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§ 104 
 

Bolagsbildning – Nordfastigheter i Piteå AB 
Diarienr 22KS450 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att AB PiteBo köper ett lagerbolag alternativt bildar ett bolag 
med aktiekapital på 25 tkr, som initialt utgör dotterbolag till AB PiteBo. 
 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för AB PiteBos dotterbolag med firmanamnet 
Nordfastigheter i Piteå AB (bilaga 1). 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen i AB PiteBo har beslutat att förbereda för möjlig försäljning av fastigheter. För att 
kunna genomföra det på ett för bolaget fördelaktigt sätt, krävs bildande av ett dotterbolag 
samt ett dotterdotterbolag vari fastigheterna regleras. Utöver att förfaringssättet är efterfrågat 
av köpare, blir skattekonsekvensen för bolaget mer gynnsam. 
 
Bakgrunden till beslutet är i huvudsak följande: 
 
• Med hänsyn till det intresse och aktivitet som finns för nyetablering av företag i Piteå med 
omnejd kommer sannolikt efterfrågan på bostäder i Piteå att öka. Då planläggningsprocessen 
tar flera år, måste bolaget planera och förbereda för att möjliggöra nyproduktion för att kunna 
erbjuda bostäder i rätt tid vid en större inflyttning. 
 
• För att vara ute i god tid vill bolaget förbereda för en framtida begränsad försäljning genom 
bildandet av dotterbolag. Försäljningen beräknas uppgå till maximalt 4% av bolagets 
lägenhetsinnehav. 
 
• Genom försäljning tillförs kapital och nyproduktion möjliggörs, vilket innebär att bolaget 
kan finansiera nyproduktion med begränsad nyupplåning. Detta innebär också att 
låneutrymmet för kommunen och de övriga koncernbolagen påverkas positivt. 
 
• Det kapital som genereras av bolagets rörelse måste i första hand nyttjas för re-investeringar 
i det äldre fastighetsbeståndet då det är av stor betydelse för Piteå Kommuns medborgare att 
det finns en blandning av äldre och nyare fastigheter och därtill varierande hyresnivåer. 
 
• På detta sätt bibehålls bolagets finansiella stabilitet samtidigt som utveckling sker i form av 
nyproduktion och underhåll. 
 
• Försäljningen kan utöver ovanstående, även ge en möjlighet till ökad mångfald av 
fastighetsägare inom kommunen. En försäljningsvolym på ca 4% är en attraktiv volym för 
nya aktörer i Piteå. 
 
• Med hänsyn till den senaste tidens ränteutveckling bör beslut i frågan tas skyndsamt då 
efterfrågan på hyresfastigheter mattas av. 
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• Om en framtida försäljning inte kan genomföras, måste AB PiteBos planer på nyproduktion 
revideras ned. 
 
Ovanstående ligger inom ramen för bolagets ägardirektiv. I direktivet anges att ”AB PiteBos 
verksamhet ska bestå av att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta 
bostäder…”. 
 
AB PiteBos innehav av lägenheter uppgår i juni 2022 till ca 4040. AB PiteBos marknadsandel 
ligger på 50% av hyresrätterna i Piteå kommun. 
Inga personalneddragningar kommer att ske med anledning av försäljningen i och med att 
AB PiteBo planerar för kommande nyproduktioner. 
 
AB PiteBo kommer att återkomma till KF med förslag på försäljning av fastigheter samt 
process för genomförande i ett nästa steg. Under förutsättning att KF beslutar enligt detta 
förslag, kommer bolaget skyndsamt att påbörja en försäljningsprocess. En ambition är att 
presentera ett förslag om försäljning till KF under 2023. 
 
I samband med att lagerbolagen köps alternativt bildas måste för de nya bolagen finnas beslut 
om bolagsordningar med firmanamn. Även styrelse, ordförande, vice ordförande, 
lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant måste ha utsetts av kommunfullmäktige. 
Dessa föreslås utgöras av samma personer som i AB PiteBo styrelse respektive 
lekmannarevisorer och beslutas av Kommunfullmäktige i eget ärende. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Bolagsordning Nordfastigheter i Piteå AB 

 
Beslutet skickas till 
Maria Adlers, VD AB PiteBo 
Daniel Fåhraeus, VD Piteå Kommunföretag AB 
Roger Wiklund, Koncerncontroller Piteå Kommunföretag AB 
 
  

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-26
(Signerat, SHA-256 EB2E8C3753A1EA64E9425264A6383F69F6527EFDB8F98D1F9C38BA231AADB273)

Sida 5 av 41



Sammanträdesprotokoll 6 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 105 
 

Bolagsbildning – Nordbostäder i Piteå AB 
Diarienr 22KS519 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Nordfastigheter i Piteå AB köper ett lagerbolag alternativt 
bildar ett bolag med aktiekapital på 25 tkr, som initialt utgör dotterbolag till Nordfastigheter i 
Piteå AB och dotterdotterbolag till AB PiteBo. 
 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Nordfastigheter i Piteå ABs dotterbolag med 
firmanamnet Nordbostäder i Piteå AB (bilaga 1). 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen i AB PiteBo har beslutat att förbereda för möjlig försäljning av fastigheter. För att 
kunna genomföra det på ett för bolaget fördelaktigt sätt, krävs bildande av ett dotterbolag 
samt ett dotterdotterbolag vari fastigheterna regleras. Utöver att förfaringssättet är efterfrågat 
av köpare, blir skattekonsekvensen för bolaget mer gynnsam. 
 
Bakgrunden till beslutet är i huvudsak följande: 
 
• Med hänsyn till det intresse och aktivitet som finns för nyetablering av företag i Piteå med 
omnejd kommer sannolikt efterfrågan på bostäder i Piteå att öka. Då planläggningsprocessen 
tar flera år, måste bolaget planera och förbereda för att möjliggöra nyproduktion för att kunna 
erbjuda bostäder i rätt tid vid en större inflyttning. 
 
• För att vara ute i god tid vill bolaget förbereda för en framtida begränsad försäljning genom 
bildandet av dotterbolag. Försäljningen beräknas uppgå till maximalt 4% av bolagets 
lägenhetsinnehav. 
 
• Genom försäljning tillförs kapital och nyproduktion möjliggörs, vilket innebär att bolaget 
kan finansiera nyproduktion med begränsad nyupplåning. Detta innebär också att 
låneutrymmet för kommunen och de övriga koncernbolagen påverkas positivt. 
 
• Det kapital som genereras av bolagets rörelse måste i första hand nyttjas för re-investeringar 
i det äldre fastighetsbeståndet då det är av stor betydelse för Piteå Kommuns medborgare att 
det finns en blandning av äldre och nyare fastigheter och därtill varierande hyresnivåer. 
 
• På detta sätt bibehålls bolagets finansiella stabilitet samtidigt som utveckling sker i form av 
nyproduktion och underhåll. 
 
• Försäljningen kan utöver ovanstående, även ge en möjlighet till ökad mångfald av 
fastighetsägare inom kommunen. En försäljningsvolym på ca 4% är en attraktiv volym för 
nya aktörer i Piteå. 
 
• Med hänsyn till den senaste tidens ränteutveckling bör beslut i frågan tas skyndsamt då 
efterfrågan på hyresfastigheter mattas av. 
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• Om en framtida försäljning inte kan genomföras, måste AB PiteBos planer på nyproduktion 
revideras ned. 
 
Ovanstående ligger inom ramen för bolagets ägardirektiv. I direktivet anges att ”AB PiteBos 
verksamhet ska bestå av att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta 
bostäder…”. 
 
AB PiteBos innehav av lägenheter uppgår i juni 2022 till ca 4040. AB PiteBos marknadsandel 
ligger på 50% av hyresrätterna i Piteå kommun. 
Inga personalneddragningar kommer att ske med anledning av försäljningen i och med att 
AB PiteBo planerar för kommande nyproduktioner. 
 
AB PiteBo kommer att återkomma till KF med förslag på försäljning av fastigheter samt 
process för genomförande i ett nästa steg. Under förutsättning att KF beslutar enligt detta 
förslag, kommer bolaget skyndsamt att påbörja en försäljningsprocess. En ambition är att 
presentera ett förslag om försäljning till KF under 2023. 
 
I samband med att lagerbolagen köps alternativt bildas måste för de nya bolagen finnas beslut 
om bolagsordningar med firmanamn. Även styrelse, ordförande, vice ordförande, 
lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant måste ha utsetts av kommunfullmäktige. 
Dessa föreslås utgöras av samma personer som i AB PiteBo styrelse respektive 
lekmannarevisorer och beslutas av Kommunfullmäktige i eget ärende. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Bolagsordning Nordbostäder i Piteå AB 

 
Beslutet skickas till 
Maria Adlers, VD AB PiteBo 
Daniel Fåhraeus, VD Piteå Kommunföretag AB 
Roger Wiklund, Koncerncontroller Piteå Kommunföretag AB 
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§ 106 
 

Utökning borgensram AB Furunäsets Fastigheter 
Diarienr 22KS288 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utöka borgensram för AB Furunäsets Fastigheter med 20 mkr 
till totalt 80 mkr. 
 
