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Sammanträdesprotokoll 2 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutande Cristian Bergvall (S), ordförande 
 Marika Berglund (C), förste vice ordförande 
 Daniel Bergman (M), andre vice ordförande 
 
Kata Nilsson (S)  
Patric Lundström (S)  
Sara Lagesen Lundgren (S)  
Marita Björkman Forsman (S)  
Sven-Gösta Pettersson (S)  
Agnetha Eriksson (S)  
Thomas Hansson (S)  
Carola Bergman (S)  
Ulf Sjödin (S)  
Magnus Nyström (S)  
Jessica Hjelte (S)  
Peter Thelin (S)  
Louise Mörk (S)  
Elisabeth Lindberg (S)  
Ola Edeblom (S)  
Anton Li Nilsson (C)  
Johannes Johansson (C)  
Henrik Viklund (C)  
Håkan Johansson (M)  
Malin Stenvall Viksten (M)  
Ellinor Sandlund (M)  
Karl-Erik Jonsson (M)  
Jan-Eric Sandberg (M)  
Åsa Nordmark (M) §§2-7, 9-78 
Gunilla Wallstén (M)  
Magnus Häggblad (SD)  
Lage Hortlund (SD)  
 

Marlene Källström (SD)  
Anna Bergström (V)  
Brith Fäldt (V)  
Mikael Borgh (V)  
Annika Lahti (V)  
Lars Vikström (V)  
Daniel Bylund (KD)  
Johnny Åström (SJV)  
Mats Dahlberg (MP) §§ 2-7, 9-11 
Peter Eriksson (S) ersätter Emmeli Persson (S) 
Ella Vikström (S) ersätter Urban Vikström (S) 
Gerd Sävenstedt (S) ersätter Lena Vikberg (S) 
Maria Truedsson (S) ersätter Claes Danell (S) 
Maj-Britt Lindström (S) ersätter Richard 
Westerberg (S) 
Leif Edström (S) ersätter Ruth Rahkola (S) 
Kristin Lundström (C) ersätter Majvor  
Sjölund (C) 
Lars Larsson (SLP) ersätter Anders  
Nordin (SLP) 
Eva Nordlund (SLP) ersätter Sara Hall (SLP) 
Eila Stenvall (KD) ersätter Helén  
Lindbäck (KD) 
Mats Gustafsson (SD) ersätter Ulf  
Lindeberg (SD) 
Björn Stålberg (SD) §§ 2-5 ersätter  
Anne-Christine Esberg (SD) 
 

 
Övriga deltagare Andreas Lind (Kommunchef) 

Margareta Johansson (Kommunsekreterare) 
Maria Öman (Kommunsekreterare) 
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Sammanträdesprotokoll 3 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Innehållsförteckning ................................................................................................................Sid 
§ 2  Val av ordförande - Kommunfullmäktige mandatperioden 15 oktober 2022-14 oktober 

2026 ..................................................................................................................................7 

§ 3  Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden ...................8 

§ 4  Trivselregler Kommunfullmäktige ......................................................................................9 

§ 5  Information om 2022 års Personligt ...................................................................................10 

§ 6  Utvärdering Piteförslag och medborgarförslag ..................................................................11 

§ 7  Medborgarförslag - avskaffande ........................................................................................12 

§ 9  Avtackning avgående ledamöter ........................................................................................13 

§ 10  Reviderat aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB .................................................14 

§ 11  Ägardirektiv för IT Norrbotten AB ..................................................................................15 

§ 12  Val av ledamöter – AB PiteEnergi från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 ............16 

§ 13  Val av ordförande och vice ordförande – AB PiteEnergi från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................17 

§ 14  Val av lekmannarevisorer och ersättare - AB PiteEnergi från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................18 

§ 15  Val av ledamöter - Norrgasol AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 .............19 

§ 16  Val av ordförande och vice ordförande - Norrgasol AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................20 

§ 17  Val av lekmannarevisorer och ersättare - Norrgasol AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................21 

§ 18  Val av ledamöter - PiteEnergi Handel AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 22 

§ 19  Val av ordförande och vice ordförande - PiteEnergi Handel AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 ......................................................................................................23 

§ 20  Val av lekmannarevisorer och ersättare - PiteEnergi Handel AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 ......................................................................................................24 

§ 21  Val av ledamöter och ersättare - Lillpite Kraft AB från årsstämman 2023 till årsstämman 
2027 ................................................................................................................................25 

§ 22  Val av ordförande och vice ordförande - Lillpite Kraft AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................26 

§ 23  Val av lekmannarevisor och ersättare - Lillpite Kraft AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................27 

§ 24  Val av ledamöter- PiteBo AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 ...................28 

§ 25  Val av ordförande och vice ordförande - PiteBo AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................29 
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Sammanträdesprotokoll 4 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 26  Val av lekmannarevisor och ersättare - AB PiteBo  från årsstämma 2023 till årsstämma 
2027 ................................................................................................................................30 

§ 27  Val av ledamöter - Nordfastigheter i Piteå AB från årsstämman 2023 till årsstämman 
2027 ................................................................................................................................31 

§ 28  Val av ordförande och vice ordförande - Nordfastigheter i Piteå AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 .............................................................................................32 

§ 29  Val av lekmannarevisor och ersättare - Nordfastigheter i Piteå AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 .............................................................................................33 

§ 30  Val av ledamöter - Nordbostäder i Piteå AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 34 

§ 31  Val av ordförande och vice ordförande - Nordbostäder i Piteå AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 ......................................................................................................35 

§ 32  Val av lekmannarevisor och ersättare - Nordbostäder i Piteå AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 ......................................................................................................36 

§ 33  Val av ledamöter - Piteå Hamn AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 ..........37 

§ 34  Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Hamn AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................38 

§ 35  Val av lekmannarevisorer och ersättare - Piteå Hamn AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................39 

§ 36  Val av ledamöter - Piteå Näringsfastigheter AB från årsstämman 2023 till årsstämman 
2027 ................................................................................................................................40 

§ 37  Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Näringsfastigheter AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 .............................................................................................41 

§ 38  Val av lekmannarevisorer och ersättare - Piteå Näringsfastigheter AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 .............................................................................................42 

§ 39  Val av ledamöter - Hedfastigheter i Piteå AB från årsstämman 2023 till årsstämman 
2027 ................................................................................................................................43 

§ 40  Val av ordförande och vice ordförande - Hedfastigheter i Piteå AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 .............................................................................................44 

§ 41  Val av lekmannarevisorer och ersättare - Hedfastigheter i Piteå AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 .............................................................................................45 

§ 42  Val av ledamöter - AB Furunäsets fastigheter från årsstämman 2023 till årsstämman 
2027 ................................................................................................................................46 

§ 43  Val av ordförande och vice ordförande - AB Furunäsets fastigheter från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 .............................................................................................47 

§ 44  Val av lekmannarevisor och ersättare - AB Furunäsets fastigheter från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 ......................................................................................................48 

§ 45  Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande - Nevatko AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 ......................................................................................................49 
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Sammanträdesprotokoll 5 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 46  Val av lekmannarevisor och ersättare - Nevatko AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................50 

§ 47  Val av ledamöter - Mallita i Piteå AB, från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 ......51 

§ 48  Val av ordförande och vice ordförande - Mallita i Piteå AB, från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................52 

§ 49  Val av lekmannarevisor och ersättare - Mallita i Piteå AB, från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................53 

§ 50  Val av lekmannarevisor och ersättare – Fermaten KB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................54 

§ 51  Val av lekmannarevisor och ersättare – Svenska Kompositbyn AB/KB .........................55 

§ 52  Val av ledamöter och ersättare - Norrfab i Piteå AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................56 

§ 53  Val av ordförande och vice ordförande - Norrfab i Piteå AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................57 

§ 54  Val av lekmannarevisorer och ersättare - Norrfab i Piteå AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................58 

§ 55  Val av lekmannarevisor och ersättare - Stadsvapnet,  från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................59 

§ 56  Val av ledamöter - Trähallen AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 ..............60 

§ 57  Val av ordförande - Trähallen AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 ............61 

§ 58  Val av lekmannarevisor och ersättare - Trähallen AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................62 

§ 59  Val av ledamöter - Piteå Renhållning och Vatten AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................63 

§ 60  Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Renhållning och Vatten AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 .........................................................................64 

§ 61  Val av lekmannarevisorer och ersättare - Piteå Renhållning och Vatten AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 .........................................................................65 

§ 62  Val av ledamöter - Piteå Science Park AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 .66 

§ 63  Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Science Park AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 ......................................................................................................67 

§ 64  Val av lekmannarevisorer och ersättare - Piteå Science Park AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 ......................................................................................................68 

§ 65  Val av ledamöter - Nolia AB från årsstämma 2023 till årsstämma 2027 ........................69 

§ 66  Val av ledamot - Shorelink AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 .................70 

§ 67  Val av ledamot och ersättare - Samordningsförbundet södra Norrbotten 1 april 2023 - 31 
mars 2027 .......................................................................................................................71 
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Sammanträdesprotokoll 6 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 68  Val av revisor - Samordningsförbundet södra Norrbotten 1 april 2023 - 31 mars 2027 .72 

§ 69  Val av ledamot - Norrbotniabanan AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 .....73 

§ 70  Val av ledamot - Svenska Kommun Försäkrings AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................74 

§ 71  Val av vice ordförande - Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner 
2023-2026 .......................................................................................................................75 

§ 72  Val av ledamöter och ersättare - Krisledningsnämnden fram till Kommunfullmäktiges 
första sammanträde 2027 ...............................................................................................76 

§ 73  Val av ordförande och vice ordförande - Krisledningsnämnden fram till 
kommunfullmäktiges första sammanträde 2027 ............................................................78 

§ 74  Val av lekmannarevisor och ersättare - Piteå Allmänna Näringslivsfond 2023-2026 .....79 

§ 75  Val av lekmannarevisor och ersättare - Stiftelsen Energitekniskt Centrum från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 .........................................................................80 

§ 76  Val av lekmannarevisor - Stiftelsen institutet Dans i skolan från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................81 

§ 77  Val av ledamöter och ersättare - Stiftelsen Festspelen i Piteå 1 januari 2023 till 
årsstämman 2027 ............................................................................................................82 

§ 78  Fyllnadsval av ombud och ersättare – Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 
2023-2026 .......................................................................................................................83 

§ 79  Avsägelse (S) - ledamot i Kommunfullmäktige mandatperioden 15 oktober 2022-14 
oktober 2026 ...................................................................................................................85 

§ 82  Anmälda handlingar .........................................................................................................86 

§ 83  Motion (SLP) - Svenska språket ska användas ................................................................87 

§ 84  Motion SLP - Små bussar vid låg trafik ...........................................................................88 

§ 85  Medborgarförslag - Spara på kostnader angående avloppssystemet ................................89 

§ 86  Medborgarförslag - Återinförande av undantagsregel för förskola .................................90 
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Sammanträdesprotokoll 7 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2 
 

Val av ordförande - Kommunfullmäktige mandatperioden 15 oktober 
2022-14 oktober 2026 
Diarienr 22KS398 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Cristian Bergvall (S) till Kommunfullmäktiges ordförande fram till 
och med 14 oktober 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, i överensstämmande med kommunallagen kap 5 § 
11, väljer Kommunfullmäktige en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 
  
Kommunfullmäktige godkände 2022-12-12 Ruth Rahkolas (S) avsägelse från uppdraget som 
Kommunfullmäktiges ordförande. Kommunfullmäktige har nu att välja ordförande för 
perioden fram till och med 14 oktober 2026. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S): Bifall till Kommunfullmäktiges valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 8 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3 
 

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges 
sammanträden 
Diarienr 22KS681 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser ordförande Cristian Bergvall (S), eller den som i hans ställe agerar 
ordförande, till ansvarig utgivare för sändningar av Kommunfullmäktiges sammanträden för 
perioden fram till och med 14 oktober 2026. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ansvarig utgivare inte ska vara ansvarig för det som sägs 
under sammanträdet, utan varje ledamot eller annan medverkande ansvarar själv för 
eventuella yttrandefrihetsbrott han/hon kan begå. Detta ska kommunfullmäktiges presidium 
informera om vid varje fullmäktiges sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för 
sändningarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges sammanträden sänds via internet, detta som del i ett utvecklingsprojekt. 
 
Personuppgifter förekommer i sändningarna. För att få behandla personuppgifter krävs enligt 
dataskyddsförordningen en rättslig grund. I kommunallagen finns bestämmelser om att 
fullmäktiges sammanträden ska vara offentliga. Den rättsliga grund som Kommunstyrelsen 
använder sig av för dessa behandlingar är därmed att den utför en uppgift av allmänt intresse. 
 
En ansvarig utgivare behövs i enlighet med Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) 4 kap 1 §. 
Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal 
eller förolämpning, begås under sändning. Fullmäktiges ordförande bör vara ansvarig 
utgivare, eftersom hen är den som har möjlighet att avbryta sammanträdet vid behov. 
Kommunfullmäktige bör även besluta att utgivaren inte ska vara ansvarig för vad som sägs i 
ett direktsänt program såsom Fullmäktige utan att varje ledamot själv ansvarar för det 
eventuella yttrandefrihetsbrott hen kan begå. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (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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Sammanträdesprotokoll 9 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 4 
 

Trivselregler Kommunfullmäktige 
Diarienr 22KS429 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Trivselregler för Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare lämnar förslag till nya 
Trivselregler för Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunfullmäktiges presidiums förslag med följande 
ändringar: 
Stryk: "Vid behandling av mer omfattande ärenden, till exempel budget och verksamhetsplan, 
kan presidiet i samråd med gruppledarna bestämma att talartiden för det första anförandet får 
utökas till 5 minuter för varje parti eller den tid man kommer överens om." 
Ändra: "Omröstning (tidigare votering) begär man genom att ropa ”omröstning” innan 
klubbslaget faller, eller begära det via det digitala mötessystemet", så man kan ropa även 
votering. 
  
