i snart hundra 
år. Andra tänkbara placeringar är inom en central stadsmiljö där denna typ av gård kan höra 
hemma, främst inom ett av de centrala kvarteren på Häggholmen eller, med viss reservation, 
på Norrmalm. 
 
Enligt bedömning från Fastighets- och serviceförvaltningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen november 2017 framkom att byggnaden kräver omfattande renovering in- 
och utvändigt för att kunna användas för både sommar- och vinterbruk. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att Piteförslaget bör avslås eftersom platsen på Bondön 
inte uppfyller Kommunfullmäktiges tidigare ställningstagande och ambition för gårdens 
kulturhistoriska värde. Dessutom är huset i behov av omfattande renovering för att nå 
acceptabel standard, om än den skulle kunna användas för viss verksamhet sommartid. 
Ambition är att det ska finnas ett tydligt användningsområde för gården om resurser ska 
läggas ned för en eventuell flytt. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S): 
”Blomskagården, dess användning och placering har utretts ett flertal gånger och diskuterats 
flitigt under lång tid. Utifrån alla utredningar kan konstateras att en renovering för att nå en 
acceptabel standard gällande tillgänglighet och uppvärmningskostnader skulle bli mycket 
kostsamt. Byggnaden värde är i första hand kulturhistoriskt och skulle möjligen kunna 
användas för verksamhet sommartid utan större investeringar. Jag instämmer i 
Kommunledningsförvaltningens bedömning att det utifrån tidigare kriterier antagna av 
kommunfullmäktige vore olämpligt att flytta Blomska gården till Bondön eftersom det skulle 
skada gårdens kulturhistoriska värde. Jag föreslår utifrån det att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.” 
 
Yrkanden 
 
Helen Lindbäck (KD): bifall till kommunstyrelsens förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 62 
 

Medborgarförslag om parkeringstillstånd för socialtjänsten 
Diarienr 21KS362 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om parkeringstillstånd för socialtjänsten. 
 
Reservation 
Ellinor Sandlund (M), Håkan Johansson (M), Malin Stenvall Viksten (M), William Sandberg 
(M), Karl-Erik Jonsson (M),  Ulf Lindström (L), Helen Lindbäck (KD), Daniel Bylund 
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ellinor Sandlunds yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med ovanstående rubricering som förslår följande: 
 
Jag föreslår att socialtjänstens personal och företaget "Boende livet ut" som använder sig av 
bilar i sin tjänst ska få ett speciellt parkeringstillstånd s.k. nyttoparkeringstillstånd. Detta 
skulle innebära att de får parkera GRATIS och UTAN P-SKIVA på kommunens parkeringar, 
gästparkeringar och vanliga parkeringar. 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
 
Detta skulle innebära mindre frustration och stress bland de anställda som istället skulle 
kunna fokusera på sitt arbete. Mitt förslag innebär att Pitebo inte längre får in några inkomster 
från nyttoparkeringstillstånd och att socialtjänsten slipper parkeringskostnaderna. 
 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 13 september 2021, § 156, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
__________ 
 
Pitebos yttrande, inkommit den 4 oktober 2021, 
 
Syftet med PiteBos gästparkeringar är att hyresgästers gäster ska kunna parkera för besök hos 
våra hyresgäster. Antalet gästparkeringar utgår från normer för gästers besök (inte för andra 
verksamheter). Dessa p-platser kräver stora resurser i produktion, underhåll och re-
investeringar över tid. PiteBo har inte, och kan inte ha, ett uppdrag att hålla socialtjänsten 
eller andra företag i samhället med p-platser för upprätthållande av dessa verksamheter. I takt 
med att socialtjänsten har förflyttat arbete till hemmen i stor omfattning har behovet av p-
platser kraftigt ökat med det nya arbetssättet. Man har i den omläggningen utgått från att man 
kan använda PiteBos resurs till detta - som har ett helt annat syfte och som inte är 
dimensionerat för socialtjänstens behov idag - och dessutom vill man i detta förslag inte 
betala något för nyttjande av resursen. Detta är inte rimligt och inte heller möjligt. 
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Bakgrund till förändring 
PiteBo har under 2021 infört avgifter på gästparkeringar för alla som nyttjar platserna oavsett 
om det är privatpersoner eller organisationer. Anledningen till detta är att situationen på 
flertalet gästparkeringar hade blivit ohållbar. Det fanns inga lediga gästparkeringar då gäster 
sökte parkeringar och kritiken blev allt starkare från våra hyresgäster. Till saken hör att 
PiteBo har byggt ut gästparkeringar avsevärt under senaste decenniet i takt med allt sämre 
tillgänglighet (och socialtjänstens allt större beläggning av gästparkeringarna). Detta har 
tyvärr inte lett till någon bättre tillgänglighet utan all ny kapacitet har direkt nyttjats maximalt. 
Utöver detta har annan kritik tillkommit om att vi tar för mycket gröna ytor i anspråk till 
parkeringsplatser och att vi förstör fina utemiljöer. Det är helt enkelt inte möjligt att bygga ut 
mer. Utöver detta har den stora belastningen på gästparkeringarna medfört märkbart ökade 
kostnader för både nyproduktion av nya platser samt underhåll. 
 
Införande av avgifter 
Många allmännyttor upplever samma problematik och för ett antal år sedan började man inom 
allmännyttan att inför avgifter. PiteBo har haft nära dialog med Bostaden i Umeå, Lulebo i 
Luleå och Boden bo i Boden och tagit del av deras erfarenheter efter införande av avgifter. 
 
De kan bekräfta att införandet av avgifter för både privatpersoner och socialtjänst/företag med 
liknande verksamheter har 1) dramatiskt förbättrat tillgängligheten på gästparkeringar och 2) 
gett bolaget en viktig intäkt som en delfinansiering av ökade kostnaderna för 
gästparkeringarna. Efter att ha studerat andra bolags erfarenheter beslutade PiteBos ledning 
och styrelse att införa avgifter. Även Piteå kommun har valt att införa avgifter av liknande 
skäl. 
 
Erbjudande för socialtjänsten och företag 
När det gäller speciella abonnemang för socialtjänsten och företag har PiteBo beslutat att 
erbjuda detta som en förmån. Det gör det både smidigt ur administrativt perspektiv och ger 
dessutom en betydande rabatt. Dock är det viktigt att understryka att många bostadsbolag inte 
har speciella arrangemang för dessa aktörer utan hänvisar dessa till samma avgiftssystem som 
för privatpersoner. PiteBo har alltså valt att ha en generös hållning till socialtjänsten och 
företag. 
 
Lagstiftning 
Enligt lagen om kommunala bostadsaktiebolag ska bolaget styras utifrån affärsmässiga 
principer och utbytet mellan kommunen och bolaget ska vara affärsmässigt. Det kommunala 
bostadsbolagets ekonomi får inte användas för att finansiera den kommunala verksamheten. I 
detta fall blir det tydligt att kommunen inte kan besluta om borttagande av kostnader för 
nyttjande av en tjänst som PiteBo tillhandahåller. 
 