Reservation 
Ellinor Sandlund (M), Anders Nordin (SLP) Ulf Lindström (L), Magnus Häggblad (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå beslutade 2011-12-19 om en borgensram för AB Furunäsets 
Fastigheter på 60 mkr varav 54 mkr för närvarande nyttjas. Under de senaste 5 åren har stora 
investeringar (55 mkr) genomförts i bolaget vilket finansierats genom nyttjande av bolagets 
tillgodohavande på koncernkontot. 
AB Furunäsets Fastigheter står inför ytterligare stora investeringar, de närmaste åren ser 
koncernen behov av en mer långsiktig finansiering med borgen som säkerhet och med 
amortering av låneskulden. Viss del av lånebehovet kan tillgodoses genom nyttjande av 
tillgodohavande på koncernkontot, men en utökning av borgensramen från 60 mkr till 80 mkr 
ger möjlighet en långsiktighet i finansieringen som eftersträvas. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att bevilja utökad borrgensram 
med ytterligare 20 mkr. Den totala borgensramen uppgår till 80 mkr 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V) och Jonas Vikström (S): bifall till förslaget. 
 
Håkan Johansson (M), Marika Berglund (C), Johnny Åström (SJP) och Magnus Häggblad 
(SD): bordlägga ärendet till efter budget för 2023 är fastställd. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att hen först avser att ställa proposition på yrkandet om bordläggning, 
om Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bordläggning och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
Nej-röst, ärendet återremitteras enligt yrkande. 
Votering verkställs genom votering i voteringssystem.  
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Omröstningsresultat 
Ja: 25 
Nej: 23 
Avstår: 0 
Frånvarande:  
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. 
  
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 PM Borgensram AB Furunäsets Fastigheter 
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§ 106 Detaljerat omröstningsresultat 
2022-09-26 13:34  
 
Propositionsordning  
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde Nej-röst, ärendet återremitteras 
enligt yrkande.  

 
Ledamöter Närv Frånv Ersättare 1. Ja 2. Nej 3. Avstår 

Stefan Askenryd (S)   X     
Maria Holmquist (V)  X   X   
Daniel Bergman (M)  X    X  

Anders Lundkvist (S)   X Jonas Vikström (S)  X   
Helena Stenberg (S)   X Peter Roslund (S)  X   
Ruth Rahkola (S)   X Carola Bergman (S)  X   
Sven-Gösta Pettersson (S)  X   X   
Agnetha Eriksson (S)  X   X   
Frida Blom (S)  X   X   
Lars U Granberg (S)  X   X   
Nina Bladh (S)  X   X   
Jonas Lindberg (S)  X   X   
Emmeli Persson (S)  X   X   
Maj-Britt Lindström (S)  X   X   
Ferid Letic (S)  X   X   
Lena Vikberg (S)   X Mojgan Azari (S)  X   
Roland Olofsson (S)   X Maria Truedsson (S)  X   
Elisabeth Vidman (S)   X Lena Jarblad (S)  X   
Cristian Bergvall (S)  X   X   
Marianne Hedkvist (S)  X   X   
Marita Börkman Forsman (S)  X   X   
Brith Fäldt (V)  X   X   
Per Lönnberg (V)  X   X   
Helena Nilseriksdotter (V)  X   X   
Mikael Borgh (V)  X   X   
Anna Bergström (V)  X   X   
Mats Dahlberg (MP)  X   X   
Håkan Johansson (M)  X    X  

Ellinor Sandlund (M)  X    X  

William Sandberg (M)   X     
Charlotte Elworth (M)  X    X  

Karl-Erik Jonsson (M)  X    X  

Majvor Sjölund (C)  X    X  

Marika Berglund (C)  X    X  

Johannes Johansson (C)  X    X  

Torgny Långström (C)  X    X  

Britt-Louise Nyman Backman (C)   X Anton Li Nillson (C)   X  

Bo Andersson (C)  X    X  

Johnny Åström (SJV)  X    X  

Martin Åström (SJV)  X    X  

Ewa Åström (SJV)  X    X  

Malin Markström (SJV)  X    X  
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Anton Markström (SJV)  X    X  

Helen Lindbäck (KD)  X    X  

Daniel Bylund (KD)  X    X  

Anders Nordin (SLP)  X    X  

Petra Fojtikova (SLP)   X     
Ulf Lindström (L)  X    X  

Lage Hortlund (SD)  X    X  

Magnus Häggblad (SD)  X    X  

Ulf Lindeberg (SD)  X    X  
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§ 107 
 

Utökning av borgensram Trähallen AB 
Diarienr 22KS289 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utöka borgensramen för Trähallen AB med 5 mkr till totalt 35 
mkr. 
 
Reservation 
Daniel Bergman (M), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Karl-Erik Jonsson (M) 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Torgny Långström (C), Johnny Åström 
(SJV), Anton Markström (SJV), Helen Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Anders Nordin 
(SLP), Malin Markström (SJV), Magnus Häggblad (SD), Ulf Lindeberg (SD), Ulf Lindström 
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 om ett gemensamt bolag mellan Piteå 
Näringsfastigheter AB (51 %) och Lundkvist Trävaru AB (49 %). Beslutet syftade till att i det 
gemensamt ägda bolaget, Trähallen AB, förvärva mark på Haraholmens industriområde och 
på fastigheten uppföra en industribyggnad. Byggnaden färdigställdes under hösten 2019 och i 
samband med byggnationen beviljade kommunfullmäktige en borgensram på 30 mkr vilket då 
motsvarade ca 55 % av total investering. Under 2020 amorterades 8 mkr av lånet som idag 
uppgår till 22 mkr. Aktieägaravtalet mellan parterna innefattar en oåterkallelig rätt för Option 
där Lundkvist Trävaru AB efter fem år har möjlighet att förvärva aktier från Piteå 
Näringsfastigheter AB vid ett eller flera tillfällen under avtalets giltighetstid. Utövande av 
Optionen förutsätter minst 5% av aktierna per tillfälle, från första utövandet av Optionen 
måste samtliga aktier vara förvärvade inom fem år. 
 
I samband med att bolaget nu kommer att investera i en påbyggnad av kontorsdelen beräknas 
lånebehovet till totalt 35 mkr och borgensramen skulle därför behöva utökas med 5 mkr till 35 
mkr vilket då också motsvarar ca 55 % av den totala investeringen i fastigheten. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att bevilja utökad borgensram med 
ytterligare 5 mkr. Den totala borgensramen uppgår till 35 mkr. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Håkan Johansson (M), Marika Berglund (C), Johnny Åström (SJV), Magnus Häggblad (SD) 
och Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, Bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Nej-röst, bifall till Håkan Johanssons (M) m.f. förslag. 
Votering verkställs genom voteringssystem.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 25 
Nej: 23 
Avstår: 0 
Frånvarande:  
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 PM Borgensram Trähallen AB 2022-05-11 
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§107 Detaljerat omröstningsresultat 
 
Propositionsordning  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst, Bifall till 
kommunstyrelsens förslag Nej-röst, bifall till Håkan Johanssons (M) m.f. förslag.  
 
Ledamöter Närv Frånv Ersättare 1. Ja 2. Nej 3. Avstår 

Stefan Askenryd (S)   X     
Maria Holmquist (V)  X   X   
Daniel Bergman (M)  X    X  

Anders Lundkvist (S)   X Jonas Vikström (S)  X   
Helena Stenberg (S)   X Peter Roslund (S)  X   
Ruth Rahkola (S)   X Carola Bergman (S)  X   
Sven-Gösta Pettersson (S)  X   X   
Agnetha Eriksson (S)  X   X   
Frida Blom (S)  X   X   
Lars U Granberg (S)  X   X   
Nina Bladh (S)  X   X   
Jonas Lindberg (S)  X   X   
Emmeli Persson (S)  X   X   
Maj-Britt Lindström (S)  X   X   
Ferid Letic (S)  X   X   
Lena Vikberg (S)   X Mojgan Azari (S)  X   
Roland Olofsson (S)   X Maria Truedsson (S)  X   
Elisabeth Vidman (S)   X Lena Jarblad (S)  X   
Cristian Bergvall (S)  X   X   
Marianne Hedkvist (S)  X   X   
Marita Börkman Forsman (S)  X   X   
Brith Fäldt (V)  X   X   
Per Lönnberg (V)  X   X   
Helena Nilseriksdotter (V)  X   X   
Mikael Borgh (V)  X   X   
Anna Bergström (V)  X   X   
Mats Dahlberg (MP)  X   X   
Håkan Johansson (M)  X    X  

Ellinor Sandlund (M)  X    X  

William Sandberg (M)   X     
Charlotte Elworth (M)  X    X  

Karl-Erik Jonsson (M)  X    X  

Majvor Sjölund (C)  X    X  

Marika Berglund (C)  X    X  

Johannes Johansson (C)  X    X  

Torgny Långström (C)  X    X  

Britt-Louise Nyman Backman (C)   X Anton Li Nillson (C)   X  

Bo Andersson (C)  X    X  

Johnny Åström (SJV)  X    X  

Martin Åström (SJV)  X    X  

Ewa Åström (SJV)  X    X  

Malin Markström (SJV)  X    X  
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Anton Markström (SJV)  X    X  

Helen Lindbäck (KD)  X    X  

Daniel Bylund (KD)  X    X  

Anders Nordin (SLP)  X    X  

Petra Fojtikova (SLP)   X     
Ulf Lindström (L)  X    X  

Lage Hortlund (SD)  X    X  

Magnus Häggblad (SD)  X    X  

Ulf Lindeberg (SD)  X    X  
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§ 108 
 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 20KS375 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) bestämmelser om 
ersättning för förtroendevalda för att utreda konsekvenser av Moderaternas 
ändringsförslag (enligt bilaga). 
 