Patric Lundström (S) och Marika Berglund (C): Bifall till Kommunfullmäktiges presidiums 
förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunfullmäktiges presidiums förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Nya Trivselregler för kommunfullmäktige 
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Sammanträdesprotokoll 10 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5  
Information om 2022 års Personligt 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras mellan 14:00-14:45 för information om 2022 års Personligt, en 
undersökning bland elever i skolår 7 och 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan. 
 
Beslutsunderlag 
 Personligt 2022 
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Sammanträdesprotokoll 11 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6 
 

Utvärdering Piteförslag och medborgarförslag 
Diarienr 22KS703 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av Utvärdering Piteförslag och medborgarförslag. 
 
Ärendebeskrivning 
När kommunfullmäktige i november 2021 beslutade införa Piteförslag som ett nytt sätt för 
medborgare att lämna förändringsförslag till kommunen beslutade de även att efter ett år 
utvärdera både Piteförslag och medborgarförslag. 
 
Utvärderingen visar på att Piteförslag nått de målsättningar som sattes upp om ökat 
engagemang från medborgarna samt snabbare handläggning och bättre återkoppling av 
inlämnade förslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser utifrån utvärderingen inga skäl att ha dubbla system för 
inlämning av förändringsförslag och förespråkar därför att medborgarförslagen avskaffas till 
förmån för Piteförslag. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Utvärdering Piteförslag 
 
  

Page 11 of 354



Sammanträdesprotokoll 12 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7 
 

Medborgarförslag - avskaffande 
Diarienr 22KS726 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avskaffar medborgarförslag och behåller Piteförslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun beslutade, efter en motion, att 2005 införa medborgarförslag. Detta 
möjliggjordes av en ändring i kommunallagen 2002. Innan dess fanns inget strukturerat 
system för att ta emot förslag från medborgare. 
 
Om Kommunfullmäktige beslutat att införa Medborgarförslag så är det en oinskränkt rätt att 
lämna förslag som gäller alla personer som är folkbokförda i kommunen. 
 
2020, inför införandet av Piteförslag, gjordes en utvärdering av medborgarförslag. Slutsatsen 
2020 var att medborgarförslagen hade få bifall, långa handläggningstider och en omfattande 
administrativ arbetsinsats och att detta riskerar skapa frustration och en känsla av att inte 
kunna påverka hos medborgarna. Utifrån det administrativa arbete som krävs är det även 
relativt kostsamt, framför allt sett till antal genomförda förslag. 
 
Det har skett en snabb teknisk utveckling sedan 2005 som har möjliggjort nya sätt att ta in 
förslag från medborgarna. Piteförslag som infördes 2021 är ett system som tar tillvara dessa 
möjligheter. En utvärdering av första året med Piteförslag visar på att det systemet nått de 
målsättningar som sattes upp om ökat engagemang från medborgarna samt snabbare 
handläggning och bättre återkoppling av inlämnade förslag. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser utifrån utvärderingen inga skäl att ha dubbla system för 
inlämning av förändringsförslag och förespråkar därför att medborgarförslagen avskaffas till 
förmån för Piteförslag. 
 
Yrkanden 
Kata Nilsson (S) och Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 13 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9  
Avtackning avgående ledamöter 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanträdet ajourneras mellan 15:10-15:45 för avtackning avgående ledamöter: 
 
Peter Arfman   Britta Berglund 
Margaretha Berglund  Gunilla Bergstedt 
Stefan Bergstedt  Anne Bjernhagen 
Frida Blom   Anna Bogren Dalberg 
Olof R Carlsson  Jeanette  Åström 
Charlotte Elworth  Mats Eriksson 
Petra Fojtikova  Siv Forslund 
Åke Cederlund  Ulf Grahn 
Simon Granberg  Inga Granström 
Anita Gustavsson  Stig Helgesen 
Lena Jarblad   Erika Johansson 
Lisa Karlström  Hilda Larsson 
Sara Larsson   Harriet Leppäniemi 
Ferid Letic   Monica Lindmark 
Nina Lindström  Niklas Lundgren 
Erik Lundström  Kenneth Lundström 
Anton Markström  Erik Nilsson 
Nils-Olof Nilsson  Britt-Louise Nyman Backman 
Roland Olofsson  Veronica Pedersen 
Rubert Pettersson  Åsa Pettersson 
William Sandberg  Gunnel Sandlund 
Stig Sjölund   Lilian Sjöström 
Helena Stenberg  Lennart Sundberg 
Peter Sundström  Karin Svedberg 
Lia Utterheim  Jan Westerberg 
Joel Wiklund   Malin Viklund 
Maria Wikslund  Anna Åström 
 
En tyst minut hölls för Åke Forslund. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10 
 

Reviderat aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB 
Diarienr 22KS657 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Aktieägaravtal för Investeringar i Norrbotten AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktieägaravtalet som reglerar ägarnas förhållande till varandra för bolaget Investeringar i 
Norrbotten AB har löpt ut. Vid ägarsamrådet och bolagsstämman våren 2022 har frågan varit 
uppe och det beslutades att ett reviderat avtal skulle tas fram utan tidsbegränsning. 
 
Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då det tidigare löpt ut 
30 december 2020. I det reviderade aktieägaravtalet har tidsbegränsningen tagits bort. Övriga 
gemensamt ägda bolag med kommunerna och Region Norrbotten har inte någon 
tidsbegränsning i sina aktieägaravtal. 
 
I första paragraf andra stycket, redogörs för ägarfördelningen. Region Norrbotten äger 75,8 % 
av aktierna, Luleå kommun, Piteå kommun och Bodens kommun äger 3,4 % vardera. 
Älvsbyns kommun, Arvidsjaurs kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun, Kalix 
kommun, Arjeplogs kommun, Jokkmokks kommun, Pajala kommun, Gällivare kommun och 
Haparanda kommun äger 1,4 % vardera. Tillsammans utgör kommunernas ägarandel 24,2 % 
av aktierna. 
 
I det utgångna avtalet, nionde paragrafen fanns en avtalstid, förslaget är att ta bort 
tidsbegränsningen och denna paragraf. Regionfullmäktige Region Norrbotten har beslutat att 
anta det reviderade aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten. Bifogat finns förslag till 
reviderat aktieägaravtal och RF beslut. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Aktieägaravtal Invest in Norrbotten, inför undertecknande 
 Protokollsutdrag RF beslut 2022-06-22-23 § 70 - Antagande av nytt aktieägaravtal, 

Investeringar i Norrbotten AB 
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Sammanträdesprotokoll 15 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11 
 

Ägardirektiv för IT Norrbotten AB 
Diarienr 22KS817 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för IT Norrbotten AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har översänt förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten AB, 
med önskemål om inkomna önskemål om förändringar senast den 28 februari 2023 med ett 
godkännande av förslaget via kommunfullmäktiges protokoll inför kommande ägarsamråd 
och årsstämmor. 
 
IT Norrbotten AB erbjuder ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till näringsliv och 
offentlig service, för ett utökat digitalt tjänsteutbud, som bidrar till ekonomisk tillväxt och 
utveckling i regionen. 
 
Förslaget till nytt ägardirektiv innefattar mindre förändringar i formuleringar, samt 
förtydligade särskilda uppdrag: 
•Utföra beredskapsarbete inom sektorn telekom. Etablera en samordnad operativ 
övervakningoch drift (NOC) av länets gemensamma samhällskritiska digitala infrastrukturer. 
•Etablera ett rådigt ägt regionalt fibernät med norrbottnisk fiber som basresurs och ta fram 
ettnytt ramverk till upplåtelse och förvaltning av regionnätet. 
 
Kommunledningsförvaltningen har samrått med PiteEnergi och ser positivt på dessa åtgärder. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut ägardirektiv IT-Norrbotten AB 
 Ägardirektiv för IT Norrbotten 
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Sammanträdesprotokoll 16 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12 
 

Val av ledamöter – AB PiteEnergi från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS779 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i AB PiteEnergi från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027: 
 
1 Kata Nilsson (S) 
2 Åsa Nordmark (M) 
3 Agnetha Eriksson (S) 
4 Ulf Sjödin (S) 
5 Anders Nordin (SLP) 
6 Christina Sandqvist (S) 
7 Torgny Långström (C) 
8 Gunnar Lundkvist (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för AB PiteEnergi ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
Kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 17 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13 
 

Val av ordförande och vice ordförande – AB PiteEnergi från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS779 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Kata Nilsson (S) till ordförande och Torgny Långström (C) till 
vice ordförande i AB PiteEnergi från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
  
Reservation 
Ellinor Sandlund (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för AB PiteEnergi ska Kommunfullmäktige utse ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Patric Lundström (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Håkan Johansson (M): Nominerar Åsa Nordmark (M) till ordförande i AB PiteEnergi från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 
Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunfullmäktiges valberednings förslag. 
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Sammanträdesprotokoll 18 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 14 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - AB PiteEnergi från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS789 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Hans Lundström till lekmannarevisorer och Gunnar Plym 
Forshell till ersättare i AB PiteEnergi från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för AB PiteEnergi ska Kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor 
med suppleant från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  

Page 18 of 354



Sammanträdesprotokoll 19 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 15 
 

Val av ledamöter - Norrgasol AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS782 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Norrgasol AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027: 
  
1 Kata Nilsson (S) 
2 Åsa Nordmark (M) 
3 Agnetha Eriksson (S) 
4 Ulf Sjödin (S) 
5 Anders Nordin (SLP) 
6 Christina Sandqvist (S) 
7 Torgny Långström (C) 
8 Gunnar Lundkvist (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Norrgasol AB ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 20 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 16 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Norrgasol AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS782 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Kata Nilsson (S) till ordförande och Torgny Långström (C) till 
vice ordförande i Norrgasol AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Norrgasol AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 21 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 17 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - Norrgasol AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS783 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Hans Lundström till lekmannarevisorer och Gunnar Plym 
Forshell till ersättare i Norrgasol AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Norrgasol AB ska Kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor 
med suppleant från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 22 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 18 
 

Val av ledamöter - PiteEnergi Handel AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS784 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i PiteEnergi Handel AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027: 
 
1 Kata Nilsson (S) 
2 Åsa Nordmark (M) 
3 Agnetha Eriksson (S) 
4 Ulf Sjödin (S) 
5 Anders Nordin (SLP) 
6 Christina Sandqvist (S) 
7 Torgny Långström (C) 
8 Gunnar Lundkvist (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för PiteEnergi Handel AB ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
Kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 23 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 19 
 

Val av ordförande och vice ordförande - PiteEnergi Handel AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS784 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Kata Nilsson (S) till ordförande och Torgny Långström (C) till 
vice ordförande i PiteEnergi Handel AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för PiteEnergi Handel AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande och 
vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 24 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 20 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - PiteEnergi Handel AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS795 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Hans Lundström till lekmannarevisor och Gunnar Plym 
Forshell till ersättare i PiteEnergi Handel AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för PiteEnergi Handel AB ska Kommunfullmäktige utse en 
lekmannarevisor med suppleant från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 25 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 21 
 

Val av ledamöter och ersättare - Lillpite Kraft AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS805 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande 3 ledamöter i Lillpite Kraft AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027: 
 
1 Anders Lundkvist (S) 
2 Jan-Eric Sandberg (M) 
3 Agnetha Eriksson (S) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Lillpite Kraft AB ska styrelsen bestå av lägst 4 och högst 5 
styrelseledamöter och lägst 0 och högst 5 styrelsesuppleanter. 
 