Sammanfattning 
PiteBo ska inte förändra avgifterna för socialtjänsten och företag med liknande verksamhet 
utifrån följande: 
• PiteBo tillhandahåller en tjänst (gästparkeringar) som är en resurs i 
socialtjänstens/företagens arbete. Den tjänsten måste värderas/prissättas. 
• PiteBo har kostnader för att erbjuda denna tjänst och det är givet att de aktörer som nyttjar 
denna tjänst bidrar till att täcka del av denna kostnad. 
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• PiteBo har erbjudit ett generöst årsabonnemang till socialtjänsten/företagen vilket ger en 
kraftfull rabatt och underlättar avsevärt i det administrativa/praktiska. Alternativet hade varit 
att hänvisa till den ordinarie timavgiften och betalning för varje tillfälle i automater/ appar. 
 
______________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2022 
 
Kommunledningsförvaltningen anser att det är fullt rimligt varje verksamhet står för de 
kostnader som verksamheten genererar. Gratistjänster har ofta en tendens att överutnyttjas 
vilket på det stora hela ger negativa effekter på resursutnyttjandet. I det aktuella fallet måste 
parkeringskostnader ses som en kostnad när vård och omsorg ska ske i hemmet. Det är dock 
viktigt att socialtjänsten, och i det här fallet det kommunala bolaget, hittar smidiga lösningar 
som inte genererar allt för mycket merarbete och administration. 
 
Parkeringar i sig är inget som tillför livs- och boendemiljön några positiva effekter varför de 
bör hållas så små som möjligt men ändå uppfyller de boendes behov att parkera smidigt vid 
sin bostad. Administrativa system och kostnadsfördelning ska därför stödja ett högt 
resursutnyttjande av den parkeringsyta som finns. Gratis parkering och P-skiva är system som 
premierar ett överutnyttjande av parkeringsplatser och ger ett dåligt resursutnyttjande. 
 
Kommunledningsförvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
 
”Att varje verksamhet bär sina egna kostnader är en sund princip som möjliggör en 
rättvisande uppföljning och utvärdering för alla verksamheter. Piteå kommun som helhet har 
valt att frångå P-skiva som system för parkering då det visat sig generera ett överutnyttjande 
av offentliga parkeringsplatser. Att då ställa som krav på ett kommunalt bolag att de ska 
tillhanda hålla gratis parkeringsplatser för kommunalverksamhet och vissa privata bolag är 
inte rimligt. 
 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om parkeringstillstånd 
för socialtjänsten.” 
 
Yrkanden 
  
Ellinor Sandlund (M) med stöd av Helene Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M): Bifall till 
medborgarförslaget 
Anders Lundkvist (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
• §98 KS Medborgarförslag om parkeringstillstånd för socialtjänsten 
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§ 63 
 

Nyupplåtelse av tomträtt - Öjebyn 33:314 
Diarienr 22KS162 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 33:314 upplåts som tomträtt till Arctic Space 
Technologies AB. 
 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna tomträttsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tomträttsavtal har upprättats mellan Piteå kommun och Arctic Space Technologies AB för 
fastigheten Öjebyn 33:314 på Öhns industriområde. Företaget arbetar med molnbaserade 
satellitkommunikationslösningar för markstationer och satellitoperatörer. 
 
Motivering 
Industriområdet är detaljplanelagt och bygglov har beviljats. 
 
Tomträttsavgälden beräknas utifrån beslutad taxa för Öhns industriområde och nyupplåtelse 
av tomträtt. Kommunen får en årlig avgäld om 5 % av 3 116 400 kr, vilket innebär 156 000 
kr/år. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-23 §30 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 33:314 
upplåts som tomträtt till Arctic Space Technologies AB. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige delegerar undertecknandet av 
tomträttsavtalet till mark- och exploateringshandläggare på Planeringsavdelningen, 
Samhällsbyggnad. 
 
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 
• Karta Öjebyn 33:314 
• Tomrättsavtal Öjebyn 33:314 
 
  



 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 11 (45) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-30  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 64 
 

Nyupplåtelse av tomträtt - Öjebyn 33:320 
Diarienr 22KS163 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 33:320 upplåts som tomträtt till Arctic Space 
Technologies AB. 
 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att teckna tomträttsavtal. 
 
Ärendebeskrivning 
Tomträttsavtal har upprättats mellan Piteå kommun och Arctic Space Technologies AB för 
fastigheten Öjebyn 33:320 på Öhns industriområde. Företaget arbetar med molnbaserade 
satellitkommunikationslösningar för markstationer och satellitoperatörer. 
 
Motivering 
Industriområdet är detaljplanelagt och bygglov har beviljats. 
 
Tomträttsavgälden beräknas utifrån beslutad taxa för Öhns industriområde och nyupplåtelse 
av tomträtt. Kommunen får en årlig avgäld om 5 % av 1 243 440 kr, vilket innebär 62 200 
kr/år. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-02-23 §31 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner att Öjebyn 33:320 
upplåts som tomträtt till Arctic Space Technologies AB. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige delegerar undertecknandet av 
tomträttsavtalet till mark- och exploateringshandläggare på Planeringsavdelningen, 
Samhällsbyggnad. 
 
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 
• Karta - M 2022-108 
• Tomträttsavtal Öjebyn 33:320 
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§ 65 
 

Försäljning av mark genom fastighetsreglering - Utökning av 
hamnområde - Pitholm 47:13 (Haraholmen) 
Diarienr 22KS249 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om försäljning genom fastighetsreglering 
av del av fastigheten Pitholm 47:13 till Piteå hamn AB, med organisationsnummer 556643-
1911. 
 
Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen om fastighetsreglering. 
  
Anteckning 
Majvor Sjölund (C) och Per Lönnberg (V) deltog inte i beslutet 
 
Ärendebeskrivning 
Markanvisningsavtal tecknades i oktober 2020 mellan Piteå kommun och Piteå hamn AB 
med avsikt att möjliggöra utökning av verksamhetsytorna för Piteå hamns hamnverksamhet 
och möjliggöra för exempelvis tillfällig lagring, hantering och magasinering av ankommande 
och avgående gods. 
 
Försäljning av marken sker genom fastighetsreglering. Ett markområde ska överföras 
från Piteå kommuns fastighet Pitholm 47:13 till Piteå hamn AB:s intilliggande fastighet 
Pitholm 
47:9. Mark som ska överlåtas är områdena markerade "V1" samt "NATUR" på bifogad 
karta. Syftet med naturmarken är att skapa en buffertzon mellan verksamheten och befintlig 
bostadsbebyggelse. 
  
Inom området V1 ska området som idag utgör mark vara 50 kr/kvm enligt gällande taxa 
vid markanvisningsavtalets tecknande. Den del av området V1 som idag utgör vattenområde 
överlåts utan ersättning. Priset för markområde NATUR är 10 kr/kvm. Priset är 
bestämt utifrån att markområdet utgör allmän plats som inte får bebyggas utan ska vara ett 
naturområde där naturmarkskaraktären ska bevaras. Den totala summan fastställs när 
fastighetsregleringen är klar och arealen är fastställd. 
 