Reservation 
Ulf Lindström (L), Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2021 och 2022 har ett stort utvecklingsarbete pågått för att förbättra servicen till 
förtroendevalda genom att erbjuda alltid tillgängliga digitala tjänster och en samlad ingång för 
ärenden som rör uppdraget. En del i detta är att införa en digital tjänst för att rapportera 
närvaro på sammanträden och förrättningar för att få ut rätt ersättning. 
 
Som en del i detta arbete har en revidering av de bestämmelser som reglerar ersättning och 
arvoden ingått. Tidigare bestämmelser har upplevts som krångliga och svåra att förstå. 
Kommunledningsförvaltningen har därför valt att ta fram ett helt nytt förslag till 
bestämmelser. De bygger i grunden på att ersättningsnivåerna ska vara likvärdiga och den 
kommunala kostnaden oförändrad. 
 
Förutom rent text- och formmässiga förändringar har följande revideringar införts: 
 
• Tydligare uppdelning i sammanträden och förrättningar 
• Lagt till nivå för sammanträden under 1 timme (till 1/2 arvode), för att enklare kunna ha 
kompletteringsmöten vid akut behov. 
• Förrättningar ger ersättning per påbörjad timme istället för hel, halv eller fjärdedelsarvode. 
• Schablonersättning för förlorad arbetsförtjänst tas bort. 
• En inläsningsersättning inkluderas i sammanträdesersättningen 
• Förenklade rutiner för begäran av förlorad arbetsinkomst 
• Vice ordförande i valdistrikt likställs med ordförande då de har delat ansvar. 
• Årsarvode har delats upp i fyra nivåer där det tydligt framgår vad som ingår i arvodet för 
varje nivå. 
• Lagt in vad som ingår i gruppledararvode. 
• Förtydligande om hur årsarvode fördelas vid när en förtroendevald avgår mitt i 
mandatperioden. 
• Förlorad pensionsförmån på inkomst upp till 7,5 IBB utgår automatiskt istället för efter 
ansökan. 
• Ersättning för resekostnader till sammanträde eller förrättning utbetalas för resor längre än 6 
km, vilket är samma som gäller för gymnasieelever. 
• Förtydligat administrativa bestämmelser med tidsgränser för begäran. 
• Stycke om rätt att förfoga över teknisk utrustning för uppdraget har införs. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-26
(Signerat, SHA-256 EB2E8C3753A1EA64E9425264A6383F69F6527EFDB8F98D1F9C38BA231AADB273)

Sida 16 av 41



Sammanträdesprotokoll 17 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Den procentuella fördelningen av årsarvoden har setts över. För Årsarvoden nivå 3 har nivån 
höjt med 2 % för ordförande eftersom överläggningar med utomstående organisationer lagts 
till i grunduppdraget. Nivån för samhällsbyggnadsnämndens ordförande har likställts med 
nivån för barn och utbildningsnämnden. Detta utifrån att samhällsbyggnadsnämnden är en 
nämnd med stora samverkansbehov och är central i utvecklingen av Piteå. 
----- 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07 § 137 
Kommunstyrelsen återremitterar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda till 
Kommunledningsförvaltningen för revidering, lägg ihop sammanträdes- och 
inläsningsersättning samt se över nivån, förtydliga begreppen sammanträdes och 
förrättningsersättning (p 2.2.1) samt se över kilometergränsen för reseersättning.  
--------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande efter återremiss 
Kommunledningsförvaltningen har sett över Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
efter återremiss och gjort följande ändringar och bedömning. Sammanträdes- och 
inläsningsersättning har lagts ihop till ett belopp. Nivån som bygger på nuvarande ersättning 
bedöms rimlig och är inte ändrad. Under punkt 2.1 och 2.2 har mindre förtydliganden 
av begreppen sammanträdes och förrättningsersättning gjorts. Kilometergränsen för 
reseersättning som är samma för gymnasieelever bedöms rimlig och har därför inte ändrats. 
Utifrån detta har även grundbeloppen i bilaga 1 ändrats.   
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Lage Hortlund (SD), Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (SLP), 
Anders Nordin (SLP) och Ulf Lindström (L): återremiss för att utreda konsekvenser av 
ändrade ersättningsnivåer enligt eget förslag. 
Brith Fäldt (V), Anton Li Nilsson (C): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att hen först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
  
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
Nej-röst, ärendet återremitteras enligt yrkande. 
Votering verkställs genom voteringssystem.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 30 
Nej: 17 
Avstår: 1 
Frånvarande:  

Kommunfullmäktiges protokoll 2022-09-26
(Signerat, SHA-256 EB2E8C3753A1EA64E9425264A6383F69F6527EFDB8F98D1F9C38BA231AADB273)

Sida 17 av 41



Sammanträdesprotokoll 18 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar minoritetsåterremittera ärendet enligt 
yrkande. 
  
Beslutsunderlag 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 
 Nuvarande Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Yrkande (M) Ersättning till förtroendevalda 

 
Beslutet skickas till 
Lönecentrum 
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§108 Detaljerat omröstningsresultat 
2022-09-26 14:49  
 
Propositionsordning  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst, ärendet avgörs vid 
dagens sammanträde Nej-röst, ärendet återremitteras enligt yrkande.  
 
Ledamöter Närv Frånv Ersättare 1. Ja 2. Nej 3. Avstår 

Stefan Askenryd (S)   X     
Maria Holmquist (V)  X   X   
Daniel Bergman (M)  X    X  

Anders Lundkvist (S)   X Jonas Vikström (S)  X   
Helena Stenberg (S)   X Peter Roslund (S)  X   
Ruth Rahkola (S)   X Carola Bergman (S)  X   
Sven-Gösta Pettersson (S)  X   X   
Agnetha Eriksson (S)  X   X   
Frida Blom (S)  X   X   
Lars U Granberg (S)  X   X   
Nina Bladh (S)  X   X   
Jonas Lindberg (S)  X   X   
Emmeli Persson (S)  X   X   
Maj-Britt Lindström (S)  X   X   
Ferid Letic (S)  X   X   
Lena Vikberg (S)   X Mojgan Azari (S)  X   
Roland Olofsson (S)   X Maria Truedsson (S)  X   
Elisabeth Vidman (S)   X Lena Jarblad (S)  X   
Cristian Bergvall (S)  X   X   
Marianne Hedkvist (S)  X   X   
Marita Börkman Forsman (S)  X   X   
Brith Fäldt (V)  X     X 
Per Lönnberg (V)  X   X   
Helena Nilseriksdotter (V)  X   X   
Mikael Borgh (V)  X   X   
Anna Bergström (V)  X   X   
Mats Dahlberg (MP)  X   X   
Håkan Johansson (M)  X    X  

Ellinor Sandlund (M)  X    X  

William Sandberg (M)   X     
Charlotte Elworth (M)  X    X  

Karl-Erik Jonsson (M)  X    X  

Majvor Sjölund (C)  X   X   
Marika Berglund (C)  X   X   
Johannes Johansson (C)  X   X   
Torgny Långström (C)  X   X   
Britt-Louise Nyman Backman (C)   X Anton Li Nillson (C)  X   
Bo Andersson (C)  X   X   
Johnny Åström (SJV)  X    X  

Martin Åström (SJV)  X    X  

Ewa Åström (SJV)  X    X  

Malin Markström (SJV)  X    X  
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Anton Markström (SJV)  X    X  

Helen Lindbäck (KD)  X    X  

Daniel Bylund (KD)  X    X  

Anders Nordin (SLP)  X    X  

Petra Fojtikova (SLP)   X     
Ulf Lindström (L)  X    X  

Lage Hortlund (SD)  X    X  

Magnus Häggblad (SD)  X    X  

Ulf Lindeberg (SD)  X    X  
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§ 109 
 

Interpellation (C) - Piteå kommuns arbete med Nära vård 
Diarienr 22KS361 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om Piteå kommuns arbete med nära vård, 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Majvor Sjölund (C) har lämnat in en interpellation om "Piteå kommuns 
arbete med Nära vård", ställd till Sven-Gösta Pettersson ordförande i Socialnämnden.  
 
---------------------------- 
Kommunfullmäktige 2022-06-20 §100 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om Piteå kommuns arbete med Nära vård 
får ställas till Sven-Gösta Pettersson (S) ordförande i Socialnämnden. 
 
Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
 
----------------------------- 
1. På vilket sätt arbetar Piteå kommun för en omställning till god och nära vård? 
Socialnämnden har sedan 2021 arbetat med omställningen Nära Vård och har som stöd i 
omställningen haft de statliga medel som riktats för detta. Under hösten 2021 tillsattes en 
samordnare för att samordna omställningen till Nära Vård inom kommunen. En del i 
samordnarens uppdrag är att samverka regionalt och nationellt. Satsningen på Nära Vård har 
haft tre fokusområden och det första av dem har varit Vidareutbildning för sjuksköterskor, där 
vi vidareutbildat två sjuksköterskor per år i demens och geriatrik. Det andra fokusområdet har 
varit Vårdens medarbetare, där har en rad kompetenshöjande insatser riktats mot vård- och 
omsorgspersonal. De utbildningar som genomförts eller planerats för till hösten har haft fokus 
på palliativ vård, trycksår, personcentrerad vård och omsorg, fast omsorgskontakt och 
lågaffektivt bemötande. Ännu en satsning som gjorts, med fokus på Vårdens medarbetare, är 
den VR-utbildning som tagits fram i lyftteknik. VR-tekniken syftar till att säkerställa 
kontinuerlig möjlighet till att repetera lyftteknik. Det tredje området Nära Vård har inneburit 
att vi har haft möjlighet att erbjuda vård- och omsorgspersonal dokumentationsutbildning 
samt utöka tillgången på portabla lyftar, läkemedelsrobotar och sugar på SÄBO. 
 