Kommunfullmäktige utser lägst 2 och högst 3 styrelseledamöter, därav ska bolagets VD utses 
som en styrelseledamot. Kommunfullmäktige utser även ev suppleanter för dessa, ordförande 
och vice ordförande i styrelsen. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 26 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 22 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Lillpite Kraft AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS805 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Lundkvist (S) till ordförande och Agnetha Eriksson (S) till 
vice ordförande i Lillpite Kraft AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Lillpite Kraft AB utser Kommunfullmäktige ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 27 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 23 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Lillpite Kraft AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS805 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Hans Lundström till lekmannarevisor och Gunnar Plym 
Forshell till suppleant i Lillpite Kraft AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Lillpite Kraft AB ska Kommunfullmäktige för samma mandatperiod 
som gäller för bolagets styrelse utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  

Page 27 of 354



Sammanträdesprotokoll 28 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 24 
 

Val av ledamöter- PiteBo AB från årsstämman 2023 till årsstämman 
2027 
Diarienr 22KS772 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i PiteBo AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027: 
 
1 Anders Lundkvist (S) 
2 Håkan Johansson (M) 
3 Pernilla Nordqvist (S) 
4 Leif Edström (S) 
5 Kerstin Lundkvist (M) 
6 Lena Vikberg (S)  
7 Lars-Ivar Pettersson (C) 
8 Staffan Aldrin (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för PiteBo AB ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. 
Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan Kommunfullmäktige 
utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra 
bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 29 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 25 
 

Val av ordförande och vice ordförande - PiteBo AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS772 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Lundkvist (S) till ordförande och Lars-Ivar Pettersson 
(C) till vice ordförande i PiteBo AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för PiteBo AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 30 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 26 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - AB PiteBo  från årsstämma 
2023 till årsstämma 2027 
Diarienr 22KS790 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Jörgen Hellsten till lekannarevisor och Anders Berg till ersättare 
för AB PiteBo från årsstämma 2023 till årsstämma 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för AB PiteBo ska för samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 31 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 27 
 

Val av ledamöter - Nordfastigheter i Piteå AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS818 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Nordfastigheter i Piteå AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027: 
 
1 Anders Lundkvist (S) 
2 Håkan Johansson (M) 
3 Pernilla Nordqvist (S) 
4 Leif Edström (S) 
5 Kerstin Lundkvist (M) 
6 Lena Vikberg (S)  
7 Lars-Ivar Pettersson (C) 
8 Staffan Aldrin (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Bolagsordning för Nordfastigheter i Piteå AB ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 32 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 28 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Nordfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS818 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Lundkvist (S) till ordförande och Lars-Ivar Pettersson (C) 
till vice ordförande i Nordfastigheter i Piteå AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Bolagsordning för Nordfastigheter i Piteå AB utser Kommunfullmäktige ordförande 
och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 33 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 29 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Nordfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS775 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Jörgen Hellsten till revisor och Anders Berg till ersättare för 
Nordfastigheter i Piteå AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Nordfastigheter i Piteå AB ska Kommunfullmäktige, för samma 
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 34 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 30 
 

Val av ledamöter - Nordbostäder i Piteå AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS819 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Nordbostäder i Piteå AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027: 
  
1 Anders Lundkvist (S) 
2 Håkan Johansson (M) 
3 Pernilla Nordqvist (S) 
4 Leif Edström (S) 
5 Kerstin Lundkvist (M) 
6 Lena Vikberg (S)  
7 Lars-Ivar Pettersson (C) 
8 Staffan Aldrin (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen ska bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 35 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 31 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Nordbostäder i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS819 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Lundkvist (S) till ordförande och Lars-Ivar Pettersson (C) 
till vice ordförande i Nordbostäder i Piteå AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Nordbostder i Piteå AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande 
och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 36 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 32 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Nordbostäder i Piteå AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS776 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Jörgen Hellsten till lekmannarevisor och Anders Berg till ersättare 
i Nordbostäder i Piteå AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Nordbostäder i Piteå AB ska Kommunfullmäktige, för samma 
mandatperiod som gäller för bolagets styrelse, utse en lekmannarevisor med suppleant. 
  
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 37 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 33 
 

Val av ledamöter - Piteå Hamn AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS773 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Piteå Hamn AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027: 
 
1 Peter Roslund (S) 
2 Christer Larsson (M) 
3 Elisabeth Vidman (S) 
4 Jonas Gunnarsson (S) 
5 Lucas Eriksson (KD) 
6 Claes Danell (S) 
7 Anders Skoog (C) 
8 Sture Öberg (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Piteå Hamn AB ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
Kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 38 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 34 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Hamn AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS773 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Peter Roslund (S) till ordförande och Anders Skoog (C) till vice 
ordförande i Piteå Hamn AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Piteå Hamn AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande och vice 
ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 39 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 35 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - Piteå Hamn AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS791 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gunnar Plym Forshell till lekmannarevisorer och Göran 
Eriksson till ersättare i Piteå Hamn AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Piteå Hamn AB ska för samma mandatperiod som gäller för 
bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 40 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 36 
 

Val av ledamöter - Piteå Näringsfastigheter AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS774 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Piteå Näringsfastigheter ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
Kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Anton Li Nilsson (C): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges 
nästa sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 41 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 37 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Näringsfastigheter AB 
från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS774 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Piteå Näringsfastigheter ska Kommunfullmäktige utse ordförande 
och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 42 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 38 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - Piteå Näringsfastigheter 
AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS792 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Piteå Näringsfastigheter AB ska för samma mandatperiod som 
gäller för bolagets styrelse Kommunfullmäktige i Piteå kommun utse en lekmannarevisor med 
suppleant. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 43 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 39 
 

Val av ledamöter - Hedfastigheter i Piteå AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS785 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Hedfastigheter i Piteå AB ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
Kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 44 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 40 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Hedfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS785 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Hedfastigheter i Piteå AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande 
och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 45 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 41 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - Hedfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS786 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Hedfastigheter i Piteå AB ska Kommunfullmäktige utse en 
lekmannarevisor med suppleant från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 46 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 42 
 

Val av ledamöter - AB Furunäsets fastigheter från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS796 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för AB Furunäsets fastigheter ska styrelsen bestå av lägst 5 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 47 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 43 
 

Val av ordförande och vice ordförande - AB Furunäsets fastigheter 
från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS796 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för AB Furunäsets fastigheter ska Kommunfullmäktige utse ordförande 
och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 48 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 44 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - AB Furunäsets fastigheter 
från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS797 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för AB Furunäsets Fastigheter ska Kommunfullmäktige utse en 
lekmannarevisor med suppleant. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
  

Page 48 of 354



Sammanträdesprotokoll 49 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 45 
 

Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande - Nevatko AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS801 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
I bolagsordningen för Nevatko AB framgår att styrelsen skall bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
 
Uppdrag som ordförande och vice ordförande skall sammanfalla med mandattiden för 
styrelseledamöterna. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 50 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 46 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Nevatko AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS802 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Piteå 
kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 51 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 47 
 

Val av ledamöter - Mallita i Piteå AB, från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 23KS105 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Mallita i Piteå AB ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Av 
dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan Kommunfullmäktige utse en 
till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 52 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 48 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Mallita i Piteå AB, från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 23KS105 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Mallita i Piteå AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande och 
vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 53 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 49 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Mallita i Piteå AB, från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 23KS105 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Mallita i Piteå AB ska Kommunfullmäktige utse lekmannarevisor 
och ersättare för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
  
Kommunrevisionen nominerar Gunnar Plym Forshell till lekmannarevisor och Anders Berg 
till ersättare. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 54 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 50 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare – Fermaten KB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS809 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen (2017:725) ska minst en lekmannarevisor utses i kommunala bolag. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 55 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 51 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare – Svenska Kompositbyn AB/KB 
Diarienr 22KS810 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen (2017:725) ska minst en lekmannarevisor utses i kommunala bolag. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 56 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 52 
 

Val av ledamöter och ersättare - Norrfab i Piteå AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS787 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Norrfab i Piteå AB ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 4 
ledamöter med lägst 0 och högst 4 suppleanter. 
 
Kommunfullmäktige utser lägst 2 och högst 3 styrelseledamöter samt ev suppleanter för 
dessa, ordförande och vice ordförande i styrelsen. Dessa ska utses för tiden från årsstämman 
som följer närmast efter att val till Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma 
som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 57 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 53 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Norrfab i Piteå AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS787 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Norrfab i Piteå AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande i 
styrelsen. Denn ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 58 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 54 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - Norrfab i Piteå AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS788 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Norrfab i Piteå AB ska Kommunfullmäktige utse en 
lekmannarevisor med suppleant från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 59 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 55 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Stadsvapnet,  från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS811 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen (2017:725) ska minst en lekmannarevisor utses i kommunala bolag. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 60 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 56 
 

Val av ledamöter - Trähallen AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS803 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 3 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun utser 2 styrelseledamöter. Minoritetsaktieägaren utser 1 
styrelseledamot. Dessa ska utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val 
till Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Piteå kommun utser också ordförande i bolagets 
styrelse enligt samma princip. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 61 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 57 
 

Val av ordförande - Trähallen AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS803 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Trähallen AB utser Kommunfullmäktige ordförande i bolagets 
styrelse för tiden från den årsstämma som följer närmast efter att val till Kommunfullmäktige 
sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 62 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Trähallen AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS804 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Trähallen AB ska Kommunfullmäktige för samma mandatperiod 
som gäller för bolagets styrelse utse en lekmannarevisor med suppleant. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till Kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 63 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 59 
 

Val av ledamöter - Piteå Renhållning och Vatten AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS777 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Piteå Renhållning och Vatten AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027: 
 
1 Carola Bergman (S) 
2 Jan-Eric Sandberg (M) 
3 Louise Mörk (S) 
4 Massoud Sari-Aslani (S) 
5 Martin Åström (SJV) 
6 Helena Stenberg (S) 
7 Henrik Viklund (C) 
8 Jonas Wiklund (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Piteå Renhållning och Vatten AB ska styrelsen bestå av lägst 7 
och högst 9 ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
Kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och som har speciell 
kompetens att tillföra bolaget. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 64 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 60 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Renhållning och Vatten 
AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS777 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Henrik Viklund (C) till ordförande och Carola Bergman (S) till 
vice ordförande i Piteå Renhållning och Vatten AB från årsstämman 2023 till årsstämman 
2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Piteå Renhållning och Vatten AB ska Kommunfullmäktige utse 
ordförande och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter 
att val till Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val 
till Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 65 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 61 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - Piteå Renhållning och 
Vatten AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS793 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Göran Eriksson till lekmannarevisorer och Jörgen Hellsten till 
ersättare i Piteå Renhållning och Vatten AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB ska Kommunfullmäktige utse en 
lekmannarevisor med suppleant från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 66 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 62 
 

Val av ledamöter - Piteå Science Park AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS778 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Piteå Science Park AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027: 
 
1 Marita Björkman Forsman (S) 
2 Daniel Bergman (M) 
3 Richard Westerberg (S) 
4 Hannah Bergstedt (S) 
5 Eva Salomonsson (KD) 
6 Agnes Szögi (S) 
7 Johannes Johansson (C) 
8 Fredrik Högberg (Extern) 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Piteå Science Park AB ska styrelsen bestå av lägst 7 och högst 9 
ledamöter. 
 
Kommunfullmäktige utser samtliga styrelseledamöter, ordförande och vice ordförande i 
styrelsen. Av dessa ska 7 ledamöter vara politiska mandat. Utöver dessa 7, kan 
Kommunfullmäktige utse en till två styrelseledamöter som är externa och har relevant 
kompetens inom kulturella- och kreativa näringar och/eller cleantech. 
 
Samtliga ovan ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 67 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 63 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Piteå Science Park AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS778 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Marita Björkman Forsman (S) till ordförande och Johannes 
Johansson (C) till vice ordförande i Piteå Science Park AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordningen för Piteå Science Park AB ska Kommunfullmäktige utse ordförande 
och vice ordförande i styrelsen för tiden från årsstämman som följer närmast efter att val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S): Bifall till Kommunfullmäktiges valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 68 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 64 
 

Val av lekmannarevisorer och ersättare - Piteå Science Park AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS794 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gunnar Plym Forshell till lekmannarevisorer och Göran 
Eriksson till ersättare i Piteå Science Park AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bolagsordning för Piteå Science Park AB ska Kommunfullmäktige utse en 
lekmannarevisor med suppleant från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 69 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 65 
 

Val av ledamöter - Nolia AB från årsstämma 2023 till årsstämma 
2027 
Diarienr 22KS780 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande 3 ledamöter i Nolia AB från årsstämma 2023 till 
årsstämma 2027: 
 
1 Stefan Askenryd (S) 
2 Ellinor Sandlund (M) 
3 Elisabeth Vidman (S) 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen skall bestå av sex ledamöter. Tre styrelseledamöter nomineras vardera av 
kommunfullmäktige i Umeå och Piteå kommun och utses av årsstämman. 
 
Styrelsens ledamöter ska utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 70 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 66 
 

Val av ledamot - Shorelink AB från årsstämman 2023 till årsstämman 
2027 
Diarienr 22KS806 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till ledamot i Shorelink AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen i Shorelink består av 9 ledamöter. Dessa utses för tiden från årsstämman som följer 
närmast efter det val till Kommunfullmäktige sker intill slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige i Piteå utser en ledamot i styrelsen för Shorelink AB. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 71 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 67 
 

Val av ledamot och ersättare - Samordningsförbundet södra 
Norrbotten 1 april 2023 - 31 mars 2027 
Diarienr 22KS781 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Kata Nilsson (S) till ledamot och Johnny Åström (SJV) till 
ersättare i Samordningsförbundet södra Norrbotten 1 april 2023 - 31 mars 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundet ska ledas av en styrelse bestående av sju ledamöter och sju ersättare. Varje medlem 
utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. 
 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då 
val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande samt vice 
ordförande för samma period. 
 
Yrkanden 
Patric Lundström (S): Nominerar Kata Nilsson (S) till ledamot i Samordningsförbundet södra 
Norrbotten. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 72 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 68 
 

Val av revisor - Samordningsförbundet södra Norrbotten 1 april 2023 
- 31 mars 2027 
Diarienr 22KS781 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Berg till revisor för Samordningsförbundet södra 
Norrbotten 1 april 2023 - 31 mars 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorer väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
landsting/regioner och kommuner har ägt rum i hela landet. 
 
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam 
revisor. Region Norrbotten utser en revisor och Luleå kommun, Piteå kommun, Älvsbyns 
kommun och Bodens kommun utser gemensamt en revisor. Den gemensamma revisorn för 
kommunerna utses per mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun, 
Älvsbyns kommun och Bodens kommun. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 73 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 69 
 

Val av ledamot - Norrbotniabanan AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS807 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till ledamot i Norrbotniabanan AB från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 5 
styrelsesuppleanter. 
 
Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun och regionfullmäktige i 
Region Norrbotten och Region Västerbotten utser gemensamt styrelseledamöter, 
styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
 
Dessa skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som 
följer efter nästa val till Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige i Piteå utser en ledamot till styrelsen. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 §58  Val av ledamot - Norrbotniabanan AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
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Sammanträdesprotokoll 74 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 70 
 

Val av ledamot - Svenska Kommun Försäkrings AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS808 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Lundkvist (S) till ledamot i styrelsen för Svenska Kommun 
Försäkrings AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Bolagets styrelse ska bestå av lägst fem och högst tjugo ledamöter och högst fem ersättare. En 
försäkringskunnig ledamot, med uppgift att särskilt vaka över att försäkringstagarnas 
intressen beaktas, ska utses. 
 