Motivering 
Utökningen av hamnområdet överensstämmer med gällande detaljplan. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Karta Piteå Hamn 
• Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering 
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§ 66 
 

Avtal om interkommunal samverkan avseende konsumentrådgivning 
och budget- och skuldrådgivning 
Diarienr 22KS205 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ingå Avtal om interkommunal samverkan avseende 
konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning enligt bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan januari 2021 har Piteå kommun bistått Älvsbyns kommuns med konsumentvägledning 
och budget- och skuldrådgivning till Älvsbyns kommuns medborgare. Detta har skett för att 
möta ett akut behov hos Älvsbyns kommun efter pensionsavgångar och i enlighet med 
tillfälliga avtal. Kommunerna är nu överens om att samverka kring konsumentrådgivning och 
budget- och skuldrådgivning på ett mer stadigvarande sätt. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Samverkan avser ett mindre samverkansområde, som utgör en del av en större 
samverkansrelation mellan Piteå och Älvsbyns kommuner och bidrar till goda relationer och 
ett högt förtroende kommunerna emellan. Bilagt samverkansavtal har upprättats i enlighet 
med Anvisning för samverkan med andra kommuner och har tagits fram i samråd med 
Älvsbyns kommun. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
att kommunen ska ingå Avtal om interkommunal samverkan avseende konsumentrådgivning 
och budget- och skuldrådgivning med Älvsbyns kommun enligt bilaga. 
 
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 
• Avtal konsument  Älvsbyns kommun 2022 
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§ 67 
 

Sammanträdesplan 2023 - Kommunfullmäktige 
Diarienr 22KS183 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesplan för Kommunfullmäktige för 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2023 har upprättats för Kommunstyrelsen inklusive 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för Kommunfullmäktige. Dessutom har 
förslag tagits fram till Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter för kommunen och 
kommunkoncernen för år 2023. 
 
En tidplan har lagts in för antagande och uppföljning av internkontrollplan samt systematiskt 
arbetsmiljöarbete, både för Kommunstyrelsens egen del och utifrån uppsiktsplikten gentemot 
nämnderna. 
 
Årsplanen innehåller tidplaner för årsredovisning/bokslut, månadsrapport, fördjupad 
månadsrapport, delårsrapport och budget/Verksamhetsplan inklusive skattesats. 
 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen samt tidsplan för ekonomiska aktiviteter har antagits 
av kommunstyrelsen.   
 
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 
• Sammanträdesplan 2023 (Beredning APU KS KF) 
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§ 68 
 

Rapportering av ej verkställda beslut, lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade tredje och fjärde kvartalet 2021 
Diarienr 21KS5 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten av ej verkställda beslut lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade tredje och fjärde kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kvartal 3 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutsdatum samt väntetid. 
 
Under kvartal 3 2021 fanns det 21 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 1 färre än kvartal 2, 2021. 
7 st avser Bostad med särskild service för vuxna (oförändrat) 
11 st avser Daglig verksamhet (3 fler än föregående kvartal) 
1 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 fler än föregående kvartal) 
0 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (oförändrat) 
0 st avser Ledsagarservice (1 färre än föregående period) 
1 st avser Kontaktperson (oförändrat) 
1 st avser Avlösarservice i hemmet (oförändrat) 
 
Anledning till ej verkställa beslut Bostad med särskild service 
- Inga erbjudanden om insats då lediga platser ej finns att tillgå 
 
Anledning till ej verkställda beslut om Daglig verksamhet 
- En person vill avvakta p.g.a Covid- och pandemiläget i samhället 
- Två person har specifika önskemål om placering där vi inte kan tillgodose önskemål 
- En person är i behandlande verksamhet och ej tillgänglig för insatsen 
- Två personer vill avvakta p.g.a hälsoskäl 
- Fyra personer får inte sin insats verkställd p.g.a bristande platser 
- En person vill ha ordinärt arbete, ej daglig verksamhet 
 
Anledning till ej verkställt beslut Korttidstillsyn 
- Familjen återtog ansökan innan den hann verkställas 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Avlösarservice 
- Uppstartmöte blev avbokat på grund av dåligt väder 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Kontaktperson 
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- Uppstartsmöten avbokats på grund av sjukdom 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 
med särskild service i form av gruppbostad samt daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad 
med särskild service är konstant. Vi har brist på särskilda boendeplatser samt daglig 
verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. För att kunna möta upp detta så 
undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en ny gruppbostad. Beslut om 
daglig verksamhet ökar och vi har under kvartalet fortsatt svårt att verkställa insatsen på 
grund av resursbrist i form av personal och lokaler. Det finns också en svårighet i att 
verkställa daglig verksamhet på grund av ohälsa hos den enskilde, svårighet att hitta lämplig 
placering men även då personer vill avvakta verkställighet under pandemin. Då lämpliga 
resurser eller platser ej hittas så får den enskilde inte sina behov tillgodosedda och verkställda 
i rimlig tid 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden för verkställighet pågår ständigt. De som beviljas insats har många 
gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Resursbrist i 
form av peronal och/eller lokaler är också en avgörande faktor. Dokumentation i varje ärende 
är viktigt där det framgår vilka erbjudanden som personerna får, anledning till utebliven 
verkställighet samt vilka andra insatser som erbjuds i avvaktan på verkställighet 
 
Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
 
Socialnämndens beslut 2021-11-24 § 140 
Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 3 2021 samt 
överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Kvartal 4 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt LSS som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänsten på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar till kommunfullmäktige och kommunens 
revisorer kön, beslutsdatum samt väntetid. 
 
Under kvartal 4 2021 fanns det 25 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre 
månader. Det är 4 fler än kvartal 3, 2021. 
9 st. avser Bostad med särskild service för vuxna (2 fler än föregående kvartal) 
11 st. avser Daglig verksamhet (oförändrat) 
0 st. avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (1 färre än föregående kvartal) 
0 st. avser Korttidsvistelse utanför hemmet (oförändrat) 
1 st. avser Ledsagarservice (1 fler än föregående kvartal) 
2 st. avser Kontaktperson (1 fler än föregående kvartal) 
1 st. avser Avlösarservice i hemmet (oförändrat) 
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1 st. avser Bostad med särskild service för barn och unga (1 fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till ej verkställa beslut Bostad med särskild service för vuxna 
- Nio personer: Lediga platser har ej funnits att tillgå 
 
Anledning till ej verkställda beslut om Daglig verksamhet 
- En person: Avvaktar p.g.a. Covid- och pandemiläget 
- Två personer: Har specifika önskemål om placering 
- En person: Behandling pågår, är ej tillgänglig för insatsen 
- Två personer: Avvaktar p.g.a. hälsoskäl 
- En person: Lediga plats har ej funnits att tillgå 
- Två personer: Har kontakter med Arbetsförmedling då de önskar arbete 
- Två personer är i kartläggning 
 