2. Vilka konkreta resultat har uppnåtts i det här läget? 
De konkreta resultat som har nåtts hittills är inom de områden som vi i kommunen själva 
ansvarar för. Vi har haft möjlighet till kompetensutveckling samt utökat tillgången på 
medicinteknisk utrustning. Vi har precis påbörjat det arbete som sker mellan huvudmännen 
och inga konkreta resultat har ännu uppnåtts där. Under våren 2021 påbörjades ett arbete 
mellan slutenvård, primärvård och kommunal Hälsa och sjukvård för att se hur den fastslagna 
målbilden kan omsättas i handling och aktivitet. I samband med det gjordes ett arbete där man 
tittade på flöden mellan de olika vårdgivarna för att identifiera områden som vi kan utveckla. 
Det arbetet kommer att fortgå under hösten 2022. 
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3. Vilka utmaningar är svårast i arbetet mot målet? 
De utmaningar som har varit påtagliga under de första två åren har varit att det pågått en 
pandemi som inneburit svårigheter med personalförsörjning och möjligheten att genomföra 
fysiska träffar. Det har varit en utmaning internt inom kommunen, men även medfört att 
arbetet mellan de olika huvudmännen försvårats. 
 
4. Hur kommer medborgarna som berörs av Piteå kommuns hälso- och sjukvård att 
märka förändringen? 
Det pågår ett arbete att den målbild som beslutats skall konkretiseras i en strategi, där den 
kommunala hälso- och sjukvården tillsammans med den regiondrivna ser över sina arbetssätt. 
Vårt mål är att man som patient/brukare hos oss skall känna sig som en aktiv medskapare, där 
patienten/brukaren blir lyssnad på kring vad som är viktigt för denne. Utöver det är målet att 
vården skall vara sammanhållen och att det finns kompetens som kan möta de behov som 
patienten/brukaren har oavsett om personen är på sjukhus, inom primärvården eller i det egna 
hemmet. 
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Sammanträdesprotokoll 23 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 110 
 

Anmälda handlingar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda handlingar 
 Protokoll Valnämnden 2022-06-09 (dnr 22KS45-1) 

 Bilaga till Sammanträdesplan 2023 - Årsplan ekonomi 2023 (dnr 22GÖN1-24) 

 Protokoll KFN 2022-06-07 (dnr 22KS29-4) 

 Protokoll Fastighets- och servicenämnden 2022-06-16 (dnr 22KS40-4) 

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-29 (dnr 22KS38-7) 

 Protokoll årsstämma - Investeringar i Norrbotten AB 2022-04-21 (dnr 22KS1-25) 

 Protokoll Norrbottens e-nämnd 2022-06-22 (dnr 22KS47-1) 

 Protokoll Kommunstyrelsen 2022-08-29 (dnr 22KS552-1) 

 §115 SBN Handlingsprogram för gång och cykel (dnr 22KS1-49) 

 Handlingsprogram för gång och cykel (dnr 22KS1-50) 

 Bilaga 1 Handlingsprogram för gång och cykel - Utbyggnadsplan för 4 år (dnr 22KS1-51) 

 Bilaga 2 Handlingsprogram för gång och cykel - Kartbilagor utbyggnadsförslag (dnr 22KS1-52) 

 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 24 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 111 
 

Motion (SLP) - Omställningsstöd förtroendevalda 
Diarienr 22KS435 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
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Sammanträdesprotokoll 25 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 112 
 

Motion (SLP) - Lokal upphandling 
Diarienr 22KS438 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Lokal upphandling från landsbygden till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om lokal upphandling 
från landsbygden. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Lokal upphandling 
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Sammanträdesprotokoll 26 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 113 
 

Motion (SLP) - Porsnäsfjärden 
Diarienr 22KS476 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Porsnäsfjärden till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om att Porsnäsfjärden 
muddras upp för att återskapa en fungerande vattenspegel året runt förutom den tid då vattnet 
är fruset. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion - Porsnäsfjärden 
 Karta Porsnäsfjärden 
 Bild 1 
 Bild 2 
 Bild 3 
 Bild 4 
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Sammanträdesprotokoll 27 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 114 
 

Motion (SLP) - Gratis mensskydd på alla kommunala arbetsplatser 
Diarienr 22KS480 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Gratis mensskydd på alla kommunala arbetsplatser 
till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om gratis mensskydd på 
alla kommunala arbetsplatser. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Gratis mensskydd på alla kommunala arbetsplatser 
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Sammanträdesprotokoll 28 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 115 
 

Motion (SLP) - Lokal upphandling enligt Skellefteåmetoden 
Diarienr 22KS440 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Lokal upphandling enligt Skellefteåmetoden till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om lokal upphandling 
enligt Skellefteåmetoden. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Interpellation (SLP) - Lokal upphandling enligt Skellefteåmetoden 
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Sammanträdesprotokoll 29 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 116 
 

Medborgarförslag - Cykelhus på Munksundsskolan 
Diarienr 22KS448 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Cykelhus på Munksundsskolan, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om cykelhus på Munksundsskolan  
 
Yrkanden 
Jonas Lindberg (S): till Kommunstyrelsen för beredning.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Cykelhus på Munksundsskolan 
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Sammanträdesprotokoll 30 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 117 
 

Medborgarförslag - förlänga gång- och cykelväg vid anemon- och 
sjörosstigen 
Diarienr 22KS522 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Förlänga gång- och cykelväg vid 
anemon- och sjörosstigen, till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att förlänga gång- och cykelväg vid anemon- och 
sjörosstigen 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag förlänga gång- och cykelväg vid anemon- och sjörosstigen 
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Sammanträdesprotokoll 31 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 118 
 

Medborgarförslag - Namnsätt väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen 
Diarienr 22KS212 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Namnsätt väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen, till Kommunstyrelsen för beredning 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att namnsätta väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): Kommunstyrelsen för beredning. 
  
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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Sammanträdesprotokoll 32 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 119 
 

Medborgarförslag - Trevligare infart till Piteå via Timmerleden 
Diarienr 22KS540 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Trevligare infart till Piteå via 
Timmerleden, till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om en trevligare infart till Piteå via Timmerleden   
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): till Kommunstyrelsen för beredning. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Trevligare infart till Piteå via Timmerleden 
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Sammanträdesprotokoll 33 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 120 
 

Medborgarförslag - Städning vid återvinningsstationerna 
Diarienr 22KS541 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Städning vid återvinningsstationerna , 
till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om städning vid återvinningsstationerna  
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): till Kommunstyrelsen för beslut. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Städning vid återvinningsstationerna 
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Sammanträdesprotokoll 34 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 121 
 

Medborgarförslag - Utveckla bostadsnära naturområde på Strömnäs 
Diarienr 22KS481 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Utveckla bostadsnära naturområde på 
Strömnäs, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att utveckla bostadsnära naturområde på Strömnäs 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Utveckla bostadsnära naturområde på Strömnäs 
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Sammanträdesprotokoll 35 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 122 
 

Medborgarförslag - Hedra Sven-Erik Meyer 
Diarienr 22KS488 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, Hedra Sven-Erik Meyer, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att hedra Sven-Erik Meyer 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Hedra Sven-Erik Meyer 
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Sammanträdesprotokoll 36 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 123 
 

Medborgarförslag - Tillåt brandpersonal att använda 
Räddningstjänstens lokaler 
Diarienr 22KS501 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Tillåt brandpersonal att använda 
Räddningstjänstens lokaler, till Gemensamräddningsnämnd Piteå - Älvsbyn för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att tillåta brandpersonal att använda 
Räddningstjänstens lokaler på disponibel tid.  
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Tillåt räddningspersonal att använda räddningstjänstens lokaler 
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Sammanträdesprotokoll 37 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 124 
 

Medborgarförslag - Byte av kommunvapen 
Diarienr 22KS503 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, Byte av kommunvapen, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om byte av kommunvapen 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Byte av kommunvapen 
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Sammanträdesprotokoll 38 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 125 
 

Medborgarförslag - slutför strandpromenaden, Öjebyn 
Diarienr 22KS520 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, Slutför strandpromenaden i Öjebyn, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att slutföra strandpromenaden, Öjebyn 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - slutför strandpromenaden, Öjebyn 
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Sammanträdesprotokoll 39 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 126 
 

Medborgarförslag - bussförbindelse från centrala Piteå till 
slutdestination Bondön 
Diarienr 22KS521 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Bussförbindelse från centrala Piteå till 
slutdestination Bondön, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om bussförbindelse från centrala Piteå till slutdestination 
Bondön 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - bussförbindelse från centrala Piteå till slutdestination Bondön 
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Sammanträdesprotokoll 40 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 127 
 

Medborgarförslag - en cykelbana/aktivitetsbana för ungdomar i 
öjebyn 
Diarienr 22KS579 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, En cykelbana/aktivitetsbana för 
ungdomar i Öjebyn, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att skapa en cykelbana/aktivitetsbana för ungdomar i 
Öjebyn 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - en cykelbana/aktivitetsbana för ungdomar i öjebyn 
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§ 104 
 


Bolagsbildning – Nordfastigheter i Piteå AB 
Diarienr 22KS450 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att AB PiteBo köper ett lagerbolag alternativt bildar ett bolag 
med aktiekapital på 25 tkr, som initialt utgör dotterbolag till AB PiteBo. 
 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för AB PiteBos dotterbolag med firmanamnet 
Nordfastigheter i Piteå AB (bilaga 1). 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen i AB PiteBo har beslutat att förbereda för möjlig försäljning av fastigheter. För att 
kunna genomföra det på ett för bolaget fördelaktigt sätt, krävs bildande av ett dotterbolag 
samt ett dotterdotterbolag vari fastigheterna regleras. Utöver att förfaringssättet är efterfrågat 
av köpare, blir skattekonsekvensen för bolaget mer gynnsam. 
 