Till ordförande och vice ordförande för styrelsen utses annan ledamot än 
försäkringssakkunnig eller verkställande direktör. 
 
Styrelsen utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
 
Kommunfullmäktige utser en ledamot till styrelsen. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 75 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 71 
 

Val av vice ordförande - Gemensam Räddningsnämnd Piteå och 
Älvsbyns kommuner 2023-2026 
Diarienr 22KS417 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Robert Andersson (KD) Älvsbyns kommun till vice ordförande i 
Gemensam Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska Kommunfullmäktige välja en ordförande och en eller 
två vice ordförande bland nämndens ledamöter. Dessa utgör tillsammans nämndens 
presidium. 
 
I reglemente för Gemensam räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner framgår att 
ordförande och vice ordförande i nämnden utses av värdkommunen. Värdkommun bör till 
vice ordförande utse någon av de ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Älvsbyns 
kommun. 
  
Kommunfullmäktige utsåg 2022-12-12 Kata Nilsson (S) till ordförande i Gemensam 
Räddningsnämnd Piteå och Älvsbyns kommuner 2023-2026. Kommunfullmäktige har nu att 
utse vice ordförande.  
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 76 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 72 
 

Val av ledamöter och ersättare - Krisledningsnämnden fram till 
Kommunfullmäktiges första sammanträde 2027 
Diarienr 22KS735 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Krisledningsnämnden för tiden fram till 
Kommunfullmäktiges första sammanträde 2027: 
 
1 Patric Lundström (S) 
2 Håkan Johansson (M) 
3 Kata Nilsson (S) 
4 Claes Danell (S) 
5 Karl-Erik Jonsson (M) 
6 Carola Bergman (S) 
7 Majvor Sjölund (C) 
 
Kommunfullmäktige utser följande ersättare i Krisledningsnämnden för tiden fram till 
Kommunfullmäktiges första sammanträde 2027: 
 
1 Cristian Bergvall (S) 
2 Helén Lindbäck (KD) 
3 Louise Mörk (S) 
4 Anton Li Nilsson (C) 
5 Anders Nordin (SLP) 
6 Sara Lagesen Lundgren (S) 
7 Vakant majoritetsmandat 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska det i varje kommun finnas en krisledningsnämnd. Denna 
nämnd träder i funktion när det inträffar en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 
 
Enligt reglemente för krisledningsnämnden ska ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden väljas för fyra år räknat från fullmäktiges första sammanträde året efter 
det år då val till fullmäktige ägt rum, till och med fullmäktiges första sammanträde året efter 
det år då val av fullmäktige ägt rum nästa gång. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-18 § 191 att ledamöter och ersättare i 
Krisledningsnämnden skall utgöras av ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskott. 
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Sammanträdesprotokoll 77 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 78 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 73 
 

Val av ordförande och vice ordförande - Krisledningsnämnden fram 
till kommunfullmäktiges första sammanträde 2027 
Diarienr 22KS735 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Patric Lundström (S) till ordförande och Kata Nilsson (S) till vice 
ordförande i Krisledningsnämnden för tiden fram till Kommunfullmäktiges första 
sammanträde 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige utser bland Krisledningsnämndens ledamöter en ordförande och en vice 
ordförande. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 79 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 74 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Piteå Allmänna 
Näringslivsfond 2023-2026 
Diarienr 22KS734 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Anders Berg till lekmannarevisor och Hans Lundström till 
ersättare för Piteå allmänna näringslivsfond 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt stadgarna för Piteå Allmänna Näringslivsfond ska styrelsens förvaltning och stiftelsens 
räkenskaper årligen granskas av två revisorer. Av dessa ska en revisor utses av Länsstyrelsen 
och en av Piteå kommun. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 80 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 75 
 

Val av lekmannarevisor och ersättare - Stiftelsen Energitekniskt 
Centrum från årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS696 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Jörgen Hellsten till lekmannarevisor och Anders Berg till ersättare 
för Stiftelsen Energitekniskt Centrum från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt stadgarna för Energitekniskt Centrum ska styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning samt stiftelsens räkenskaper granskas av auktoriserad eller godkänd revisor, 
vilken utses av Piteå kommun. För revisor utses revisorssuppleant. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 225 att bordlägga ärendet. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 81 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 76 
 

Val av lekmannarevisor - Stiftelsen institutet Dans i skolan från 
årsstämman 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS692 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Gunnar Plym Forshell till lekmannarevisor i Stiftelsen Dans i 
skolan för tiden från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap så att alla elever får möta dansen 
som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att 
förankra dansen i skolan. 
 
Piteå kommun är sedan 21 mars 2011 stiftare för Institutet Dans i skolan.  
Piteå kommun utser en lekmannarevisor till Stiftelsen institutet Dans i skolan. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 82 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 77 
 

Val av ledamöter och ersättare - Stiftelsen Festspelen i Piteå 1 
januari 2023 till årsstämman 2027 
Diarienr 22KS694 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Elisabeth Lindberg (S) och Marcus Astridsson (M) till ledamöter i 
Stiftelsen Festspelen Piteå från 1 januari 2023 till årsstämman 2027. 
 
Kommunfullmäktige utser Annika Nordstrand (Förvaltningschef KPF) och Micael Jonsson 
(Avdelningschef KPF) till ersättare i Stiftelsen Festspelen Piteå från 1 januari 2023 till 
årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun är stiftare i Festspelen Piteå. Två ledamöter och två ersättare ska utses till 
Stiftelsen Festspelen Piteå 1 januari 2023 till årsstämman 2027. 
  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-12 § 229 att bordlägga ärendet. 
 
Yrkanden 
Marita Björkman Forsman (S) och Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunfullmäktiges 
valberednings förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 83 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 78 
 

Fyllnadsval av ombud och ersättare – Norrbottens kommuners 
förbundsfullmäktige 2023-2026 
Diarienr 22KS422 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Karl-Erik Jonssons avsägelse från uppdraget som ledamot 
i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 2023-2026. 
  
Kommunfullmäktige utser Anton Li Nilsson (C) till ledamot i Norrbottens kommuners 
förbundsfullmäktige 2023-2026. 
  
Kommunfullmäktige godkänner Jonas Gunnarssons (S) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 2023-2026. 
  
Kommunfullmäktige utser Marika Berglund (C) till ersättare i Norrbottens kommuners 
förbundsfullmäktige 2023-2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Norrbottens kommuners stadgar utses förbundsfullmäktigeombud av medlemmarnas 
kommunfullmäktige. Ett ombud utses per påbörjat 4 000-tal invånare vid ingången av det år 
då allmänna val till kommunfullmäktige senast ägt rum. Enligt beräkning som grundar sig på 
folkmängden i länets kommuner utser Piteå kommun 11 ombud och 11 ersättare. Val av 
ombud sker till ordinarie förbundsfullmäktige och gäller för tiden till nästa ordinarie 
förbundsfullmäktige. 
  
Kommunfullmäktige utsåg 2022-12-12 §220 följande 11 ledamöter: 
 
1 Claes Danell (S) 
2 Håkan Johansson (M) 
3 Carola Bergman (S) 
4 Cristian Bergvall (S) 
5 Lars Larsson (SLP) 
6 Louise Mörk (S) 
7 Sara Lagesen (S) 
8 Anna Bergström (V) 
9 Magnus Häggblad (SD) 
10 Karl-Erik Jonsson (M)  
11 Johnny Åström (SJV) 
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Sammanträdesprotokoll 84 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Kommunfullmäktige utsåg 2022-12-12 §220 följande 11 ersättare: 
 
1 Jonas Gunnarsson (S) 
2 Daniel Bergman (M) 
3 Sanna Eriksson (S) 
4 Thomas Hansson (S) 
5 Daniel Bylund (KD) 
6 Alma Andersson (S) 
7 Rickard Westerberg (S) 
8 Mikael Borgh (V) 
9 Lage Hortlund (SD) 
10 Martin Åström (SJV) 
11 Mats Elowson (S) 
 
En ledamotsplats tilldelades felaktigt till oppositionen och Karl-Erik Jonsson (M) har avsagt 
sig uppdraget som ledamot. 
  
En ersättarplats tilldelades felaktigt (S) och Jonas Gunnarsson (S) har avsagt sig uppdraget 
som ersättare.  
 
Yrkanden 
Johannes Johansson (C): Nominerar Anton Li Nilsson (C) till ledamot och Marika Berglund 
(C) till ersättare i Norrbottens kommuners förbundsfullmäktige 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 85 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 79 
 

Avsägelse (S) - ledamot i Kommunfullmäktige mandatperioden 15 
oktober 2022-14 oktober 2026 
Diarienr 22KS396 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Lena Vikbergs (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
  
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen att genom rösträkning utse ny ledamot i 
Kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning 
Lena Vikberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktige. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Bifall till förslaget. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
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Sammanträdesprotokoll 86 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 82 
 

Anmälda handlingar 
 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tar del av anmälda handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunfullmäktige. 
 
Anmälda handlingar 
 Information om nämndemannaval 2023. (dnr 23KS108-2) 

 Protokoll Kommunstyrelsen 2023-01-16 signerat (dnr 23KS22-1) 

 Beslut - Ny ledamot och ersättare för Moderaterna i fullmäktige (dnr 22KS396-11) 

 § 2 Gemensam Räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn -  Taxor för automatiska brandlarmanläggningar anslutna 
till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn (dnr 23KS123-1) 

 Taxor för automatiska brandlarmanläggningar anslutna till räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn 2023 (dnr 
23KS123-2) 

 Taxa för externa tjänster, uthyrningar med mera inom Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn (dnr 23KS124-1) 

 Avsägelse som ledamot (dnr 22KS396-14) 

 Protokoll Kommunfullmäktiges Valberedning 2023-01-24 Digitalt signerat (dnr 23KS132-1) 

 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (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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Sammanträdesprotokoll 87 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 83 
 

Motion (SLP) - Svenska språket ska användas 
Diarienr 23KS97 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar Motionen - Svenska språket ska användas, till 
Kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om att svenska 
språket ska användas. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion SLP - Svenska språket ska användas 
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Sammanträdesprotokoll 88 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 84 
 

Motion SLP - Små bussar vid låg trafik 
Diarienr 23KS98 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar Motion (SLP) - Små bussar vid låg trafik, till 
Kommunstyrelsen för beredning.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion om små bussar 
vid låg trafik. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Motion SLP - Små bussar vid låg trafik 
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Sammanträdesprotokoll 89 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 85 
 

Medborgarförslag - Spara på kostnader angående avloppssystemet 
Diarienr 23KS3 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget Spara på kostnader angående 
avloppssystemet, till Kommunstyrelsen för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag om att spara på kostnader angående avloppssystemet. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Spara på kostnader angående avloppssystemet 
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Sammanträdesprotokoll 90 (90) 
Sammanträdesdatum  
2023-02-13  

 
Kommunfullmäktige 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 86 
 

Medborgarförslag - Återinförande av undantagsregel för förskola 
Diarienr 23KS55 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget om återinförande av undantagsregel för 
förskola, till Barn- och utbildningsnämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har lämnats in ett medborgarförslag om återinförande av undantagsregel för förskola. 
 
Yrkanden 
Cristian Bergvall (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Återinförande av undantagsregel för förskola 

Page 90 of 354



 
§2   
Val av ordförande - 
Kommunfullmäktige 
mandatperioden 15 
oktober 2022-14 oktober 
2026 
22KS398 
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§3   
Ansvarig utgivare för 
webbsändning av 
kommunfullmäktiges 
sammanträden 
22KS681 
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§4   
Trivselregler 
Kommunfullmäktige 
22KS429 
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  Trivselregler fullmäktige 
 

2022-01-05 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 
 

Trivselregler för kommunfullmäktige 
Närvaro  
 
 Närvaroregistrering sker genom att man bekräftar sin närvaro i det digitala mötessystemet. 

Dessutom sker upprop inför varje fullmäktigemöte för att åhörare ska veta vilka ledamöter som 
närvarar vid mötet.  

 
 Den som av någon anledning kommer efter att mötet öppnats ska anmäla sin ankomst till 

fullmäktiges sekreterare.  
 
 Den som av någon anledning inte kan stanna kvar till dess att mötet är klart för dagen ska anmäla 

detta till fullmäktiges sekreterare. 
 
 Frånvaro – Om du av någon anledning inte kan delta i fullmäktigemötet – Anmäl detta i så god tid 

som möjligt till fullmäktiges sekreterare som därefter kallar in ersättare för tjänstgöring.  
 
Mötesteknik  
 
 Du begär ordet genom att anmäla dig i det digitala mötessystemet där du också kan se talarordningen. 

Talarordningen bryts då någon begär ordningsfråga eller replik. 
 
 När din tur närmar sig, är det lämpligt att gå framåt i salen för att vara närmare talarstolen när 

ordförande ger dig ordet. 
 
 Vid behandling av mer omfattande ärenden, till exempel budget och verksamhetsplan, kan presidiet i 

samråd med gruppledarna bestämma att talartiden för det första anförandet får utökas till 5 minuter 
för varje parti eller den tid man kommer överens om.  

 
 Inlägg i debatten ska vara sakliga, fria från personangrepp och beröra ämnet på den punkt på 

dagordningen vi just då avhandlar. Inlägg bör inte vara längre än 3 minuter. 
 
 Replik ska vara högst 1 minut och ska röra ämnet som just då avhandlas. Det måste finnas skäl att 

begära replik exempelvis om man blir omnämnd vid namn eller får svar på sitt tidigare inlägg. Skäl 
för replik avgörs av presidiet. Replikskifte får vara högst två repliker per person. 