Anledning till ej verkställt beslut Ledsagarservice 
- En person: Har specifika önskemål som gör det svårt att hitta resurs för uppdraget 
Anledning till ej verkställt beslut Bostad med särskild service för barn och unga 
- En person: Verkställighet planeras i januari/februari 2022 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Avlösarservice 
- En person: Ej verkställt beslut rapporteras då det inte hade gått tre månader vid förra 
rapporteringstillfället. Verkställt 2021-11-03 
 
Anledning till ej verkställt beslut om Kontaktperson 
- En person: Flera uppstartsmöten har avbokats på grund av sjukdom 
- En person: Lämplig resurs har ej gått att finna 
 
Konsekvensanalys 
Medborgare 
Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad 
med särskild service för vuxna i form av gruppbostad samt daglig verksamhet. Vi har brist på 
särskilda boendeplatser samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. För 
att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en 
ny gruppbostad. Beslut om daglig verksamhet ökar och vi har under kvartalet fortsatt svårt att 
verkställa insatsen på grund av resursbrist i form av personal och lokaler. Det finns också en 
svårighet i att verkställa daglig verksamhet på grund av ohälsa hos den enskilde, svårighet att 
hitta lämplig placering men även då personer vill avvakta verkställighet under pandemin. Då 
lämpliga resurser i övrigt saknas så får den enskilde inte sina behov tillgodosedda och 
verkställda i rimlig tid 
 
Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden för verkställighet pågår ständigt. De som beviljas insats har många 
gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Resursbrist i 
form av personal och/eller lokaler är också en avgörande faktor. Dokumentation i varje ärende 
är viktigt där det framgår vilka erbjudanden som personerna får, anledning till utebliven 
verkställighet samt vilka andra insatser som erbjuds i avvaktan på verkställighet. 
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Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats 
verkställa beslut. 
 
Socialnämndens beslut 2022-02-23 § 17 
Socialnämnden godkänner rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 4 2021 samt 
överlämnar protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Jämställdhetsanalys 21-11-23 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet 
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§ 69 
 

Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen tredje och 
fjärde kvartalet 2021 
Diarienr 21KS6 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, tredje 
och fjärde kvartalet 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kvartal 3 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänst, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktigen och kommunens revisorer 
 
Målgrupp 0-64 år 
Under kvartal 3 fanns det 12 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är 2 färre 
än under kvartal 2 2021 
 
Ett beslut avser bostad med särskild service (1 färre än föregående period) 
Tre beslut om sysselsättning (ett färre än föregående kvartal) 
Noll beslut om ledsagarservice (ett färre än föregående kvartal) 
Ett beslut om boendestöd (ett fler än föregående kvartal) 
Ett beslut om familjehem (ett fler än föregående kvartal) 
Tre beslut om kontaktfamilj (två färre än föregående kvartal) 
Två beslut om öppenvård (två fler än föregående kvartal) 
Noll beslut om kontaktperson (två beslut färre än föregående kvartal) 
Ett beslut om annan insats, Trappenboende (ett fler än föregående kvartal) 
 
Anledning till att beslut avseende bostad med särskild service 
- Boendeplats saknas 
 
Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning 
- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för 
Covid-19 smitta 
- En person är under kartläggning 
- En person har tackat nej till insats 
 
Anledning till ej verkställt beslut boendestöd 
- Personalresurs ej tillgänglig 
 
Anledning till ej verkställt beslut om familjehem 
- Lämplig familj saknas 
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Anledning till ej verkställt beslut om kontaktfamilj 
- Lämpliga familjer saknas 
 
Anledning till ej verkställda beslut om öppenvård 
- Behandling bedömdes inte kunna påbörjas under trygga förhållanden 
 
Anledning till ej verkställd insats om annan insats(Trappenboende) 
- Behandling bedömdes inte kunna påbörjas under trygga förhållanden 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Tredje kvartalet fanns det totalt sex ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader vilket 
kan jämföras med föregående kvartal då motsvarande siffra var till. Fem beslut (3 kvinnor och 
2 män) avser plats på särskilt boende och en avser avlösning i hemmet (1 kvinna). 
 
Anledning till att beslut ej kunnat verkställas är följande 
- tackar nej till erbjuden bostad. Hälsan har förbättrats och personen väljer att återta sin 
ansökan. 
- en vistas på tillfällig boende i avvaktan på erbjudande. Har specifika önskemål. Önskemålet 
har kunnat tillgodoses och personen har numera flyttat till särskilt boende. 
- en har haft specifikt önskemål om särskilt boende. Har fått upprepade erbjudande i enlighet 
med önskemål, har trots det tackat nej. Efter en lång process bor personen numera på särskilt 
boende. 
- två personer har haft specifika önskemål, varav en har tackat nej till erbjuden plats då det 
inte var i enlighet med önskemålet. Båda bor numera på särskilt boende som stämmer överens 
med deras önskemål. 
- avlösning i hemmet har inte verkställts eftersom personen avböjt verkställighet. Insatsen är 
numera avslutad och personen har flyttat till särskilt boende. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
Målgrupp 0-64 år 
Där personer har specifika önskemål om vart de vill bo eller få sin sysselsättning verkställda 
uppstår det svårigheter att verkställa beslut. Personer får inte sina behov tillgodosedda och 
beslut verkställda inom skälig tid 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Fortsatt goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov 
tillgodosedda inom skälig tid. Medborgarnas förväntan på att få erbjudande i enlighet med 
önskemål gör att tiden från beslut till verkställighet kan dra ut på tiden. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
Målgrupp 0-64 år 
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. De som beviljas insats har många gånger 
specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Dokumentation i 
varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och 
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eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
tifrån medborgarens behov, situation och resurser. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
Målgrupp 0-64 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut 
 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Oklart om det kommer utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell 
period 
 
Socialnämndens beslut 2021-11-24 § 139 
Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2021 samt 
överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 
 
Kvartal 4 
Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av 
socialtjänst, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i avidentifierad form till 
kommunfullmäktigen och kommunens revisorer insats, beslutsdatum samt kön på den 
enskilde 
 
Målgrupp 0-64 år 
Fjärde kvartalet fanns det 7 ej verkställda inom lagstadgade tre månader (fem färre än under 
kvartal 3) 
Två beslut avser bostad med särskild service(ett fler än föregående kvartal) 
Två beslut avser hemtjänst (två fler beslut än föregående kvartal) 
Tre beslut avser kontaktperson (tre fler beslut än föregående kvartal) 
 
Anledning till ej verkställda beslut 
Bostad med särskild service: Plats fanns ej att tillgå 
Hemtjänst: En person har haft avbrott i insatsen och en person har ej kunnat verkställas på 
grund av sjukdom 
Kontaktperson: Resursbrist, lämplig person har ej funnits för uppdraget 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Fjärde kvartalet fanns det totalt fyra ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader två 
färre jämfört med kvartal tre. Två beslut avser ledsagning, ett beslut avser avlösning i hemmet 
och ett beslut avser plats på särskilt boende. Anledning till att beslut ej blivit verkställt är 
följande: 
 
Ledsagning – ej varit aktuellt till följd av hälsoskäl. Personen har under aktuell period haft 
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både hemtjänstinsatser och trygghetslarm. Personen är numera avliden 
 
Ledsagning – har av arbetsmiljöskäl inte kunnat verkställas. Personen behöver annan form av 
rullstol för att kunna ta sig ut. Anhörig har tagit kontakt med rehab för översyn av hjälpmedel. 
 