Bakgrunden till beslutet är i huvudsak följande: 
 
• Med hänsyn till det intresse och aktivitet som finns för nyetablering av företag i Piteå med 
omnejd kommer sannolikt efterfrågan på bostäder i Piteå att öka. Då planläggningsprocessen 
tar flera år, måste bolaget planera och förbereda för att möjliggöra nyproduktion för att kunna 
erbjuda bostäder i rätt tid vid en större inflyttning. 
 
• För att vara ute i god tid vill bolaget förbereda för en framtida begränsad försäljning genom 
bildandet av dotterbolag. Försäljningen beräknas uppgå till maximalt 4% av bolagets 
lägenhetsinnehav. 
 
• Genom försäljning tillförs kapital och nyproduktion möjliggörs, vilket innebär att bolaget 
kan finansiera nyproduktion med begränsad nyupplåning. Detta innebär också att 
låneutrymmet för kommunen och de övriga koncernbolagen påverkas positivt. 
 
• Det kapital som genereras av bolagets rörelse måste i första hand nyttjas för re-investeringar 
i det äldre fastighetsbeståndet då det är av stor betydelse för Piteå Kommuns medborgare att 
det finns en blandning av äldre och nyare fastigheter och därtill varierande hyresnivåer. 
 
• På detta sätt bibehålls bolagets finansiella stabilitet samtidigt som utveckling sker i form av 
nyproduktion och underhåll. 
 
• Försäljningen kan utöver ovanstående, även ge en möjlighet till ökad mångfald av 
fastighetsägare inom kommunen. En försäljningsvolym på ca 4% är en attraktiv volym för 
nya aktörer i Piteå. 
 
• Med hänsyn till den senaste tidens ränteutveckling bör beslut i frågan tas skyndsamt då 
efterfrågan på hyresfastigheter mattas av. 
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• Om en framtida försäljning inte kan genomföras, måste AB PiteBos planer på nyproduktion 
revideras ned. 
 
Ovanstående ligger inom ramen för bolagets ägardirektiv. I direktivet anges att ”AB PiteBos 
verksamhet ska bestå av att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta 
bostäder…”. 
 
AB PiteBos innehav av lägenheter uppgår i juni 2022 till ca 4040. AB PiteBos marknadsandel 
ligger på 50% av hyresrätterna i Piteå kommun. 
Inga personalneddragningar kommer att ske med anledning av försäljningen i och med att 
AB PiteBo planerar för kommande nyproduktioner. 
 
AB PiteBo kommer att återkomma till KF med förslag på försäljning av fastigheter samt 
process för genomförande i ett nästa steg. Under förutsättning att KF beslutar enligt detta 
förslag, kommer bolaget skyndsamt att påbörja en försäljningsprocess. En ambition är att 
presentera ett förslag om försäljning till KF under 2023. 
 
I samband med att lagerbolagen köps alternativt bildas måste för de nya bolagen finnas beslut 
om bolagsordningar med firmanamn. Även styrelse, ordförande, vice ordförande, 
lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant måste ha utsetts av kommunfullmäktige. 
Dessa föreslås utgöras av samma personer som i AB PiteBo styrelse respektive 
lekmannarevisorer och beslutas av Kommunfullmäktige i eget ärende. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Bolagsordning Nordfastigheter i Piteå AB 


 
Beslutet skickas till 
Maria Adlers, VD AB PiteBo 
Daniel Fåhraeus, VD Piteå Kommunföretag AB 
Roger Wiklund, Koncerncontroller Piteå Kommunföretag AB 
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§ 105 
 


Bolagsbildning – Nordbostäder i Piteå AB 
Diarienr 22KS519 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Nordfastigheter i Piteå AB köper ett lagerbolag alternativt 
bildar ett bolag med aktiekapital på 25 tkr, som initialt utgör dotterbolag till Nordfastigheter i 
Piteå AB och dotterdotterbolag till AB PiteBo. 
 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Nordfastigheter i Piteå ABs dotterbolag med 
firmanamnet Nordbostäder i Piteå AB (bilaga 1). 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen i AB PiteBo har beslutat att förbereda för möjlig försäljning av fastigheter. För att 
kunna genomföra det på ett för bolaget fördelaktigt sätt, krävs bildande av ett dotterbolag 
samt ett dotterdotterbolag vari fastigheterna regleras. Utöver att förfaringssättet är efterfrågat 
av köpare, blir skattekonsekvensen för bolaget mer gynnsam. 
 
Bakgrunden till beslutet är i huvudsak följande: 
 
• Med hänsyn till det intresse och aktivitet som finns för nyetablering av företag i Piteå med 
omnejd kommer sannolikt efterfrågan på bostäder i Piteå att öka. Då planläggningsprocessen 
tar flera år, måste bolaget planera och förbereda för att möjliggöra nyproduktion för att kunna 
erbjuda bostäder i rätt tid vid en större inflyttning. 
 
• För att vara ute i god tid vill bolaget förbereda för en framtida begränsad försäljning genom 
bildandet av dotterbolag. Försäljningen beräknas uppgå till maximalt 4% av bolagets 
lägenhetsinnehav. 
 
• Genom försäljning tillförs kapital och nyproduktion möjliggörs, vilket innebär att bolaget 
kan finansiera nyproduktion med begränsad nyupplåning. Detta innebär också att 
låneutrymmet för kommunen och de övriga koncernbolagen påverkas positivt. 
 
• Det kapital som genereras av bolagets rörelse måste i första hand nyttjas för re-investeringar 
i det äldre fastighetsbeståndet då det är av stor betydelse för Piteå Kommuns medborgare att 
det finns en blandning av äldre och nyare fastigheter och därtill varierande hyresnivåer. 
 
• På detta sätt bibehålls bolagets finansiella stabilitet samtidigt som utveckling sker i form av 
nyproduktion och underhåll. 
 
• Försäljningen kan utöver ovanstående, även ge en möjlighet till ökad mångfald av 
fastighetsägare inom kommunen. En försäljningsvolym på ca 4% är en attraktiv volym för 
nya aktörer i Piteå. 
 
• Med hänsyn till den senaste tidens ränteutveckling bör beslut i frågan tas skyndsamt då 
efterfrågan på hyresfastigheter mattas av. 
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• Om en framtida försäljning inte kan genomföras, måste AB PiteBos planer på nyproduktion 
revideras ned. 
 
Ovanstående ligger inom ramen för bolagets ägardirektiv. I direktivet anges att ”AB PiteBos 
verksamhet ska bestå av att inom Piteå kommun uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta 
bostäder…”. 
 
AB PiteBos innehav av lägenheter uppgår i juni 2022 till ca 4040. AB PiteBos marknadsandel 
ligger på 50% av hyresrätterna i Piteå kommun. 
Inga personalneddragningar kommer att ske med anledning av försäljningen i och med att 
AB PiteBo planerar för kommande nyproduktioner. 
 
AB PiteBo kommer att återkomma till KF med förslag på försäljning av fastigheter samt 
process för genomförande i ett nästa steg. Under förutsättning att KF beslutar enligt detta 
förslag, kommer bolaget skyndsamt att påbörja en försäljningsprocess. En ambition är att 
presentera ett förslag om försäljning till KF under 2023. 
 
I samband med att lagerbolagen köps alternativt bildas måste för de nya bolagen finnas beslut 
om bolagsordningar med firmanamn. Även styrelse, ordförande, vice ordförande, 
lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant måste ha utsetts av kommunfullmäktige. 
Dessa föreslås utgöras av samma personer som i AB PiteBo styrelse respektive 
lekmannarevisorer och beslutas av Kommunfullmäktige i eget ärende. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Bolagsordning Nordbostäder i Piteå AB 


 
Beslutet skickas till 
Maria Adlers, VD AB PiteBo 
Daniel Fåhraeus, VD Piteå Kommunföretag AB 
Roger Wiklund, Koncerncontroller Piteå Kommunföretag AB 
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§ 106 
 


Utökning borgensram AB Furunäsets Fastigheter 
Diarienr 22KS288 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utöka borgensram för AB Furunäsets Fastigheter med 20 mkr 
till totalt 80 mkr. 
 