 
 Om du i det digitala mötessystemet begärt ordet men ångrar dig, kan du välja ”att ångra ”och din 

begäran försvinner. 
 
 Omröstning (tidigare votering) begär man genom att ropa ”omröstning” innan klubbslaget faller, 

eller begära det via det digitala mötessystemet 
 
 Yrkande läggs förutom i talarstolen skriftligt via mötessystemet eller lämnas skriftligt till presidiet.  

 
 Återremiss. Det är viktigt att det i yrkandet och därefter i protokoll tydligt anges varför ärendet ska 

återremitteras så att mottagaren av återremissen vet vad som ska göras. 
 

 Reservation mot beslut görs i det digitala mötessystemet.  
Mötesdisciplin  
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  Trivselregler fullmäktige 
 

2022-01-05 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 
 

 Kom i god tid till mötet så att du kan säkerställa att du kan logga in i mötesverktygen.  
 
 Respektera den som har ordet genom att inte störa denne eller andra ledamöter och åhörare.  

 
 Inlägg i debatten ska vara sakliga, fria från personangrepp och beröra ämnet i det ärende på 

dagordningen vi just då avhandlar. Inlägg bör inte vara längre än 3 minuter. 
 
 Fullmäktiges sammanträden direktsänds digitalt på kommunens hemsida och närradio. 

Sändningen ligger kvar på hemsidan och kan ses i efterhand. Tänk på att sändningen kan starta 
innan mötet öppnas och fortsätta när mötet avslutas eller ajourneras! Det är därför bra att hålla 
en vårdad ton under hela tiden i sammanträdesrummet.  

 
 Allt som varje ledamot säger i talarstol sägs under eget ansvar. Hets mot folkgrupp och förtal är 

straffbart och inspelat material kan komma att användas som bevismaterial. 
 
 Mobiltelefoner ska vara avstängda alternativt i ljudlöst läge i fullmäktigesalen. 

 
 Tilldelad läsplatta (alternativt egen teknisk utrustning) är en förutsättning för att du ska kunna delta i 

mötet. Se därför till att läsplatta/dator har fulladdat batteri innan mötet börjar, då det inte alltid finns 
möjlighet att ladda under mötets gång.  
 

 Tänk på vad du använder läsplattan/datorn till, du är ju här för att delta i mötet. 
 
 Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ. Vårdad klädsel och vårdat uppträdande i 

sammanträdeslokalen är trevligt och respektfullt mot uppdraget som man tilldelats av kommunens 
medborgare.  

 
 Det är trevligt och visar på respekt för demokratin genom att tacka för att ha fått ordet. 

 
 Tänk på de som är allergiska – undvik parfymer och annat som kan förorsaka allergiska 

besvär.  
 
 Respektera rökområden. 

 
 För att bibehålla fokus och koncentration på mötet så tar vi regelbundet kortare pauser. Om 

mötet förväntas pågå en längre tid efter 18:00 så tas en middagspaus.  
 
 
 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§5   
Information om 2022 års 
Personligt 
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Personligt
2022

En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i 
grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan

Februari 2022
Anette Christoffersson
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Sammanfattande resultat 
 

Undersökningen Personligt visar på att de allra flesta ungdomar i 

Piteå har en god självskattad hälsa. De flesta har någon i sin 

omgivning att prata med om svåra saker och de vänder sig till vuxna i 

sin omgivning när de blivit utsatta för något jobbigt.  

 

Vid en jämförelse mellan åren kan man se att fem procentenheter 

färre uppger att de sällan eller aldrig har huvudvärk, detsamma gäller 

angående de som uppger att de sällan eller aldrig har ont i magen. 

Gällande stress och svårt att sova är det också färre som uppger att de 

sällan eller aldrig har problem med detta. För frågan angående 

nedstämdhet är resultatet ungefär lika med 2020.  

 

Andel tjejer som skattar sin hälsa som mycket eller ganska bra är 76 

procent, en minskning med ytterligare två procentenheter jämfört 

med 2020.  Det är, liksom tidigare år, flest tjejer som skattar sin hälsa 

som ganska eller mycket dålig. Skillnaderna är stora, 24 procent av 

tjejerna skattar sin hälsa som ganska eller mycket dålig jämfört med 

6 procent av killarna.  

 

Andelen unga som uppger att de äter lunch varje skoldag har minskat 

med elva procentenheter jämfört med 2020. Vid 2020 års 

undersökning uppgav lika många tjejer som killar att de åt lunch 

varje dag.  

 

Vid årets undersökning är det 44 procent av tjejerna och 50 procent 

av killarna som uppger att de äter lunch varje dag. Vid en jämförelse 

mellan årskurser 2020 och 2022 så ses en förändring i samtliga 

årskurser, för åk 7 en minskning med 13 procentenheter, för årskurs 

9 en ökning med 9 procentenheter och för gymnasiet en minskning 

med 21 procentenheter.   

 

Flera av de som blivit utsatta för mobbing uppger att de blir utsatta 

både i skolan, på väg till och från skolan och via internet/mobilen. 

Vid en jämförelse mellan den grupp elever som uppger att de blivit 

kränkta eller mobbade med den grupp som uppger att de inte blivit 

mobbade kan man se att andelen elever som bedömer sin hälsa som 

ganska eller mycket dålig är mer än dubbelt så stor bland de elever 

som blivit utsatta för mobbing eller kränkning.  Av de elever som 

uppger att de blivit mobbade eller kränkta känner sig nästan 50 

procent nedstämda flera gånger i veckan eller varje dag. 25 procent 

av de som uppger att de blivit mobbade eller kränkta uppger att de 

funderat på självmord.  

 

Andelen som uppger att de är medlem i någon förening har minskat 

med tio procentenheter sedan 2016.  

 

Lika många tjejer som killar uppger att de är medlem i en förening. 

Föreningstillhörigheten sjunker med stigande ålder, i årskurs 7 

uppger 62 % av eleverna att de är medlemmar i en förening. För 

gymnasiet årkurs 2 har andelen sjunkit till 42 procent.  
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Signaler från bland annat olika idrottsförbund pekar på att både 

medlemskap och aktiviteter inom föreningar har minskat till följd av 

den pandemi som varit. Den här undersökningen pekar på att 

detsamma gäller för ungdomar i Piteå.  

 

Vad kan vi arbeta vidare med?  
 

För att främja en jämlik och jämställd hälsa bland barn och unga är 

det viktigt att fortsätta utveckla och stärka samarbeten mellan 

förvaltningar, mellan organisationer och aktörer. I förstudien 

”Möjligt tillsammans”1 finns förslag på olika samverkansstrukturer.  

 

Största skillnaderna mellan tjejer och killar ses för frågorna angående 

hälsa där tjejerna skattar sin hälsa betydligt sämre än killarna både 

när det gäller huvudvärk, ont i magen, stress och nedstämdhet. Fler 

tjejer än killar berättar för någon vuxen om de har utsatts för 

mobbing, övergrepp eller att de känner sig nedstämda och deppade.  

 

Likväl som det är viktigt att ta tjejernas sämre mående på allvar är 

det också viktigt att arbeta för att bryta könsstereotypa mönster – att 

uppmuntra killarna att prata om känslor och sitt mående.   

 

Piteå kommun har över tid arbetat med att stärka ungas inflytande. 

Trots det vet 46 procent av de unga inte var de ska vända sig för att 

kunna påverka och få inflytande.  

 

Under 2023 ska ingen fokusdialog genomföras. I stället ska dialoger 

genomförda den föregående mandatperioden sammanställas och 

metoder för medborgardialoger och ungas inflytande ska utvärderas. 

En rapport ska presenteras för Kommunstyrelsen november 2023.  

 

Återkopplingen av resultaten i Personligt behöver förbättras. 

Framför allt behöver återkopplingen till respondenterna säkerställas 

men även återkopplingen till andra intressenter, exempelvis föräldrar, 

personal i fritidshem och förskola, civilsamhällesorganisationer, 

personal inom socialtjänsten och kultur- och fritidsförvaltningen 

skulle kunna förbättras.  

 

Att ha en aktiv fritid brukar beskrivas som hälsofrämjande faktorer 

eller skyddsfaktorer mot ohälsa och användning av tobak, alkohol 

och droger. Att unga i lägre omfattning är medlemmar i någon 

förening behöver inte nödvändigtvis innebära att de är mindre aktiva 

på sin fritid. Kultur-, park- och fritidsförvaltningen genomför 

tillsammans med Luleå tekniska universitet en undersökning av 

ungas fritid som ytterligare kommer att belysa den här frågan.  

 

Ovanstående är några exempel på områden som behöver fortsatt 

fokus för att öka andelen ungdomar i Piteå som bedömer sin hälsa 

som mycket god/god.  

Resultaten av undersökningen delges samtliga förvaltningar och 

nämnder.  

 

 
1 Möjligt tillsammans – en förstudie av Frida Lindberg och Jenny Wennberg 
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Inledning  
 

Enkätundersökningen Personligt har genomförts för nittonde gången 

bland elever i skolår sju och nio i grundskolan samt skolår två i 

gymnasieskolan. Enkäten genomförs på uppdrag av 

kommunfullmäktige som en del i kommunens årliga uppföljning. 

Från och med 2020 genomförs enkäten vartannat år. Av 1378 

respondenter har 1140 svarat vilket ger en svarsfrekvensen 83 

procent.  

 

Om undersökningen  
 

Utifrån behov av att kunna ställa fördjupade frågor inom vissa 

områden och en bedömning att alla frågor inte behöver ställas årligen 

har en tidscykel på tre år planerats. Det innebär att vissa frågor ställs 

årligen och att en fördjupning inom nedanstående områden sker i 

intervaller om tre år.  

 

o År 1 Skola 

o År 2 Du och din familj, Fritid 

o År 3 Politik och samhälle, Arbete och framtid 

 

Även om enkäten är anonym finns möjligheten att respondenterna 

inte är sanningsenliga i alla frågor, däremot kan det antas att 

respondenterna är ungefär lika sanningsenliga över tid vilket gör 

undersökningen användbar för trendanalyser.  

 

Årets undersökning innehåller inga frågor kring tobak, alkohol och 

narkotika då Piteå deltar i en länsgemensam ANDTS-undersökning 

som genomförs via Länsstyrelsen. Resultatet av den undersökningen 

kommer att presenteras senare under våren 2023.  

 

Annan könstillhörighet som alternativ 
 

Alternativet ”Annan könstillhörighet” lades till från och med 2017. 

Ett fåtal ungdomar har använt sig av möjligheten att välja det 

alternativet och resultatet blir därför svårt att redovisa per fråga. 

Reaktionerna från ungdomarna har varit positiva till att alternativet 

funnits med.  

Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt och vuxna 

ska lyssna och beakta deras åsikter.  

Barnkonventionen, artikel 12 
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Hur mår ungdomar i Piteå? 
 

Lunch 
 

Andelen unga som uppger att de äter lunch varje skoldag har minskat 

med elva procentenheter jämfört med 2020. Vid 2020 års 

undersökning uppgav lika många tjejer som killar att de åt lunch 

varje dag.  

 

 
 

Vid årets undersökning är det 44 procent av tjejerna och 50 procent 

av killarna som uppger att de äter lunch varje dag. Vid en jämförelse 

mellan årskurser 2020 och 2022 så ses en förändring i samtliga 

årskurser, för åk 7 en minskning med 13 procentenheter, för årskurs 

9 en ökning med 9 procentenheter och för gymnasiet en minskning 

med 21 procentenheter.   

 

På frågan Var äter du din lunch? så har andelen som svarat Annat 

ökat på gymnasiet och där verkar Coop Strömlida vara ett populärt 

ställe för att handla sin lunchmat. Liksom tidigare år är det flest 

elever som äter sin lunch under skoldagen i skolmatsalen, Den 

vanligaste anledningen till att man inte väljer att äta lunch är att man 

tycker att menyn är dålig, därefter tillagningen (smak och 

kryddning). 

 

Träning/motion 
 

Det är 91% av ungdomarna som uppger att de tränar minst en gång i 

veckan. Andelen elever som aldrig tränar har legat relativt konstant 

över tid och de senaste åren varierat mellan 9 och 11 %.  

Artikel 31, Barnkonventionen  

Barn har rätt till lek, vila och fritid. 
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Hälsa 
 

De flesta unga, 85 procent, bedömer sin hälsa som mycket eller 

ganska bra. Andelen unga som bedömer sin hälsa som mycket dåligt 

ligger lika med tidigare år, 3 %. Det innebär att 39 unga bedömer sin 

hälsa som mycket dålig.  

 

Andel tjejer som skattar sin hälsa som mycket eller ganska bra är 76 

procent, en minskning med ytterligare två procentenheter jämfört 

med 2020.  Det är, liksom tidigare år, flest tjejer som skattar sin hälsa 

som ganska eller mycket dålig. Skillnaderna är stora, 24 procent av 

tjejerna skattar sin hälsa som ganska eller mycket dålig jämfört med 

6 procent av killarna.  

 

 
 

Vid en jämförelse mellan åren kan man se att fem procentenheter 

färre uppger att de sällan eller aldrig har huvudvärk, detsamma gäller 

angående de som uppger att de sällan eller aldrig har ont i magen. 

Gällande stress och svårt att sova är det också färre som uppger att de 

sällan eller aldrig har problem med detta. För frågan angående 

nedstämdhet är resultatet ungefär lika med 2020.  

 

Liksom tidigare år är det betydligt fler tjejer än killar som uppger att 

de har problem med ont i magen, huvudvärk, stress och nedstämdhet. 

Minsta skillnaden mellan könen är det för frågan angående 

sömnproblem även om det även för den frågan är fler tjejer som 

uppger att de har sömnproblem. Drygt 50 procent av tjejerna uppger 

att de känner sig stressade flera gånger i veckan eller varje dag.  