Avlösning i hemmet – anhörig har avböjt verkställighet av insatsen då behov ej funnits. 
Personen har under aktuell period även kunnat nyttja avlösning på enhet. 
 
Särskilt boende – personen har fått tre erbjudande men valt att tacka nej till samtliga då 
personen inte vill flytta. Har därefter återtagit ansökan och ärendet är nu avslutat. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Medborgare 
 
Målgrupp 0-64 år 
Personer som inte får sina beviljade insatser verkställda får inte sina behov tillgodosedda och 
beslut verkställda inom skälig tid. 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Fortsatt goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov 
tillgodosedda inom skälig tid. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Verksamhet 
Målgrupp 0-64 år 
 
Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. Dokumentation i varje ärende är viktigt där 
det framgår vilka erbjudanden som personen får samt vilka eventuella andra insatser som den 
enskilde har i väntan på verkställighet 
 
Målgrupp 65 år och äldre 
Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt 
utifrån medborgarens behov, situation och resurser. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Budget 
 
Målgrupp 0-64 år 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under 
aktuell period 
 
Målgrupp 65 år och äldre. 
Oklart om det kommer utgå några sanktionsavgifter för ej verkställda beslut under aktuell 
period 
----- 
Socialnämndens beslut 2022-02-23 §16 
Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 4 2021 
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Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 70 
 

Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige 2022 
Diarienr 22KS35 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Återrapport av uppdrag från Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. En 
förutsättning för att verkställa sådana beslut är att uppdrag och eventuella direktiv ges och är 
klart formulerade samt att verksamheten som får uppdraget informeras om det. När 
Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag ska det framgå i 
beslutet när uppdraget ska återrapporteras och vilken verksamhet som ansvarar för att beslutet 
blir verkställt. 
 
Enligt Anvisning för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen, framgår att nämnder, styrelse eller annan verksamhet en gång per halvår 
ska återrapportera vilka uppdrag de har fått från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige och i 
vilken utsträckning dessa har verkställts. 
 
Av verksamhetens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt samt en kort 
beskrivning om hur uppdraget har verkställts. Om beslutet inte verkställts ska verksamheten 
beskriva vad som hittills har genomförts och vad som återstår samt när verksamheten 
beräknar att beslutet kan verkställas respektive återrapporteras. 
 
Om verksamheten bedömer att beslutet inte kan verkställas ska verksamheten istället redogöra 
för orsakerna till det samt begära att beslutet upphävs. 
 
I bifogade bilagor framgår aktuella uppdrag och återrapportering. 
----- 
Kommunstyrelsen godkände 2022-04-11 § 79 Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen. 
 
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 
• Återrapport uppdrag Kommunfullmäktige 
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§ 71 
 

Motion (SD) - Motorgård till den bilburna ungdomen 
Diarienr 21KS315 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen till den del att möjligheterna att tillhandahålla en 
motorgård där Piteås motorungdomar kan mötas och meka, utreds. 
 
Kommunfullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning i 
samverkan med berörda förvaltningar för att utreda förutsättningarna att tillhandahålla en 
lokal för en motorgård. 
 
Kommunfullmäktige anser den del om att avsätta medel samt verka för att stödja bilburna 
ungdomar att starta en verksamhet eller förening som kan driva motorgården, som 
färdigbehandlad. 
 
Reservation 
Magnus Häggblad (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Magnus Häggblad (SD) har inkommit med en motion om 
Motorgård till den bilburna ungdomen och yrkar följande: 
-Att Piteå kommun utreder möjligheten att tillhandahålla en motorgård där Piteås 
motorungdomar kan mötas och meka. 
 
-Att Piteå kommun avsätter medel samt verkar för att stödja bilburna ungdomar i att starta 
upp en verksamhet eller förening eller annan lämplig sammanslutning som kan driva 
motorgården. 
 
Dessutom anges i motionen: 
Att åka omkring i en A-traktor har blivit enormt populärt. Fenomenet är närmast att benämnas 
som en ungdomskultur och kanske för en del en livsstil och största intresse. A-traktorn är ett 
praktiskt och säkert fordon för våra unga och förändringar av det tekniska regelverket har 
gjort dem än mer tillgängliga på senare tid. För de allra flesta så är det en första kontakt med 
bilen som transportsätt. 
 
En tredjedel av A-traktorerna registrerade i Länet finns i Piteå, 475 av 1581st och vi ser 
många av dem samlas på kvällar och helger inne i Piteå samt på stadsnära parkeringar och 
affärsområden. Här umgås man och visar upp sina senaste förvärv eller förändringar på sina 
fordon. Vissa har även som sidointresse att spela musikstycken på hög volym. 
 
Det är dock så att en del upplever A-traktorernas närvaro i stadsmiljön som en olägenhet både 
bullermässigt och trafikmässigt. På grund av detta så har det på senare tid kommit nya regler 
och direktiv för att stävja tillgången på framförallt ytor att umgås på. 
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För att stimulera det stora motorintresset och kulturen omkring samt minska irritationen från 
boende i staden så anser Sverigedemokraterna att kommunen bör stötta eller tillskapa någon 
form av fritidsgård/motorgård. Rätt utformning och plats kan skapa en samlingspunkt där 
ungdomarna kan mötas och dela sitt motorintresse under ordnade former. En gott ledarskap 
hos gårdens ansvariga/anställda kan samtidigt verka för att motorungdomarna förstår och kan 
ta till sig motsättningarna och kritiken från samhället. 
 
Vidare så har familjer olika möjligheter att köpa och reparera en A-traktor. En fattig familj 
kanske inte har verktyg, utrustning eller plats för att reparera eller modifiera fordon men 
viljan och önskan är stor. Här skulle en motorgård med möjligheter att utföra mekaniska 
ingrepp göra stor skillnad. Att aktivera Piteås motorintresserade ungdomar i denna riktning 
skulle kunna vara en inkörsport till något positivt. Tunga lastbilar istället för tunga droger. Då 
Piteå både har ett transportprogram och ett fordonsprogram att erbjuda så det är av godo att 
återväxten säkras redan på A-traktorstadiet. 
 