Reservation 
Ellinor Sandlund (M), Anders Nordin (SLP) Ulf Lindström (L), Magnus Häggblad (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå beslutade 2011-12-19 om en borgensram för AB Furunäsets 
Fastigheter på 60 mkr varav 54 mkr för närvarande nyttjas. Under de senaste 5 åren har stora 
investeringar (55 mkr) genomförts i bolaget vilket finansierats genom nyttjande av bolagets 
tillgodohavande på koncernkontot. 
AB Furunäsets Fastigheter står inför ytterligare stora investeringar, de närmaste åren ser 
koncernen behov av en mer långsiktig finansiering med borgen som säkerhet och med 
amortering av låneskulden. Viss del av lånebehovet kan tillgodoses genom nyttjande av 
tillgodohavande på koncernkontot, men en utökning av borgensramen från 60 mkr till 80 mkr 
ger möjlighet en långsiktighet i finansieringen som eftersträvas. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att bevilja utökad borrgensram 
med ytterligare 20 mkr. Den totala borgensramen uppgår till 80 mkr 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V) och Jonas Vikström (S): bifall till förslaget. 
 
Håkan Johansson (M), Marika Berglund (C), Johnny Åström (SJP) och Magnus Häggblad 
(SD): bordlägga ärendet till efter budget för 2023 är fastställd. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att hen först avser att ställa proposition på yrkandet om bordläggning, 
om Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om bordläggning och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
Nej-röst, ärendet återremitteras enligt yrkande. 
Votering verkställs genom votering i voteringssystem.  
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Omröstningsresultat 
Ja: 25 
Nej: 23 
Avstår: 0 
Frånvarande:  
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet idag. 
  
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 PM Borgensram AB Furunäsets Fastigheter 
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§ 106 Detaljerat omröstningsresultat 
2022-09-26 13:34  
 
Propositionsordning  
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde Nej-röst, ärendet återremitteras 
enligt yrkande.  


 
Ledamöter Närv Frånv Ersättare 1. Ja 2. Nej 3. Avstår 


Stefan Askenryd (S)   X     
Maria Holmquist (V)  X   X   
Daniel Bergman (M)  X    X  


Anders Lundkvist (S)   X Jonas Vikström (S)  X   
Helena Stenberg (S)   X Peter Roslund (S)  X   
Ruth Rahkola (S)   X Carola Bergman (S)  X   
Sven-Gösta Pettersson (S)  X   X   
Agnetha Eriksson (S)  X   X   
Frida Blom (S)  X   X   
Lars U Granberg (S)  X   X   
Nina Bladh (S)  X   X   
Jonas Lindberg (S)  X   X   
Emmeli Persson (S)  X   X   
Maj-Britt Lindström (S)  X   X   
Ferid Letic (S)  X   X   
Lena Vikberg (S)   X Mojgan Azari (S)  X   
Roland Olofsson (S)   X Maria Truedsson (S)  X   
Elisabeth Vidman (S)   X Lena Jarblad (S)  X   
Cristian Bergvall (S)  X   X   
Marianne Hedkvist (S)  X   X   
Marita Börkman Forsman (S)  X   X   
Brith Fäldt (V)  X   X   
Per Lönnberg (V)  X   X   
Helena Nilseriksdotter (V)  X   X   
Mikael Borgh (V)  X   X   
Anna Bergström (V)  X   X   
Mats Dahlberg (MP)  X   X   
Håkan Johansson (M)  X    X  


Ellinor Sandlund (M)  X    X  


William Sandberg (M)   X     
Charlotte Elworth (M)  X    X  


Karl-Erik Jonsson (M)  X    X  


Majvor Sjölund (C)  X    X  


Marika Berglund (C)  X    X  


Johannes Johansson (C)  X    X  


Torgny Långström (C)  X    X  


Britt-Louise Nyman Backman (C)   X Anton Li Nillson (C)   X  


Bo Andersson (C)  X    X  


Johnny Åström (SJV)  X    X  


Martin Åström (SJV)  X    X  


Ewa Åström (SJV)  X    X  


Malin Markström (SJV)  X    X  
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Anton Markström (SJV)  X    X  


Helen Lindbäck (KD)  X    X  


Daniel Bylund (KD)  X    X  


Anders Nordin (SLP)  X    X  


Petra Fojtikova (SLP)   X     
Ulf Lindström (L)  X    X  


Lage Hortlund (SD)  X    X  


Magnus Häggblad (SD)  X    X  


Ulf Lindeberg (SD)  X    X  
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§ 107 
 


Utökning av borgensram Trähallen AB 
Diarienr 22KS289 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utöka borgensramen för Trähallen AB med 5 mkr till totalt 35 
mkr. 
 
Reservation 
Daniel Bergman (M), Håkan Johansson (M), Ellinor Sandlund (M), Karl-Erik Jonsson (M) 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Torgny Långström (C), Johnny Åström 
(SJV), Anton Markström (SJV), Helen Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Anders Nordin 
(SLP), Malin Markström (SJV), Magnus Häggblad (SD), Ulf Lindeberg (SD), Ulf Lindström 
(L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-19 om ett gemensamt bolag mellan Piteå 
Näringsfastigheter AB (51 %) och Lundkvist Trävaru AB (49 %). Beslutet syftade till att i det 
gemensamt ägda bolaget, Trähallen AB, förvärva mark på Haraholmens industriområde och 
på fastigheten uppföra en industribyggnad. Byggnaden färdigställdes under hösten 2019 och i 
samband med byggnationen beviljade kommunfullmäktige en borgensram på 30 mkr vilket då 
motsvarade ca 55 % av total investering. Under 2020 amorterades 8 mkr av lånet som idag 
uppgår till 22 mkr. Aktieägaravtalet mellan parterna innefattar en oåterkallelig rätt för Option 
där Lundkvist Trävaru AB efter fem år har möjlighet att förvärva aktier från Piteå 
Näringsfastigheter AB vid ett eller flera tillfällen under avtalets giltighetstid. Utövande av 
Optionen förutsätter minst 5% av aktierna per tillfälle, från första utövandet av Optionen 
måste samtliga aktier vara förvärvade inom fem år. 
 
I samband med att bolaget nu kommer att investera i en påbyggnad av kontorsdelen beräknas 
lånebehovet till totalt 35 mkr och borgensramen skulle därför behöva utökas med 5 mkr till 35 
mkr vilket då också motsvarar ca 55 % av den totala investeringen i fastigheten. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att bevilja utökad borgensram med 
ytterligare 5 mkr. Den totala borgensramen uppgår till 35 mkr. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
Håkan Johansson (M), Marika Berglund (C), Johnny Åström (SJV), Magnus Häggblad (SD) 
och Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag. 
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, Bifall till kommunstyrelsens förslag 
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Nej-röst, bifall till Håkan Johanssons (M) m.f. förslag. 
Votering verkställs genom voteringssystem.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 25 
Nej: 23 
Avstår: 0 
Frånvarande:  
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 PM Borgensram Trähallen AB 2022-05-11 
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§107 Detaljerat omröstningsresultat 
 
Propositionsordning  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst, Bifall till 
kommunstyrelsens förslag Nej-röst, bifall till Håkan Johanssons (M) m.f. förslag.  
 
Ledamöter Närv Frånv Ersättare 1. Ja 2. Nej 3. Avstår 


Stefan Askenryd (S)   X     
Maria Holmquist (V)  X   X   
Daniel Bergman (M)  X    X  


Anders Lundkvist (S)   X Jonas Vikström (S)  X   
Helena Stenberg (S)   X Peter Roslund (S)  X   
Ruth Rahkola (S)   X Carola Bergman (S)  X   
Sven-Gösta Pettersson (S)  X   X   
Agnetha Eriksson (S)  X   X   
Frida Blom (S)  X   X   
Lars U Granberg (S)  X   X   
Nina Bladh (S)  X   X   
Jonas Lindberg (S)  X   X   
Emmeli Persson (S)  X   X   
Maj-Britt Lindström (S)  X   X   
Ferid Letic (S)  X   X   
Lena Vikberg (S)   X Mojgan Azari (S)  X   
Roland Olofsson (S)   X Maria Truedsson (S)  X   
Elisabeth Vidman (S)   X Lena Jarblad (S)  X   
Cristian Bergvall (S)  X   X   
Marianne Hedkvist (S)  X   X   
Marita Börkman Forsman (S)  X   X   
Brith Fäldt (V)  X   X   
Per Lönnberg (V)  X   X   
Helena Nilseriksdotter (V)  X   X   
Mikael Borgh (V)  X   X   
Anna Bergström (V)  X   X   
Mats Dahlberg (MP)  X   X   
Håkan Johansson (M)  X    X  


Ellinor Sandlund (M)  X    X  


William Sandberg (M)   X     
Charlotte Elworth (M)  X    X  


Karl-Erik Jonsson (M)  X    X  


Majvor Sjölund (C)  X    X  


Marika Berglund (C)  X    X  


Johannes Johansson (C)  X    X  


Torgny Långström (C)  X    X  


Britt-Louise Nyman Backman (C)   X Anton Li Nillson (C)   X  


Bo Andersson (C)  X    X  


Johnny Åström (SJV)  X    X  


Martin Åström (SJV)  X    X  


Ewa Åström (SJV)  X    X  


Malin Markström (SJV)  X    X  
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Anton Markström (SJV)  X    X  


Helen Lindbäck (KD)  X    X  


Daniel Bylund (KD)  X    X  


Anders Nordin (SLP)  X    X  


Petra Fojtikova (SLP)   X     
Ulf Lindström (L)  X    X  


Lage Hortlund (SD)  X    X  


Magnus Häggblad (SD)  X    X  


Ulf Lindeberg (SD)  X    X  
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§ 108 
 


Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 20KS375 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) bestämmelser om 
ersättning för förtroendevalda för att utreda konsekvenser av Moderaternas 
ändringsförslag (enligt bilaga). 
 