 

Vid en jämförelse mellan årskurserna ses endast marginella 

skillnader när det gäller huvudvärk, ont i magen, sömn och 

nedstämdhet. Största skillnaderna mellan årskurserna ses på frågan 

angående stress där 43 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de 

känner sig stressade flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag.  

 

Sammantaget är det 66 elever (46 elever 2020)  som uppger att de 

känner sig nedstämda i stort sett varje dag.  
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Andelen unga som uppger att de känt sig så deppiga att de allvarligt 

funderat på självmord är marginellt högre jämfört med 2020. Vid en 

jämförelse mellan årskurserna är det, liksom tidigare år, flest elever i 

årskurs 7 som uppger att de funderat på självmord. Det är 8 

procentenheter fler tjejer än killar som uppger att de funderat på 

självmord.    

 

Totalt är det 112 unga (jämföt med 97 unga 2020) som svarat ja på 

frågan om de allvarligt funderat på självmord de senaste 12 

månaderna.  

 

Endast 32 procent av de unga som varit nedstämda/deppiga under en 

längre period har berättat det för någon vuxen. Det är fler tjejer som 

berättar för någon vuxen. Av de som berättat uppger 85  procent att 

de då fått hjälp.  

 

Utsatta för kränkningar, mobbing 
 

Andelen unga som uppger att de blivit kränkta enstaka gånger ligger 

på samma nivå som 2020. Andelen unga som uppger att de blivit 

mobbade ligger på samma nivå som tidigare år. Det är 25 elever som 

uppger att de blivit mobbade (jämfört med 36 elever 2020).  
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Fler tjejer än killar uppger att de blivit kränkta och lika många killar 

som tjejer uppger att de blivit mobbade. När det gäller kränkningar 

sjunker andelen som uppger att de blivit utsatta med stigande ålder  

 

En övervägande del av de som blivit utsatta uppger att de blivit 

utsatta i skolan och att de blivit kränkta/mobbade av andra elever. 26 

procent av eleverna har blivit kränkta/mobbade via internet/mobilen.  

 

Flera av de som blivit utsatta för mobbing uppger att de blir utsatta 

både i skolan, på väg till och från skolan och via internet/mobilen. 

Vid en jämförelse mellan den grupp elever som uppger att de blivit 

kränkta eller mobbade med den grupp som uppger att de inte blivit 

mobbade kan man se att andelen elever som bedömer sin hälsa som 

ganska eller mycket dålig är mer än dubbelt så stor bland de elever 

som blivit utsatta för mobbing eller kränkning.  Av de elever som 

uppger att de blivit mobbade eller kränkta känner sig nästan 50 

procent nedstämda flera gånger i veckan eller varje dag. 25 procent 

av de som uppger att de blivit mobbade eller kränkta uppger att de 

funderat på självmord.  

 

57 procent av de som blivit utsatta berättar för någon vuxen och av 

de som berättar uppger 83 procent att de fått hjälp. Fler tjejer än killar 

berättar att de blivit utsatta.  

 

Sex 
Av eleverna i årskurs nio är det 20 procent som uppger att de haft 

sex, i årskurs två på gymnasiet är motsvarande siffra 46 procent. Av 

eleverna i årskurs nio är det 65 procent som uppger att de alltid 

använder preventivmedel, för årskurs två gymnasiet är motsvarande 

siffra 54 procent. Vanligaste sättet att skydda sig för eleverna i 

årskurs nio är kondom, därefter p-piller. För eleverna i gymnasiet är 

vanligaste sättet att skydda sig p-piller, därefter kondom.  

 

Utsatthet   
Andelen unga som uppger att någon hotat dem under de senaste tolv 

månaderna är 7 procent vilket är lika med 2020.  Fler killar än tjejer 

har blivit hotade. Av de unga som upplevt hot har 45 procent berättat 

för någon vuxen och av de som berättat har drygt 70 procent fått 

hjälp. Färre killar än tjejer berättar för någon vuxen.  

 

Det är 11 procent av de unga som uppger att någon stulit något från 

dem de senaste 12 månaderna, en marginell ökning jämfört med 

2020.  Något fler killar än tjejer uppger att någon stulit från dem.  66 

procent har berättat för någon vuxen om vad som hänt och av de som 

berättat har 74 procent fått hjälp. Fler tjejer än killar berättar för 

någon vuxen.  

 

Andelen unga som uppger att de blivit utsatta för misshandel är 2 

procent vilket är lika med 2020 (18 unga). Av dem har drygt 60 

procent berättat för någon vuxen om vad som hänt. Av dem som 

berättat har drygt hälften fått hjälp. Det är något fler pojkar som 

uppger att de blivit utsatta för misshandel.  
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Det är en procent (15) ungdomar av som uppger att de blivit utsatta 

för sexuellt utnyttjande/sexuellt våld, Det är fler tjejer än killar som 

uppger att de blivit utsatta. Av dem som blivit utsatta har knappt 30   

procent berättat för någon vuxen.  

Artikel 19, Barnkonventionen  

Barn ska skyddas mot föräldrarnas eller 

närståendes våld. Det kan vara fysiskt, psykiskt 

eller sexuellt våld. 

Snatteri, klotter 
Den största andelen av de unga som deltagit i undersökningen, 

uppger att de aldrig snattat, klottrat eller medverkat till skadegörelse 

under de senaste 12 månaderna. Ingen nämnvärd förändring kan ses 

de senaste åren.  

 

 
 

Demokrati och inflytande 
Flest ungdomar, 55 procent, vet var de ska vända sig om de vill 

lämna åsikter för att inflytande i en skolfråga. Andelen elever som 

vet var de ska vända sig har sjunkit för övriga frågeområden de 

senaste åren även om skillnaden är marginell.  

 

Det är 9 procent som uppger att de försökt påverka/få inflytande i en 

samhällsfråga under de senaste 12 månaderna, fler tjejer än killar. 

Endast marginella förändringar de senaste åren kan ses. Av dem som 

försökt påverka uppger 13 procent att deras försök givit resultat men 

de allra flesta, 52 procent vet inte om försöken givit resultat eller inte.  

 

Föreningstillhörighet 
Andelen som uppger att de är medlem i någon förening har minskat 

med tio procentenheter sedan 2016.  
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Lika många tjejer som killar uppger att de är medlem i en förening. 

Föreningstillhörigheten sjunker med stigande ålder, i årskurs 7 

uppger 62 % av eleverna att de är medlemmar i en förening. För 

gymnasiet årkurs 2 har andelen sjunkit till 42 procent.  

 

Signaler från bland annat olika idrottsförbund pekar på att både 

medlemskap och aktiviteter inom föreningar har minskat till följd av 

den pandemi som varit. Den här undersökningen pekar på att  

detsamma gäller för ungdomar i Piteå.  
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Frågor om fritiden  
 

För andra gången ställs fördjupade frågor kring fritidsaktiviteter i 

undersökningen ”Personligt”. Första gången frågorna ställdes var 

2018. Frågorna är tänkta att återkomma vart tredje år och ska 

användas som underlag för verksamhetsutveckling.  

 

Resultaten från Personligt 2018 och 2022 för ungdomar i årskurs 7 

och 9 används som ett av underlagen i en forskningsstudie, Ung 2.0. 2 

I den här rapporten presenteras resultaten för samtliga respondenter 

som deltagit i undersökningen - elever i årskurs 7 och 9 grundskolan 

och elever i årskurs 2 gymnasieskolan. Forskningsstudien är 

genomförd på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden och ger en 

fördjupad bild av ungdomars fritidsaktiviteter. Resultatet kommer att 

presenteras för Kultur- och fritidsnämnden under februari-mars 2023.  

 

Det är 64 procent av ungdomarna som svarat att de tycker att det 

finns ”väldigt mycket/ganska mycket” att göra på fritiden.  Fler killar 

än tjejer tycker att det finns mycket att göra på fritiden.  Andelen 

ungdomar som tycker att det finns mycket att göra på fritiden sjunker 

med stigande ålder. Vid en jämförelse med 2018 så är det färre 

flickor, 56 procent, som tycker det finns ”väldigt mycket/ganska 

mycket” att göra på fritiden (64 procent 2018). För killarna är 

resultatet lika med 2018. 

 

Ungdomarna gavs också tillfälle att svara på frågan om vad man 

saknade för aktiviteter på fritiden i en öppen fråga med ett 

kommentatorsfält. Bland svaren fanns till exempel basketplan, fler 

möjligheter att rida och aktiviteter kring ”mekande” och motorsport.  

Det önskemål som oftast förekom, båda bland pojkar och flickor, 

hade att göra med sociala mötesplatser, ställen där unga kan träffas 

för aktiviteter och ”hänga”.  

 

 
 

Cirka 16 procent av ungdomarna svarar att det finns saker att göra 

men inget som intresserar dem, 3 procent av ungdomarna uppger att 

 
2 Ung 2.0, Forskningsstudie om ungas fritidsvanor och fritidsbehov med 

avseende på inkludering och attraktiv livsmiljö i Piteå kommun, Åsa 

Wikberg-Nilsson, Mats Jakobsson, Luleå tekniska universitet 
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det finns saker att göra men att deras familj säger att de inte får delta. 

13 procent av de svarande uppger att det finns saker att göra men att 

de inte kan ta sig till aktiviteterna. Andelen elever som svarar att det 

finns saker att göra men att det kostar för mycket är 19 procent. För 

samtliga frågor är svaren lika eller marginella skillnader jämfört med 

2018.  

 

Vanligaste fritidsaktiviteten är att träna/idrotta. Andelen elever som 

tränar/idrottar minst en gång i veckan är 78 procent, något fler killar 

än tjejer uppger att de idrottar/tränar minst en gång i veckan.  

 

Den näst vanligaste aktiviteten är att spela tv-

spel/onlinespel/dataspel. Här är det en stor skillnad mellan könen. Av 

killarna uppger 87 procent att de spelar minst en gång i veckan, 

motsvarande siffra för tjejerna är 41 procent. Drygt hälften av 

ungdomarna, både killar och tjejer, uppger att de är ute i naturen 

minst en gång i veckan.  

 

När man träffar sina kompisar på fritiden så gör man det oftast 

hemma hos varandra (87 procent), på sociala medier på internet (48 

procent) eller på ett utegym/näridrottsplats (50 procent). Fler tjejer än 

killar träffas hemma hos varandra, fler killar än tjejer träffas på 

utegym/näridrottsplats eller sociala medier.  

 

 

Du och din familj 
Andelen unga som uppger att de har någon sjukdom eller någon 

nedsatt funktion som innebär att de har svårigheter att delta i olika 

aktiviteter är 14 procent, vilket motsvarar 158 ungdomar.  

 

Det är 92 procent av ungdomarna som uppger att de är födda i 

Sverige, 7 procent anger att de är födda utanför Europa. Av de som 

inte är födda i Sverige uppger 33 procent att de bott i Sverige mer än 

10 år, 45 procent anger att de bott i Sverige 4–9 år och 22 procent 

anger att de bott i Sverige 0-3 år.  

 

Majoriteteten av ungdomarna, 95 procent, uppger att deras 

förälder/föräldrar arbetar och 90 procent är inte särskilt oroliga för 

föräldrarnas ekonomi. Det är 101 ungdomar som är ganska eller 

mycket oroliga för sina föräldrars ekonomi.  

 

2 procent av ungdomarna uppger att de upplevt hot och våld i sitt 

hem under de senaste 12 månaderna, fler tjejer. Vanligast är att de 

själva eller mamma utsatts för hot och våld. Knappt hälften har 

berättat för någon vuxen om vad de utsatts för och av de som berättat 

har knappt 70 procent upplevt att de fick hjälp.  
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Till sist … hur kan din hälsa förbättras 
 

Något du kan göra själv 
Liksom föregående år handlar majoriteten av svaren om 

livsstilsförändringar när det gäller kost, motion och sömn.  

Se till att jag får nog sömn, röra på mig oftare, 

äta nyttigare och dricka mindre läsk och 

energidryck  

Försöka träna mer på gymmet, gå på mer 

promenader och vara mer aktiv i helhet. jag tror 

jag skulle kunna förbättra min hälsa om jag 

tränade mer 

Äta mindre godis, äta skolmaten 

Jag skulle kunna försöka sova mer, äta bättre och 

plugga lite per dag för att minska stress. 

Något skolan kan göra  
Liksom tidigare år så handlar många synpunkter om skolmaten 

Många ungdomar skriver om att man önskar bättre samordning av 

lärarna så att inte alla prov och inlämningsuppgifter ligger samtidigt.  

 

Se till så att skoldagen inte blir lika stressig, 

planera och inte lägga två läxförhör och ett prov 

på samma dag 

Satsa på att förbättra skolmaten. I stället för att 

ha flera alternativ av sallader och maträtter som 

inte så många äter, så är det bättre att ha färre 

maträtter och sallader som folk äter. 

Minska på läxor och stress. Jobba med 

sammanhållningen i klassen och med andra 

klasser. 
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”SE PÅ MIG. 

 

Ta min hand. 

Varje gång jag försöker 

flyga 

ramlar jag ner, 

för utan mina vingar är 

jag svag. 

Jag behöver någon. 

Någon som kan vara 

mina vingar 

då jag inte längre orkar. 