Sverigedemokraterna anser att våra motorburna ungdomar behöver någon form av satsning 
från kommunen gällande att utöva sitt motorintresse. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 2021-06-21 § 121, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
----- 
Kultur och fritidsnämndens beslut, 2021-10-12 § 78 
För att kunna ta ställning till motorgårdens vara eller icke vara finns många frågor att ta 
ställning till, tex 
• Vem efterfrågar motorgården, Piteås unga eller Piteås vuxna? 
• Vill de motorburna ungdomarna meka eller vill de i första hand köra omkring? 
• Mobiliteten är en stor del av epakulturen. Löser en motorgård epornas närvara i stadsmiljön? 
• Finns det någon förening som är villig att åta sig att sköta motorgården? Utifrån en snabb 
kartläggning som gjorts i med anledningen av motionen verkar det inte så. 
• Är ungdomarna intresserade av att starta en förening för ändamålet? 
• Är föreningsdrift överhuvudtaget lämpligt för ändamålet? 
• Hur bör bemanningen se ut, ska det finnas krav på yrkeskategorier med särskilda kunskaper? 
• Vilka samarbetspartners finns det? Ungdomskonsulenter, socialarbetare, bilmekaniker, 
polisen, kyrkan, andra? 
• När ska motorgården vara öppen: dagtid, kvällstid, helger, nätter? 
• Lämplig lokal, var ska motorgården placeras? 
• Hyra, bemanning och öppettider kostar pengar. Finns det lösningar på den ekonomiska 
aspekten? 
• Epatraktorer är dyra i inköp. Är det rimligt att satsa så en stor andel pengar på en förmodat 
bemedlad ungdomsgrupp? 
•Ska det bara vara en motorgård eller ska det finnas för alla ungdomar och vilka aktiviteter 
ska i så fall dessa ungdomar erbjudas? 
 
Det finns många frågetecken som behöver rätas ut. Från Kultur- och fritidsförvaltningen 
förordas därför en noggrann utredning/kartläggning innan beslut kan fattas i frågan. 
 
Kultur och fritidsnämnden beslutar förorda Kommunstyrelsen besluta utreda möjligheten att 
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tillhandahålla en motorgård för motorburen ungdom. 
 
Kultur och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att utredningen görs i 
samverkan med berörda förvaltningar. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 oktober 2021 
Kommunledningsförvaltningen håller med i Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att 
det finns en hel del frågor som behöver besvaras innan beslut kan tas i frågan. Den första 
delen i motionen föreslås därför bifallas och Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
Kommunfullmäktige ger Kultur och fritidsnämnden i uppdrag att genomföra en utredning i 
samverkan med berörda förvaltningar för att utreda förutsättningarna att tillhandahålla en 
lokal för en motorgård. 
 
För att denna typ av verksamhet ska kunna bedrivas krävs det att en förening eller liknande 
startar upp och driver verksamheten då det inte är ett kommunalt uppdrag. Kommunen kan 
vara ett stöd och ge information. Dessutom kan en sådan föreningar som är verksam i Piteå 
Kommun söka föreningsbidrag för sin verksamhet enligt Kultur- och fritidsnämndens antagna 
normer. När och om intresseförening finns, kan stöd, information samt kommunala medel 
sökas av föreningen för att driva motorgården. Den andra delen i motionen, att avsätta medel 
samt verka för att stödja bilburna ungdomar i att starta upp en verksamhet eller förening eller 
annan lämplig sammanslutning som kan driva motorgården bedöms därmed färdigbehandlad. 
----- 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
” Jag håller med motionsställaren om att det finns ett behov av att utreda möjligheterna för att 
stödja tillkomsten av en samlingsplats för motorburen ungdom i Piteå. Intresset för Epa-
traktorer är stort och idag finns inga naturliga samlingsplatser. Kultur och fritidsnämnden tar i 
sitt yttrande upp berättigade frågor som behöver belysas, inte minst hur en sådan 
samlingsplats ska organiseras och driftas. Det är då rimligt att Kultur- och fritidsnämnden får 
i uppdrag att genomföra en sådan utredning då de är ansvariga för kommunens stöd till 
fritidsaktiviteter för unga. 
 
Jag är därför beredd att bifalla delen i motionen som handlar om en utredning. När det gäller 
den andra delen och att i dagsläget tillskjuta medel och speciellt stödja bilburna ungdomar 
tycker jag inte det finns något behov av. Det finns inga begränsningar i Kultur- och 
fritidsnämndens regelverk som hindrar att motorföreningar eller en grupp intresserade 
ungdomar startar upp ungdomsverksamhet eller startar projekt som berättigar till kommunalt 
bidrag och stöd. Jag tycker det är viktigt att vi som kommun behandlar olika verksamheter på 
ett likartat sätt och föreslår därför att den delen av motionen anses färdigbehandlad. ” 
 
Yrkanden 
 
Stefan Askenryd (S) och Helen Lindbäck (KD): Bifall Kommunstyrelsens förslag 
Magnus Häggblad (SD): Bifall till motionen i sin helhet.  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 72 
 

Motion (L) - Osund konkurrens i Piteå kommun 
Diarienr 21KS293 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår förslaget enligt punkt ett och två i motionen. 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionens tredje förslagspunkt. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en e-tjänst där näringsidkare 
kan anmäla osund konkurrens. 
 
Reservation 
Marika Berglund (C), Ulf Lindström (L), William Sandberg (M), Karl-Erik Jonsson (M), 
Helen Lindbäck (KD), Ellinor Sandlund (M), Daniel Bylund (KD), Kristin Lundström (C), 
Martin Åström (SJV), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindeberg (SD), Anders Nordin (SLP), 
Håkan Johansson (M ), Malin Stenvall Viksten (M), Torgny Långström (C), Bo Andersson 
(C), Malin Markström (SJV), Marika Berglund (C), Eva Åström (SJV), Magnus Häggblad 
(SD), Torgny Långström (C), Majvor Sjölund (C), Anton Markström (SJV) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Håkan Johanssons yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har lämnat in en motion och yrkar: 
 
- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att, genom en extern aktör, genomföra en kartläggning 
för att ta reda på inom vilka områden som det förekommer osund/snedvriden konkurrens från 
Piteå kommun genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform gentemot andra aktörer. 
 
- Att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att undanröja 
den osunda/snedvridna konkurrensen utifrån genomförd kartläggning. 
 
- Att Piteå kommun likt Umeå och Skellefteå kommun inför en tjänst där näringsidkare kan 
anmäla osund konkurrens. 
 
En grundförutsättning för ett växande Piteå är att det går bra för vårt lokala näringsliv. Piteå 
behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som 
etableringar av nya externa företag i kommunen. Den grundläggande frågan för att skapa fler 
jobb är ett positivt företagsklimat. 
 
Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig 
sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting 
affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. 
 
Inom Liberalerna har även hört många andra exempel genom åren. Företagare och 
företagarorganisationer har uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är 
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påtaglig. I Svenskt Näringslivs senaste företagsklimatsranking så hamnade Piteå på plats 226 
(2020) av landets 290 kommuner och när det kommer till frågan: "I vilken utsträckning anser 
du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" ligger Piteå klart 
över riksgenomsnittet. Detta är bekymmersamt speciellt när detta inte är någon 
engångsföreteelse. Piteå är bland de sämsta i hela landet, om vi lyssnar till de lokala 
företagare som svarat på enkäten. 
 