Reservation 
Ulf Lindström (L), Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2021 och 2022 har ett stort utvecklingsarbete pågått för att förbättra servicen till 
förtroendevalda genom att erbjuda alltid tillgängliga digitala tjänster och en samlad ingång för 
ärenden som rör uppdraget. En del i detta är att införa en digital tjänst för att rapportera 
närvaro på sammanträden och förrättningar för att få ut rätt ersättning. 
 
Som en del i detta arbete har en revidering av de bestämmelser som reglerar ersättning och 
arvoden ingått. Tidigare bestämmelser har upplevts som krångliga och svåra att förstå. 
Kommunledningsförvaltningen har därför valt att ta fram ett helt nytt förslag till 
bestämmelser. De bygger i grunden på att ersättningsnivåerna ska vara likvärdiga och den 
kommunala kostnaden oförändrad. 
 
Förutom rent text- och formmässiga förändringar har följande revideringar införts: 
 
• Tydligare uppdelning i sammanträden och förrättningar 
• Lagt till nivå för sammanträden under 1 timme (till 1/2 arvode), för att enklare kunna ha 
kompletteringsmöten vid akut behov. 
• Förrättningar ger ersättning per påbörjad timme istället för hel, halv eller fjärdedelsarvode. 
• Schablonersättning för förlorad arbetsförtjänst tas bort. 
• En inläsningsersättning inkluderas i sammanträdesersättningen 
• Förenklade rutiner för begäran av förlorad arbetsinkomst 
• Vice ordförande i valdistrikt likställs med ordförande då de har delat ansvar. 
• Årsarvode har delats upp i fyra nivåer där det tydligt framgår vad som ingår i arvodet för 
varje nivå. 
• Lagt in vad som ingår i gruppledararvode. 
• Förtydligande om hur årsarvode fördelas vid när en förtroendevald avgår mitt i 
mandatperioden. 
• Förlorad pensionsförmån på inkomst upp till 7,5 IBB utgår automatiskt istället för efter 
ansökan. 
• Ersättning för resekostnader till sammanträde eller förrättning utbetalas för resor längre än 6 
km, vilket är samma som gäller för gymnasieelever. 
• Förtydligat administrativa bestämmelser med tidsgränser för begäran. 
• Stycke om rätt att förfoga över teknisk utrustning för uppdraget har införs. 
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Den procentuella fördelningen av årsarvoden har setts över. För Årsarvoden nivå 3 har nivån 
höjt med 2 % för ordförande eftersom överläggningar med utomstående organisationer lagts 
till i grunduppdraget. Nivån för samhällsbyggnadsnämndens ordförande har likställts med 
nivån för barn och utbildningsnämnden. Detta utifrån att samhällsbyggnadsnämnden är en 
nämnd med stora samverkansbehov och är central i utvecklingen av Piteå. 
----- 
Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07 § 137 
Kommunstyrelsen återremitterar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda till 
Kommunledningsförvaltningen för revidering, lägg ihop sammanträdes- och 
inläsningsersättning samt se över nivån, förtydliga begreppen sammanträdes och 
förrättningsersättning (p 2.2.1) samt se över kilometergränsen för reseersättning.  
--------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande efter återremiss 
Kommunledningsförvaltningen har sett över Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
efter återremiss och gjort följande ändringar och bedömning. Sammanträdes- och 
inläsningsersättning har lagts ihop till ett belopp. Nivån som bygger på nuvarande ersättning 
bedöms rimlig och är inte ändrad. Under punkt 2.1 och 2.2 har mindre förtydliganden 
av begreppen sammanträdes och förrättningsersättning gjorts. Kilometergränsen för 
reseersättning som är samma för gymnasieelever bedöms rimlig och har därför inte ändrats. 
Utifrån detta har även grundbeloppen i bilaga 1 ändrats.   
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Lage Hortlund (SD), Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (SLP), 
Anders Nordin (SLP) och Ulf Lindström (L): återremiss för att utreda konsekvenser av 
ändrade ersättningsnivåer enligt eget förslag. 
Brith Fäldt (V), Anton Li Nilsson (C): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att hen först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 
  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
  
Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
Nej-röst, ärendet återremitteras enligt yrkande. 
Votering verkställs genom voteringssystem.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 30 
Nej: 17 
Avstår: 1 
Frånvarande:  
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De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar minoritetsåterremittera ärendet enligt 
yrkande. 
  
Beslutsunderlag 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 
 Nuvarande Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
 Yrkande (M) Ersättning till förtroendevalda 


 
Beslutet skickas till 
Lönecentrum 
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§108 Detaljerat omröstningsresultat 
2022-09-26 14:49  
 
Propositionsordning  
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst, ärendet avgörs vid 
dagens sammanträde Nej-röst, ärendet återremitteras enligt yrkande.  
 
Ledamöter Närv Frånv Ersättare 1. Ja 2. Nej 3. Avstår 


Stefan Askenryd (S)   X     
Maria Holmquist (V)  X   X   
Daniel Bergman (M)  X    X  


Anders Lundkvist (S)   X Jonas Vikström (S)  X   
Helena Stenberg (S)   X Peter Roslund (S)  X   
Ruth Rahkola (S)   X Carola Bergman (S)  X   
Sven-Gösta Pettersson (S)  X   X   
Agnetha Eriksson (S)  X   X   
Frida Blom (S)  X   X   
Lars U Granberg (S)  X   X   
Nina Bladh (S)  X   X   
Jonas Lindberg (S)  X   X   
Emmeli Persson (S)  X   X   
Maj-Britt Lindström (S)  X   X   
Ferid Letic (S)  X   X   
Lena Vikberg (S)   X Mojgan Azari (S)  X   
Roland Olofsson (S)   X Maria Truedsson (S)  X   
Elisabeth Vidman (S)   X Lena Jarblad (S)  X   
Cristian Bergvall (S)  X   X   
Marianne Hedkvist (S)  X   X   
Marita Börkman Forsman (S)  X   X   
Brith Fäldt (V)  X     X 
Per Lönnberg (V)  X   X   
Helena Nilseriksdotter (V)  X   X   
Mikael Borgh (V)  X   X   
Anna Bergström (V)  X   X   
Mats Dahlberg (MP)  X   X   
Håkan Johansson (M)  X    X  


Ellinor Sandlund (M)  X    X  


William Sandberg (M)   X     
Charlotte Elworth (M)  X    X  


Karl-Erik Jonsson (M)  X    X  


Majvor Sjölund (C)  X   X   
Marika Berglund (C)  X   X   
Johannes Johansson (C)  X   X   
Torgny Långström (C)  X   X   
Britt-Louise Nyman Backman (C)   X Anton Li Nillson (C)  X   
Bo Andersson (C)  X   X   
Johnny Åström (SJV)  X    X  


Martin Åström (SJV)  X    X  


Ewa Åström (SJV)  X    X  


Malin Markström (SJV)  X    X  
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Anton Markström (SJV)  X    X  


Helen Lindbäck (KD)  X    X  


Daniel Bylund (KD)  X    X  


Anders Nordin (SLP)  X    X  


Petra Fojtikova (SLP)   X     
Ulf Lindström (L)  X    X  


Lage Hortlund (SD)  X    X  


Magnus Häggblad (SD)  X    X  


Ulf Lindeberg (SD)  X    X  
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§ 109 
 


Interpellation (C) - Piteå kommuns arbete med Nära vård 
Diarienr 22KS361 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige anser interpellationen om Piteå kommuns arbete med nära vård, 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Majvor Sjölund (C) har lämnat in en interpellation om "Piteå kommuns 
arbete med Nära vård", ställd till Sven-Gösta Pettersson ordförande i Socialnämnden.  
 
---------------------------- 
Kommunfullmäktige 2022-06-20 §100 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen om Piteå kommuns arbete med Nära vård 
får ställas till Sven-Gösta Pettersson (S) ordförande i Socialnämnden. 
 
Ordföranden besvarar om möjligt interpellationen vid nästa sammanträde. 
 
----------------------------- 
1. På vilket sätt arbetar Piteå kommun för en omställning till god och nära vård? 
Socialnämnden har sedan 2021 arbetat med omställningen Nära Vård och har som stöd i 
omställningen haft de statliga medel som riktats för detta. Under hösten 2021 tillsattes en 
samordnare för att samordna omställningen till Nära Vård inom kommunen. En del i 
samordnarens uppdrag är att samverka regionalt och nationellt. Satsningen på Nära Vård har 
haft tre fokusområden och det första av dem har varit Vidareutbildning för sjuksköterskor, där 
vi vidareutbildat två sjuksköterskor per år i demens och geriatrik. Det andra fokusområdet har 
varit Vårdens medarbetare, där har en rad kompetenshöjande insatser riktats mot vård- och 
omsorgspersonal. De utbildningar som genomförts eller planerats för till hösten har haft fokus 
på palliativ vård, trycksår, personcentrerad vård och omsorg, fast omsorgskontakt och 
lågaffektivt bemötande. Ännu en satsning som gjorts, med fokus på Vårdens medarbetare, är 
den VR-utbildning som tagits fram i lyftteknik. VR-tekniken syftar till att säkerställa 
kontinuerlig möjlighet till att repetera lyftteknik. Det tredje området Nära Vård har inneburit 
att vi har haft möjlighet att erbjuda vård- och omsorgspersonal dokumentationsutbildning 
samt utöka tillgången på portabla lyftar, läkemedelsrobotar och sugar på SÄBO. 
 