 

 

– Änglavakt, ur Du är inte ensam - om och av tonåringar i Piteå 

(2017, s. 178) 

 
 

 
 

 

 

Page 111 of 354



*= röjande kontroll, dvs få har angett det svarsalternativet så utfall inte kan presenteras

2019 2020 2022 2019 2020 2022 2019 2020 2022

696 638 679 627 528 528 90% 83% 78%

753 750 699 653 600 597 87% 80% 85%

9 9 15

1449 1388 1378 1289 1137 1140 89% 82% 83%

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

59 57 46 529 44 * 50 46 54 42

3-4 skoldagar 26 27 31 357 31 * 31 36 28 30

1-2 skoldagar 12 13 18 202 21 * 15 15 16 22

Aldrig 3 3 5 51 5 * 4 3 3 7

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

85 84 83 906 82 85 84 86 86 79

Skolcafeterian 5 6 7 76 10 * 4 10 4 7

Snabbmatställen 3 4 3 27 1 * 4 * 2 5

Hemmet 3 2 2 19 2 * 2 * 2 3

Annat 5 4 5 58 5 * 6 3 7 7

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

77 79 84 477 82 67 87 87 86 80

39 33 36 202 30 56 40 28 27 48

Schemat passar inte 3 6 4 23 4 * 4 * * 8

Dålig miljö - trivsel 9 6 7 37 6 * 7 7 7 6

5 2 3 17 3 * 3 3 * 3

4 4 2 11 3 * * * 5 *

Annat, ange vad 14 14 8 44 11 * 5 7 8 9

Frågan besvaras av de som inte äter i skolmatsalen.

Personligt 2022

Enkätdeltagande

Antal respondenter Antal svar

Buller

Jag har hkk

Svarsfrekvens

Flickor

Hur många skoldagar under en vecka äter du lunch?

Tidserie, % Andel i %, 2022

Alla skoldagar

Var äter du vanligtvis din lunch under skoldagen?

Tidserie, % Andel i %, 2022

Pojkar

Annan könsidentitet

Totalt

Frågor om hälsa och mående

Skolmatsalen

Varför äter du inte skollunchen varje dag i skolmatsalen?

Tidserie, % Andel i %, 2022

Dålig meny

Tillägning (smak, 

kryddning osv.)
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Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

39 39 41 467 33 33 49 41 41 41

2-3 gånger per vecka 37 36 36 414 44 * 30 42 38 30

En gång per vecka 15 14 14 154 14 * 13 10 12 18

Aldrig 9 11 9 102 10 * 8 7 9 11

Under de senaste 12 månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår, eller känner dig?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

30 32 27 304 14 * 38 31 29 21

57 53 58 660 62 * 56 56 54 63

10 13 12 136 20 47 4 10 15 11

3 3 3 39 4 * 2 3 2 5

Hur ofta har du haft huvudvärk under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Sällan eller aldrig 43 40 35 397 24 * 45 34 37 34

33 31 37 424 39 33 36 41 34 37

En gång i veckan 11 13 12 140 14 * 11 13 14 11

Flera gånger i veckan 10 13 12 139 18 * 7 9 12 15

I stort sett varje dag 4 3 3 38 5 * 2 4 3 3

Hur ofta har du haft ont i magen under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Sällan eller aldrig 46 48 43 487 26 * 58 42 42 44

37 33 36 409 42 40 31 39 36 33

En gång i veckan 7 8 9 100 11 * 7 8 10 9

Flera gånger i veckan 7 8 9 100 15 * 3 9 8 9

I stort sett varje dag 2 3 4 44 7 * 1 2 5 5

Hur ofta har du känt dig stressad under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Sällan eller aldrig 19 20 18 203 7 * 28 21 13 20

31 31 32 366 26 * 38 35 31 31

En gång i veckan 16 16 15 170 17 * 13 15 14 15

Flera gånger i veckan 22 23 23 267 33 40 15 18 30 23

I stort sett varje dag 12 11 12 133 18 40 6 11 13 12

Någon eller några gånger 

i månaden

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon eller några gånger 

i månaden

Tidserie, % Andel i %, 2022

Mycket bra

Ganska bra

Ganska dåligt

Mycket dåligt

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon eller några gånger 

i månaden

Hur ofta tränar/motionerar du på din fritid? (minst 30 minuter per gång)

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

4 ggr per vecka el fler
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Hur ofta har du haft svårt att sova under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Sällan eller aldrig 42 34 32 360 27 * 36 37 34 24

28 28 27 308 27 * 28 23 28 31

En gång i veckan 12 14 16 179 18 * 15 13 15 19

Flera gånger i veckan 12 16 18 206 21 40 15 18 17 19

I stort sett varje dag 6 8 7 84 8 * 7 8 6 8

Hur ofta har du känt dig nedstämd (deppig eller nere) under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Sällan eller aldrig 41 40 40 455 24 * 55 46 38 36

29 32 30 336 30 * 29 28 28 32

En gång i veckan 13 11 11 124 17 * 5 10 11 12

Flera gånger i veckan 13 13 14 159 21 * 7 11 18 13

I stort sett varje dag 4 4 6 66 8 40 3 6 4 7

Har du under de senaste 12 månaderna känt dig så deppig att du allvarligt funderat på självmord?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Ja 15 14 16 112 19 47 11 19 14 16

Nej 85 86 84 570 81 53 90 81 86 84

Frågan besvaras ej av de som svarat att de sällan eller aldrig är nedstämda.

Har du berättat för någon vuxen att du att varit deppig under en längre period?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Ja 37 38 32 216 38 53 21 29 28 37

Nej 63 63 68 464 62 47 79 71 72 63

Frågan besvaras enbart av de som känt sig deppig.

Fick du hjälp när du berättade om din situation? 

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Ja 87 87 85 185 84 * 89 92 85 80

Nej 13 13 15 33 16 * 11 8 15 20

 Frågan besvaras enbart av de som känt sig deppig och berättat för någon vuxen

Någon eller några gånger 

i månaden

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon eller några gånger 

i månaden

Tidserie, % Andel i %, 2022
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Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 9 9 8 95 10 * 7 10 6 9

Ja 91 91 92 1042 91 * 93 90 94 91

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 8 10 11 129 11 * 12 14 13 7

Ja 92 91 89 1006 89 * 88 86 87 93

Under de senaste 12 månaderna, har du: Blivit mobbad, trakasserad, kränkt, eller utfryst?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 82 87 87 983 82 * 91 83 87 89

Ja, enstaka gånger 15 10 11 129 16 * 7 14 11 9

Ja, under en längre period 3 3 2 25 2 * 2 3 2 2

Var blev du mobbad, trakasserad, kränkt, eller utfryst?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Hemma 6 12 8 12 9 * * 10 * *

I någon annans hem 7 4 5 7 5 * * * * *

I mitt bostadsområde 5 * * * * * * * * *

7 5 6 9 5 * * * * *

I skolan 80 77 85 129 81 * 90 91 84 78

9 9 3 5 * * * * * *

På bussen 4 3 4 6 * * * * * *

På internet/i mobilen 22 32 26 40 27 * 26 18 25 40

Frågan besvaras endast av de utsatta.

Vem eller vilka gjorde det?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Andra elever/ungdomar 94 93 97 148 98 8 96 100 98 93

Familj/släkt 4 7 5 7 5 * * * * *

5 5 * * * * * * * *

7 * * * * * * * * *

Frågan besvaras endast av de utsatta.

Tidserie, % Andel i %, 2022

Annan vuxen person på 

fritiden

Annan vuxen person på 

skolan

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

På väg till eller från skolan

På träningen eller annan 

organiserad 

fritidsaktivitet

Om du skulle få problem, har du någon vuxen att prata med?   

Tidserie, % Andel i %, 2022

Om du skulle få problem, har du någon jämnårig kamrat du kan prata med? 

Tidserie, % Andel i %, 2022
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Vad tror du det beror på?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År7 År 9 År 2

Etnisk tillhörighet 2 4 * * * * * * * *

Kön 5 5 5 7 * * * * * *

* * 4 6 * * * * * *

Sexuell läggning 3 5 9 14 * * 12 11 * *

Ålder 5 6 4 6 7 * * * * *

3 4 3 5 * * * * * *

3 3 * * * * * * * *

Utseende 22 23 23 35 19 * 26 30 25 11

Vet ej 52 48 49 75 50 * 51 54 36 56

Annan orsak 34 41 28 42 31 * 26 21 34 31

Frågan besvaras endast av de utsatta.

Har du berättat för någon vuxen att du blivit mobbad, trakaserad, kränkt, eller utfryst?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 41 40 43 66 38 38 52 34 51 47

Ja 59 60 57 88 62 63 48 66 49 53

Frågan besvaras endast av de utsatta.

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 30 30 17 15 14 * 24 19 * *

Ja 70 70 83 73 86 * 76 81 86 83

Frågan besvaras endast av de utsatta som berättat.

Har du varit med och mobbat, trakaserat, kränkt, eller fryst ut någon under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Ja 7 6 6 72 6 * 7 10 6 4

Nej 92 95 94 1065 94 87 94 90 95 96

Har du haft sex med annan/andra personer?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Ja 28 29 23 265 25 * 23 2 20 46

Nej 72 71 77 872 76 87 78 98 80 54

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Könsidentitet eller 

könsuttryck

Funktionsnedsättning

Religion eller 

trosuppfattning

Tidserie, % Andel i %, 2022

Fick du hjälp när du berättade om din situation? 

Tidserie, % Andel i %, 2022
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När du har sex, i vilken omfattning använder ni preventivmedel?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Aldrig 16 12 14 36 8 * 19 * 10 15

Sällan 9 9 10 27 8 * 13 * * 12

Ofta 11 14 19 51 17 * 21 * 21 19

Alltid 64 65 57 150 67 * 47 * 65 54

Frågan besvaras enbart av de som haft sex. 

När du har sex, hur skyddar ni er?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Kondom 35 40 46 117 31 * 61 88 65 37

P-piller 63 59 57 144 59 * 54 * 52 61

P-stav 17 19 22 55 23 * 21 * 15 24

Avbrutet 

samlag 10 7 9 23 9 * 10 * 11 8

Annat 6 7 5 13 6 * 5 * 6 5

Frågan besvaras enbart av de som svarat att de har haft sex. 

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022
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Har någon hotat dig under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 87 89 90 1020 91 67 89 91 87 90

Ja 10 7 7 77 4 * 9 4 10 7

Vill inte svara 4 4 4 43 5 * 3 5 3 3

Har du berättat för någon vuxen om vad som hänt?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 58 44 55 42 48 * 59 64 53 54

Ja 42 56 45 34 52 * 41 36 47 46

Frågan besvaras endast av de som upplevt hot.

Fick du hjälp när du berättade om vad som hänt?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 22 14 29 10 42 * 24 * * *

Ja 78 86 71 24 58 * 76 * 75 69

Frågan besvaras endast av de som upplevt hot.

Har någon stulit från dig de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 88 91 88 1004 91 93 86 86 89 90

Ja 11 8 11 122 9 * 13 13 10 9

Vill inte svara 2 1 1 11 * * 1 1 * 1

Har du berättat för någon vuxen om vad som hänt?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 37 31 34 41 22 * 41 41 31 28

Ja 63 69 66 80 78 * 59 59 69 72

Frågan besvaras endast av de som blivit avstulna något.

Fick du hjälp när du berättade om vad som hänt?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 35 25 26 21 29 * 24 17 38 27

Ja 65 75 74 59 71 * 76 83 63 73

Frågan besvaras endast av de som berättat att de blivit avstulna något.

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Frågor om lag och rätt

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022
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Har du blivit utsatt för misshandel under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 96 97 97 1091 96 14 97 95 97 98

Ja 2 2 2 22 1 * 3 2 2 1

Vill inte svara 2 1 2 18 3 * * 3 * 1

Har du berättat för någon vuxen om vad som hänt?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 40 42 38 8 * * 40 63 * *

Ja 60 58 62 13 * * 60 * 75 *

Frågan besvaras endast av de som utsatts för misshandel.

Fick du hjälp när du berättade om vad som hänt?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 33 46 39 5 * * * * * *

Ja 67 55 62 8 * * * * * *

Frågan besvaras endast av de som berättat att de utsatts för misshandel.

Har du blivit utsatt för sexuellt utnyttjande/sexuellt våld under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 96 97 96 1091 93 93 99 96 97 95

Ja 2 1 3 32 5 * 1 3 * 4

Vill inte svara 2 2 1 15 3 * * * 2 *

Har du berättat för någon vuxen om vad som hänt?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 62 60 72 23 67 * 88 69 * 80

Ja 39 40 28 9 33 * * * * *

Frågan besvaras endast av de som utsatts.

Fick du hjälp när du berättade om vad som hänt?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej * * * * * * * * * *

Ja * * 78 7 * * * * * *

Frågan besvaras endast av de som berättat att de utsatts.

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022
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Har du snattat de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 93 95 93 1064 95 87 92 96 92 92

5 4 4 49 4 * 4 2 6 5

1 0.4 1 8 * * 1 * * *

2 1 2 18 * * 2 2 1 2

Har du klottrat de senaste 12 månaderna (exempelvis otillåtet klotter, graffiti, tags, mm?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 96 95 94 1070 93 93 95 93 94 96

3 4
5 57

6 * 4 6 5 4

* 1
* *

* * * * * *

1 1
* 7

* * * 1 * *

Har du medverkat vid annan skadegörelse de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 95 96 95 1080 97 87 93 96 94 94

4 4 4 49 3 * 6 3 5 5

* * 0 5 * * 1 * * *

1 * * * * * * * * *

Tidserie, % Andel i %, 2022

Det har hänt 1-4 gånger

Det har hänt 5-10 gånger

Det har hänt mer än 10 

gånger

Det har hänt mer än 10 

gånger

Tidserie, % Andel i %, 2022

Det har hänt 1-4 gånger

Det har hänt 5-10 gånger

Det har hänt mer än 10 

gånger

Tidserie, % Andel i %, 2022

Det har hänt 1-4 gånger

Det har hänt 5-10 gånger
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Vet du vart du ska vända dig för att lämna dina åsikter för att du ska kunna få inflytande i följande frågor?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Skolfrågor 54 54 55 606 55 40 55 49 52 62

Trafikfrågor 30 30 28 309 27 * 29 19 25 39

22 23 22 238 20 * 23 17 18 28

Miljöfrågor 17 18 13 149 12 * 14 7 12 21

Sociala frågor 22 23 20 224 21 * 19 16 16 28

Ingen aning 46 46 46 515 45 67 47 52 50 38

Har du försökt att påverka/få inflytande i en samhällsfråga under de senaste 12 månaderna?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 88 86 91 1025 89 67 93 88 93 93

Ja 12 14 9 102 11 33 7 12 7 7

Gav någon av dina försök att påverka/få inflytande resultat?