Ranking totalt för Piteå av 290 kommuner 
2020:226, 2019:217, 2018:140, 2017:226, 2016:217, 2015:183, 2014: 213 
Källa: https:/ /www.foretagsklimat.se/norrbottens_lan?sort=2020 
 
Liberalerna ser behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken 
omfattning som Piteå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. 
Därför är det av allra största vikt att låta en extern utredare kartlägga företeelserna och 
presentera åtgärder att motverka eventuell snedvriden konkurrensen. 
 
I Umeå och Skellefteå kommun har man valt att införa en tjänst där företagare på ett smidigt 
sätt kan anmäla om man anser att kommunen snedvrider konkurrensen för en enskild 
näringsidkare. Efter att ett ärende anmälts så finns en handlingsplan för hur det ska följas upp. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2021 § 120, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2022 
 
Frågan som lyfts fram i motionen om osund konkurrens och offentlig sektors verksamheters 
påverkan på konkurrensen inom näringslivet måste ses utifrån en bred kontext. 
Kommuner/regioners demografi, befolkningstäthet, geografiska beskaffenhet påverkar 
offentlig sektors eventuella undanträngning eller snedvridna konkurrens. Införandet av Lagen 
om valfrihetssystem (LOV) illustrerar hur ett system kan fungera väl i en kommun/region 
medan den fungera tämligen dåligt i ett annan, beroende på exempelvis avstånd eller tidigare 
nämnda faktorer. 
 
Dvs det är svårt att skapa goda förutsättningar för en mer konkurrensutsatt marknad då 
ersättningsmodeller eller underlag är för litet, det offentliga måste ta större anspråk på olika 
typer av tjänsteproduktion eller produktion helt enkelt. 
 
I den starka samhällsutvecklingen som sker i Piteå kommun och regionen behöver flera 
aspekter kartläggas och dialoger med företagen prioriteras för att vi ska nå kommunens 
övergripande mål. Detta är en viktig utgångspunkt i behandling av exempelvis svenskt nä-
ringslivsranking, vilka faktorer påverkar vår möjlighet till att nå uppsatta mål. 
 
Utifrån dialoger och andra undersökningar (ex enkätutskick och Insiktsmätningen) så kan 
frågor rörande förutsättningar till att hitta kompetens, resurser, lokaler och mark vara av större 
betydelse för näringslivet som helhet. Osund konkurrens skulle kunna ses som en mer 
branschrelaterad fråga eller politiskt betingad frågeställning. Utredning av denna fråga har 
tidigare genomförts och förvaltningen bedömer att ”landskapet” för företagsamheten inte 
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ändrats nämnvärt under dessa år. 
 
Företagsklimatet är ett prioriterat område och ledningsuppdrag varpå alla delar är viktiga att 
utreda vidare för att se var kommunen kan förbättra eventuella handläggning, bemötande, 
kommunikation eller styrning inom kommun eller kommunala bolagen. Förvaltningen gör 
bedömningen att det kan finnas skäl att förnya eventuell kunskap i frågan och att en kart-
läggning av frågan och olika verksamheters påverkan på konkurrensen kan ge insikter för 
vidare politiska ställningstaganden. 
 
Förvaltningen anser att bildandet av ex. Näringslivsrådet samt andra dialogforum, mässor och 
användardriven verksamhetsutveckling bör svara upp på förslag punkt 3 och därmed tas med i 
löpande utvecklingsarbetet framåt. 
 
Yttrande: 
 
punkt 1: Förvaltningen bedömer att det kan finnas skäl att uppdatera en kartläggning då vi är i 
en kraftfull samhällsutveckling och frågan avseende kapacitet avseende olika leveranser 
skulle kunna kopplas till frågeställningen. 
 
punkt 2: Förvaltningen bedömer att det kan finnas skäl att uppdatera kunskap kring möjliga 
åtgärder givet att den tar i beaktning kommunens övergripande mål och inte enbart utgår från 
en konkurrensdimension. 
 
punkt tre: Förvaltningen bedömer att förslag i till viss del redan finns, och om behov finns kan 
denna tjänst utvecklas inom ramen för befintlig och berörd verksamhet. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Vad som är osund konkurrens kan förändras över tid, framförallt i en mindre ort. I grunden 
ska en kommun inte utföra verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Vad som ligger i den 
kommunala kompetensen kan dock variera utifrån vad marknaden erbjuder för tjänster i en 
ort. I vissa fall kan det vara okej att utföra en viss verksamhet för att erbjuda medborgarna 
relevant service som inte annars finns på orten. Sedvanlig kommunal affärsverksamhet som 
t.ex. bostäder, el och energiförsörjning och generell lokalförsörjning till mindre företag räknas 
som kompetensenlig verksamhet för en kommun. 
 
Det gäller också att skilja på osund konkurrens och valet mellan att utföra kommunal 
grundverksamhet i egen regi eller genom privata utförare. Det är min absoluta övertygelse att 
för merparten av kommunal verksamhet, t.ex. utbildning eller vård och omsorg, i egen regi 
ger långsiktigt bättre kvalitet till medborgarna. 
 
Sund konkurrens och att kommunens verksamheter ligger inom den så kallade ”kommunala 
kompetensen”, dvs vad en kommun får utföra för uppgifter åt sina medborgare, granskas 
löpande av konkurrensverket. Näringslivsavdelningen upplever i sin dialog med företagen att 
det finns viktigare frågor att arbeta med för att skapa ett gynnsammare företagsklimat i Piteå. 
Grunden i Piteå kommun är att vi ska följa lagen även inom detta område och jag håller med i 
företagens och näringslivsavdelningens bedömning att de resurser vi har för att arbeta med 
förbättrat näringslivsklimat kan användas bättre, varför jag föreslår kommunfullmäktige att 
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avslå punkt ett och två i motionen. 
 
Gällande separat tjänst för att anmäla osund konkurrens finns den möjligheten via dialog med 
näringslivsavdelningen. Det skulle dock med enkla medel kunna förtydligas varför jag 
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionens tredje beslutspunkt ” 
 
Yrkanden 
 
Stefan Askenryd (S) och Britt Fäldt (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag 
  
Håkan Johansson (M) med stöd av Helen Lindbäck (KD), Ulf Lindström (L), Majvor Sjölund 
(C), Lage Hortlund (SD), Johnny Åström (SJV) yrkar bifall till motionen i sin helhet. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs av Håkan Johansson (M) och Kommunfullmäktige godkänner följande 
beslutsgång: 
Ja-röst, Bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst, Bifall till motionen 
Votering verkställs genom voteringssystem.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 25 
Nej: 22 
Avstår: 1 
Frånvarande: 3 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
  
 
Beslutsunderlag 
• §99 KS Motion (L) - Osund konkurrens i Piteå kommun 
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§ 72 
Votering Motion (L) - Osund konkurrens i Piteå kommun 
21KS293 