2. Vilka konkreta resultat har uppnåtts i det här läget? 
De konkreta resultat som har nåtts hittills är inom de områden som vi i kommunen själva 
ansvarar för. Vi har haft möjlighet till kompetensutveckling samt utökat tillgången på 
medicinteknisk utrustning. Vi har precis påbörjat det arbete som sker mellan huvudmännen 
och inga konkreta resultat har ännu uppnåtts där. Under våren 2021 påbörjades ett arbete 
mellan slutenvård, primärvård och kommunal Hälsa och sjukvård för att se hur den fastslagna 
målbilden kan omsättas i handling och aktivitet. I samband med det gjordes ett arbete där man 
tittade på flöden mellan de olika vårdgivarna för att identifiera områden som vi kan utveckla. 
Det arbetet kommer att fortgå under hösten 2022. 
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3. Vilka utmaningar är svårast i arbetet mot målet? 
De utmaningar som har varit påtagliga under de första två åren har varit att det pågått en 
pandemi som inneburit svårigheter med personalförsörjning och möjligheten att genomföra 
fysiska träffar. Det har varit en utmaning internt inom kommunen, men även medfört att 
arbetet mellan de olika huvudmännen försvårats. 
 
4. Hur kommer medborgarna som berörs av Piteå kommuns hälso- och sjukvård att 
märka förändringen? 
Det pågår ett arbete att den målbild som beslutats skall konkretiseras i en strategi, där den 
kommunala hälso- och sjukvården tillsammans med den regiondrivna ser över sina arbetssätt. 
Vårt mål är att man som patient/brukare hos oss skall känna sig som en aktiv medskapare, där 
patienten/brukaren blir lyssnad på kring vad som är viktigt för denne. Utöver det är målet att 
vården skall vara sammanhållen och att det finns kompetens som kan möta de behov som 
patienten/brukaren har oavsett om personen är på sjukhus, inom primärvården eller i det egna 
hemmet. 
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§ 110 
 


Anmälda handlingar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda handlingar 
 Protokoll Valnämnden 2022-06-09 (dnr 22KS45-1) 


 Bilaga till Sammanträdesplan 2023 - Årsplan ekonomi 2023 (dnr 22GÖN1-24) 


 Protokoll KFN 2022-06-07 (dnr 22KS29-4) 


 Protokoll Fastighets- och servicenämnden 2022-06-16 (dnr 22KS40-4) 


 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-06-29 (dnr 22KS38-7) 


 Protokoll årsstämma - Investeringar i Norrbotten AB 2022-04-21 (dnr 22KS1-25) 


 Protokoll Norrbottens e-nämnd 2022-06-22 (dnr 22KS47-1) 


 Protokoll Kommunstyrelsen 2022-08-29 (dnr 22KS552-1) 


 §115 SBN Handlingsprogram för gång och cykel (dnr 22KS1-49) 


 Handlingsprogram för gång och cykel (dnr 22KS1-50) 


 Bilaga 1 Handlingsprogram för gång och cykel - Utbyggnadsplan för 4 år (dnr 22KS1-51) 


 Bilaga 2 Handlingsprogram för gång och cykel - Kartbilagor utbyggnadsförslag (dnr 22KS1-52) 


 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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§ 111 
 


Motion (SLP) - Omställningsstöd förtroendevalda 
Diarienr 22KS435 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
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§ 112 
 


Motion (SLP) - Lokal upphandling 
Diarienr 22KS438 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Lokal upphandling från landsbygden till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om lokal upphandling 
från landsbygden. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Lokal upphandling 
 
  







Sammanträdesprotokoll 26 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  


 
Kommunfullmäktige 
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§ 113 
 


Motion (SLP) - Porsnäsfjärden 
Diarienr 22KS476 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Porsnäsfjärden till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om att Porsnäsfjärden 
muddras upp för att återskapa en fungerande vattenspegel året runt förutom den tid då vattnet 
är fruset. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion - Porsnäsfjärden 
 Karta Porsnäsfjärden 
 Bild 1 
 Bild 2 
 Bild 3 
 Bild 4 
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§ 114 
 


Motion (SLP) - Gratis mensskydd på alla kommunala arbetsplatser 
Diarienr 22KS480 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Gratis mensskydd på alla kommunala arbetsplatser 
till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om gratis mensskydd på 
alla kommunala arbetsplatser. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion (SLP) - Gratis mensskydd på alla kommunala arbetsplatser 
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§ 115 
 


Motion (SLP) - Lokal upphandling enligt Skellefteåmetoden 
Diarienr 22KS440 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen Lokal upphandling enligt Skellefteåmetoden till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktiges ledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om lokal upphandling 
enligt Skellefteåmetoden. 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Interpellation (SLP) - Lokal upphandling enligt Skellefteåmetoden 
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§ 116 
 


Medborgarförslag - Cykelhus på Munksundsskolan 
Diarienr 22KS448 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Cykelhus på Munksundsskolan, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om cykelhus på Munksundsskolan  
 
Yrkanden 
Jonas Lindberg (S): till Kommunstyrelsen för beredning.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Cykelhus på Munksundsskolan 
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§ 117 
 


Medborgarförslag - förlänga gång- och cykelväg vid anemon- och 
sjörosstigen 
Diarienr 22KS522 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Förlänga gång- och cykelväg vid 
anemon- och sjörosstigen, till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att förlänga gång- och cykelväg vid anemon- och 
sjörosstigen 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag förlänga gång- och cykelväg vid anemon- och sjörosstigen 
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§ 118 
 


Medborgarförslag - Namnsätt väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen 
Diarienr 22KS212 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Namnsätt väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen, till Kommunstyrelsen för beredning 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att namnsätta väg från Västra kajen till 
Hallgrensvägen 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): Kommunstyrelsen för beredning. 
  
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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Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 119 
 


Medborgarförslag - Trevligare infart till Piteå via Timmerleden 
Diarienr 22KS540 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Trevligare infart till Piteå via 
Timmerleden, till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om en trevligare infart till Piteå via Timmerleden   
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): till Kommunstyrelsen för beredning. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Trevligare infart till Piteå via Timmerleden 
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§ 120 
 


Medborgarförslag - Städning vid återvinningsstationerna 
Diarienr 22KS541 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Städning vid återvinningsstationerna , 
till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om städning vid återvinningsstationerna  
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): till Kommunstyrelsen för beslut. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Städning vid återvinningsstationerna 
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§ 121 
 


Medborgarförslag - Utveckla bostadsnära naturområde på Strömnäs 
Diarienr 22KS481 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Utveckla bostadsnära naturområde på 
Strömnäs, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att utveckla bostadsnära naturområde på Strömnäs 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Utveckla bostadsnära naturområde på Strömnäs 
 
  







Sammanträdesprotokoll 35 (40) 
Sammanträdesdatum  
2022-09-26  


 
Kommunfullmäktige 


  
 


Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 


   


§ 122 
 


Medborgarförslag - Hedra Sven-Erik Meyer 
Diarienr 22KS488 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, Hedra Sven-Erik Meyer, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att hedra Sven-Erik Meyer 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Hedra Sven-Erik Meyer 
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§ 123 
 


Medborgarförslag - Tillåt brandpersonal att använda 
Räddningstjänstens lokaler 
Diarienr 22KS501 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Tillåt brandpersonal att använda 
Räddningstjänstens lokaler, till Gemensamräddningsnämnd Piteå - Älvsbyn för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att tillåta brandpersonal att använda 
Räddningstjänstens lokaler på disponibel tid.  
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Tillåt räddningspersonal att använda räddningstjänstens lokaler 
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§ 124 
 


Medborgarförslag - Byte av kommunvapen 
Diarienr 22KS503 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, Byte av kommunvapen, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om byte av kommunvapen 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Byte av kommunvapen 
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§ 125 
 


Medborgarförslag - slutför strandpromenaden, Öjebyn 
Diarienr 22KS520 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget, Slutför strandpromenaden i Öjebyn, till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att slutföra strandpromenaden, Öjebyn 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - slutför strandpromenaden, Öjebyn 
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§ 126 
 


Medborgarförslag - bussförbindelse från centrala Piteå till 
slutdestination Bondön 
Diarienr 22KS521 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, Bussförbindelse från centrala Piteå till 
slutdestination Bondön, till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om bussförbindelse från centrala Piteå till slutdestination 
Bondön 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - bussförbindelse från centrala Piteå till slutdestination Bondön 
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§ 127 
 


Medborgarförslag - en cykelbana/aktivitetsbana för ungdomar i 
öjebyn 
Diarienr 22KS579 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget, En cykelbana/aktivitetsbana för 
ungdomar i Öjebyn, till Kultur- och fritidsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att skapa en cykelbana/aktivitetsbana för ungdomar i 
Öjebyn 
 
Yrkanden 
Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - en cykelbana/aktivitetsbana för ungdomar i öjebyn 
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