 
JA: Bifall till kommunstyrelsens förslag - Nej: Bifall till motionen 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Stefan Askenryd (S), ordförande X   
Anders Lundkvist (S), ledamot X   
Ruth Rahkola (S), ledamot X   
Sven-Gösta Pettersson (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Nina Bladh (S), ledamot X   
Jonas Lindberg (S), ledamot X   
Maj-Britt Lindström (S), ledamot X   
Ferid Letic (S), ledamot X   
Lena Vikberg (S), ledamot X   
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Cristian Bergvall (S), ledamot X   
Marianne Hedkvist (S), ledamot X   
Brith Fäldt (V), ledamot X   
Per Lönnberg (V), ledamot X   
Helena Nilseriksdotter (V), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Anna Bergström (V), ledamot X   
Mats Dahlberg (MP), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Ellinor Sandlund (M), ledamot  X  
William Sandberg (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Majvor Sjölund (C), ledamot  X  
Marika Berglund (C), ledamot  X  
Torgny Långström (C), ledamot  X  
Bo Andersson (C), ledamot  X  
Johnny Åström (SJV), ledamot  X  
Martin Åström (SJV), ledamot  X  
Eva Åström (SJV), ledamot  X  
Malin Markström (SJV), ledamot  X  
Anton Markström (SJV), ledamot  X  
Helén Lindbäck (KD), ledamot  X  
Daniel Bylund (KD), ledamot  X  
Anders Nordin (SLP), ledamot   X 
Ulf Lindström (L), ledamot  X  
Lage Hortlund (SD), ledamot  X  
Magnus Häggblad (SD), ledamot  X  
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Ulf Lindeberg (SD), ledamot  X  
Kristin Lundström (C), ledamot  X  
Åsa Nordmark (M), ledamot  X  
Malin Stenvall Viksten (M), ledamot  X  
Mojgan Azari (S), ledamot X   
Carola Bergman (S), ledamot X   
Lena Jarblad (S), ledamot X   
Jonas Vikström (S), ledamot X   
Peter Eriksson (S), ledamot X   
Maria Holmquist (V), ledamot X   
Resultat 25 22 1 
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§ 73 
 

Anmälda handlingar 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda handlingar 
• Taxa för serveringstillstånd (dnr 22KS225-1) 

• Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter (dnr 22KS226-1) 

• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (dnr 22KS228-1) 

• Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (dnr 22KS229-1) 

• Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel (dnr 22KS230-1) 

• Taxa för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare (dnr 22KS231-1) 

• Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer (dnr 22KS232-1) 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (dnr 22KS233-1) 

• Taxa för uppdragsverksamhet (dnr 22KS234-1) 

• Slutdokument grundläggande granskning 2021 Kost- och servicenämnden (dnr 22KS1-9) 

• Grundläggande granskning 2021 kost- och servicenämnden (dnr 22KS1-10) 

• Slutdokument granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete (dnr 21KS536-2) 

• Samverkansavtal NSGD (dnr 22KS127-2) 

• § 10 GRN 2022-04-27 Taxa för brandskyddskontroll (dnr 22KS283-1) 

• Taxa för brandskyddskontroll (dnr 22KS283-2) 

• § 9 GRN 2022-04-27 Taxa för sotning och rengöring (dnr 22KS284-1) 

• Taxa för sotning och rengöring (dnr 22KS284-2) 

 
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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§ 74 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare (S) - Valnämnden 
Diarienr 18KS610 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kenneth Lundströms (S) avsägelse som ersättare i 
Valnämnden. 
  
Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle. 
 
Ärendebeskrivning 
Kenneth Lundström (S) har den 29 mars avsagt sig uppdraget som ersättare i Valnämnden. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till att Kommunfullmäktige godkänner Kenneth Lundströms (S) 
avsägelse som ersättare i Valnämnden 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 75 
 

Val av ersättare (V) - Miljö- och tillsynsnämnden 2019-2022 
Diarienr 18KS607 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Mats Eriksson (V) till ny ersättare i Miljö- och tillsynsnämnden för 
resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände Monica Lindmarks (V) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Miljö- och tillsynsnämnden den 28 mars 2022  
 
Vänsterpartiet har nominerar Mats Eriksson (V) till ny ersättare. 
 
Yrkanden 
Stefan Askenryd (S): Bifall till vänsterpartiets nominering 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  



 
Kommunfullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 39 (45) 
Sammanträdesdatum  
2022-05-30  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 76 
 

Motion (SLP) - Våra skolbarns säkerhet 
Diarienr 22KS276 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen "Våra skolbarns säkerhet" till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om "Våra skolbarns 
säkerhet". 
 
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 
• Motion (SLP) - Våra skolbarns säkerhet 
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§ 77 
 

Motion (SLP) - Det egna köttet till  den egna befolkningen 
Diarienr 22KS203 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen "Det egna köttet till den egna befolkningen" till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om "Det egna köttet till 
den egna befolkningen". 
 
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 
• Motion (SLP) - Det egna köttet till  den egna befolkningen 
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§ 78 
 

Motion (SLP) - Fritt wifi till alla i Piteå kommun 
Diarienr 22KS208 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen "Fritt wi-fi till alla i Piteå kommun" till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om fritt wi-fi till alla i 
Piteå kommun. 
 
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 
• Motion (SLP) - Fritt wifi till alla i Piteå kommun 
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§ 79 
 

Interpellation (M) - Norrbotniabanans dragning 
Diarienr 22KS291 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om "Norrbotniabanans dragning genom 
kommunen och möjligheter till omprövning av Kommunfullmäktiges tidigare beslut om 
rekommenderad dragning, och yttrande, till Trafikverket" får ställas till Helena Stenberg (S) 
och Patric Lundström (S) ordförande respektive vice ordförande i Kommunstyrelsen. 
  
Ordförandena besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Håkan Johansson (M) och Ellinor Sandlund (M) har lämnat in en 
interpellation om "Norrbotniabanans dragning genom kommunen och möjligheter till 
omprövning av Kommunfullmäktiges tidigare beslut om rekommenderad dragning, och 
yttrande, till Trafikverket", ställd till Helena Stenberg (S) och Patric Lundström (S) 
ordförande respektive vice ordförande i Kommunstyrelsen. 
 
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 
• Interpellation (M) - Norrbotniabanans dragning 
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§ 80 
 

Medborgarförslag - Cykel- och gångväg Centrum till havsbadet 
Diarienr 22KS246 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Cykel- och gångväg Centrum till 
havsbadet, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om Cykel- och gångväg från Piteå Havsbad till Piteå 
stad  
 
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 - Cykel- och gångväg Centrum till havsbadet 
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§ 81 
 

Medborgarförslag - Namnsätt väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen 
Diarienr 22KS212 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Namnsätt väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att namnsätta väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen 
 
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 - Namnsätt väg från Västra kajen till Hallgrensvägen 
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§ 82 
 

Medborgarförslag - Markera cykelvägen vid Tvåhjulsmästarna och 
Big Boy 
Diarienr 21KS465 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Markera cykelvägen vid 
Tvåhjulsmästarna och Big Boy, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att markera cykelvägen vid Tvåhjulsmästarna och 
Big Boy 
 
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 - Markera cykelvägen vid Tvåhjulsmästarna och Big Boy 
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