Antal

2018 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 23 38 35 36 35 * 35 36 36 33

Ja 18 11 13 13 12 * 15 9 16 17

Vet ej 59 51 52 53 53 * 50 55 48 50

Frågan besvaras enbart av de som försökt påverka/få inflytande.

Är du medlem i någon förening/klubb (idrotts-, religiös-, kulturell-, politisk-, nykterhetsförening mfl)?

Antal

2019 2020 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

Nej 46 45 48 545 48 53 48 39 47 58

Ja 54 55 52 587 52 47 52 62 53 42

Frågor om demokrati och inflytande

Tidserie, % Andel i %, 2022

Kultur- och fritidsfrågor

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022
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Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

23 18 206 14 * 22 23 19 13

44 46 519 42 60 49 51 46 40

27 30 337 38 33 22 21 28 39

6 7 77 7 * 7 4 8 8

Det finns saker att göra men inget som intresserar mig 

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

34 34 385 30 * 38 37 33 32

50 52 585 56 60 47 46 54 55

12 12 134 12 * 11 15 10 10

4 3 33 2 * 4 3 3 3

Det finns saker att göra men min familj säger att jag inte får delta

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

83 84 948 86 73 83 79 83 90

13 13 141 12 * 13 16 14 8

2 2 25 2 * 2 4 2 *

2 1 12 * * 1 2 2 *

Det finns saker att göra men jag kan inte ta mig dit

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

56 51 579 49 * 54 52 54 48

30 36 408 36 60 36 37 35 36

9 9 103 11 * 7 8 8 11

5 4 44 5 * 3 3 3 5

Det finns saker att göra men det kostar för mycket

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

53 49 551 48 40 49 54 47 45

30 33 377 35 * 32 29 36 35

11 12 131 10 33 12 11 11 13

7 7 78 7 * 7 7 6 8

Stämmer inte alls

Stämmer till viss del

Stämmer till stor del

Stämmer helt

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

Väldigt lite/ingenting

Stämmer helt

Tidserie, % Andel i %, 2022

Frågor om fritiden

Tidserie, % Andel i %, 2022

Stämmer inte alls

Stämmer till viss del

Stämmer till stor del

Tidserie, % Andel i %, 2022

Stämmer inte alls

Stämmer till viss del

Stämmer till stor del

Stämmer till viss del

Stämmer till stor del

Tidserie, % Andel i %, 2022

Stämmer helt

Stämmer helt

Tidserie, % Andel i %, 2022

Stämmer inte alls
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Hur ofta gör du följande saker på din fritid?

Tränar/idrottar

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

9 9 99 8 * 9 9 8 10

6 5 59 5 * 5 3 4 9

10 9 102 11 * 7 8 9 10

16 14 153 15 * 12 13 16 12

Flera gånger i veckan 60 64 721 61 * 67 67 65 60

Spelar teater, skapar musik eller dansar

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

61 69 772 61 33 77 61 69 75

11 9 99 10 * 7 13 8 5

7 6 68 8 * 5 7 7 4

8 6 72 9 * 4 7 6 6

Flera gånger i veckan 14 10 114 12 * 8 11 11 9

Håller på med foto eller film, teckar/målar, skriver, pysslar, syr eller liknande

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

44 51 581 35 * 68 44 52 58

19 17 188 19 * 15 16 19 16

16 15 167 20 * 10 19 12 14

11 10 107 16 * 4 12 10 7

Flera gånger i veckan 11 8 87 10 60 4 11 7 5

Spelar TV-spel, onlinespel eller dataspel

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

17 14 159 27 * 3 8 15 19

12 8 92 14 * 3 6 9 9

14 12 138 19 * 7 11 16 10

11 15 173 19 * 12 17 16 13

Flera gånger i veckan 48 50 568 22 87 75 57 45 49

Aldrig

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon gång per år

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Tidserie, % Andel i %, 2022

En gång i veckan

Tidserie, % Andel i %, 2022

Aldrig

Någon gång per år

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Någon gång per år

Någon gång i månaden

Aldrig

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon gång per år

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Aldrig
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Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

28 31 347 23 * 38 25 34 34

15 16 181 17 * 16 17 17 15

20 21 234 23 * 19 22 22 19

16 17 187 19 * 14 20 12 18

Flera gånger i veckan 21 16 176 19 64 12 16 16 15

Lyssnar på böcker, tidningar, artiklar, poddar eller liknande

Antal

2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

36 411 28 * 44 36 37 36

17 195 16 * 19 16 19 17

19 211 22 47 15 16 22 19

12 136 14 * 10 12 8 15

Flera gånger i veckan 16 180 20 * 13 20 14 14

Besöker biblioteket

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

48 55 615 48 * 62 38 63 63

30 28 313 29 33 26 38 23 23

17 14 154 18 33 10 21 10 11

3 3 32 4 * 1 3 3 3

Flera gånger i veckan 2 1 12 2 * * * 2 1

Är ute i naturen

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

6 5 55 4 * 6 2 6 7

10 8 91 7 * 9 7 8 9

29 29 322 31 33 26 22 33 31

25 24 271 24 * 24 29 23 20

Flera gånger i veckan 30 35 391 34 33 36 40 30 33

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Någon gång per år

Aldrig

Aldrig

Någon gång per år

En gång i veckan

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Tidserie, % Andel i %, 2022

Tidserie, % Andel i %, 2022

Aldrig

Någon gång per år

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon gång i månaden

Någon gång per år

Aldrig
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Går på konsert

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

50 50 559 47 47 52 51 55 44

44 44 494 47 40 41 44 37 50

5 5 61 6 * 5 5 5 6

* * 1 * 2 *

* * * * * *

Går på teater, musikal eller dansuppvisning

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

60 61 693 55 * 68 61 62 61

Någon gång per år 36 34 389 41 53 28 35 32 36

4 4 44 4 * 3 3 5 3

* * * * * *

* * * * * *

Går på museum eller utställning

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

62 63,2 713 67 33 61 52 68 70

36 35,1 396 32 47 37 45 31 29

2 1,4 16 * * 2 2 * 1

* * * * * * * * *

Flera gånger i veckan * * * * * * * * *

Går på match eller annat idrottsevenemang

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

22 24 273 21 67 26 21 21 30

26 26 291 27 * 25 27 23 27

29 30 337 32 * 29 29 35 26

14 12 135 13 * 12 11 14 11

Flera gånger i veckan 10 9 99 8 * 10 12 7 7

En gång i veckan

Tidserie, % Andel i %, 2022

Aldrig

Någon gång per år

Någon gång i månaden

En gång i veckan

Aldrig

Någon gång per år

Någon gång i månaden

En gång i veckan/flera 

gånger i veckan 1 6

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon gång i månaden

0,4

Aldrig

Någon gång per år

Aldrig

Tidserie, % Andel i %, 2018

Någon gång i månaden

En gång i veckan/flera 

gånger i veckan 1 15

Tidserie, % Andel i %, 2022

1

Page 125 of 354



Var träffar du dina kompisar på fritiden?

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

90 87 989 92 67 84 88 84 89

55 48 544 39 80 55 46 47 51

6 5 52 4 * 5 3 5 6

38 36 405 32 * 40 42 33 32

12 11 128 16 * 7 8 11 15

30 29 326 44 * 16 30 32 25

50 570 43 * 58 47 52 52

46 6 71 3 * 10 6 5 7

24 25 284 22 * 28 21 28 27

Tycker du att det saknas frititdsaktiviteter där du bor?

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

31 35 394 37 40 33 29 39 36

36 34 389 29 * 39 35 36 32

33 31 356 34 53 28 35 26 32

På ett café

I galleria eller 

köpcentrum

Utomhus

Tidserie, % Andel i %, 2022

Hemma hos varandra

På sociala medier på 

internet

I en föreningslokal

I en idrottshall/sporthall 

UtegymNäridrottsplats

Tidserie, % Andel i %, 2022

Någon annanstans

Ja

Nej

Vet inte
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Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

14 14 158 15 47 12 16 10 15

81 81 920 78 40 85 79 85 80

5 5 58 7 * 3 6 5 5

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

93 92 1047 93 * 91 90 91 95

1 * * * * * * * *

1 1 11 * * * 2 * *

Utanför Europa 5 7 76 6 * 7 9 8 4

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

47 33 30 26 * 39 28 32 43

28 45 41 49 * 42 49 39 48

25 22 20 26 * 19 23 29 *

Frågan besvaras endast av dem som inte är födda i Sverige. 

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

96 95 1083 96 14 95 95 94 97

4 5 54 5 * 4 7 5 2

1 2 18 1 * 2 2 * 2

3 2 23 2 * 2 2 2 2

6 4 50 6 * 3 3 4 6

1 1 9 * * * * * *

5 5 52 3 * 6 7 4 3

3 3 31 2 * 3 4 3 2

Har du någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig, och som innebär att du har svårigheter att delta i olika aktiviteter, 

t.ex. i skolan, med vänner eller på din fritid?

Tidserie, % Andel i %, 2022

Vill inte svara 

Var är du född?

Om du inte är född i Sverige, hur länge har du bott i Sverige?

Du och din familj

Ja

Nej

Tidserie, % Andel i %, 2022

Sverige

Tidserie, % Andel i %, 2022

10 år eller längre

Norden

Europa

Arbetslös

0-3 år

4-9 år

Vad gör din förälder eller dina föräldrar huvudsakligen?

Tidserie, % Andel i %, 2022

Arbetar

Studerar

Föräldraledig

Långtidssjukskriven/   

sjukpensionär

Ålderspensionär

Annat

Vet inte
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Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

56 53 597 44 * 62 52 52 54

33 38 427 44 60 32 40 38 35

9 9 97 12 * 5 7 8 10

2 1 14 * * 2 * 2 1

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

97 98 1113 97 * 99 98 98 98

3 2 25 3 * 1 2 2 2

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

54 54 13 56 * * 63 * 75

37 33 8 39 * * * * *

29 46 11 50 * * * * *

20 * * * * * * * *

15 * * * * * * * *

12
* *

* * * * * *

 Frågan besvaras enbart av dem som upplevt hot och våld i sitt hem.

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

54 22 5 * * * * * *

46 78 18 * * * * * *

 Frågan besvaras enbart av dem som upplevt hot och våld i sitt hem.

Antal

2018 2022 2022 Tjej Annan Kille År 7 År 9 År 2

17 33 6 39 * * * * *

83 67 12 62 * * * * *

Nej 

Tidserie, %

Nej 

Ja

Fick du hjälp när du berättade om att du upplevt hot och våld i ditt hem? 

Tidserie, % Andel i %, 2022

Ja

Frågan besvaras enbart av dem som upplevt hot och våld i sitt hem och berättat för någon vuxen. 

Andel i %, 2022

Jag själv

Syskon

Mamma

Pappa

Någon annan 

Har du berättat för någon vuxen att du upplevt hot och våld i ditt hem?

Tidserie, % Andel i %, 2022

Annan besökare i 

mitt hem

Inte särskilt orolig

Ganska orolig

Mycket orolig

Ja

Vem eller vilka har utsatts för hot och våld i ditt hem?

Inte alls orolig

Har du under de senaste 12 månaderna upplevt hot och våld i ditt hem?

Tidserie, % Andel i %, 2022

Nej 

I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?

Tidserie, % Andel i %, 2022
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§6   
Utvärdering Piteförslag 
och medborgarförslag 
22KS703 
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Inledning 
När kommunfullmäktige beslutade införa Piteförslag som ett nytt sätt för medborgare att lämna 
förändringsförslag till kommunen beslutade de även att efter ett år utvärdera både Piteförslag och 
medborgarförslag.  

Medborgarförslag 
Rätten att lämna Medborgarförslag styrs av kommunallagen om kommunen beslutat att ge den 
möjligheten. Det går inte att sätta upp egna kriterier för vad ett medborgarförslag får behandla utan 
alla inkomna förslag ska behandlas och beslutas om. Piteå kommun beslutade, efter en motion, att 
2005 införa medborgarförslag.  

 
Sedan  

2020-11-01 
Sedan  

2021-11-01 
Bifall 3 0 
Avslag  17 2 
Färdigbehandlad  12 1 
Utreds 28 25 

 60 28 
 

De medborgarförslag som bifallit åren 2021 och 2022 är: 

- Medborgarförslag - Anläggande av hundparker 
- Tillåt endast skidåkning på Grisberget vintertid 
- Bänkar vid Strömbackastrand 

Inför införandet av Piteförslag gjordes en genomgång av medborgarförslagen för tiden 2015-2020. 
Den visade att 195 medborgarförslag hade beslutats om. Av dessa hade 122 fått avslag, 52 ansetts 
färdigbehandlade och 12 stycken (vara 2 om samma ämne) bifallits samt 3 stycken till någon del 
bifallits. 2 medborgarförslag hade även avvisats.  

Medeltiden för att behandla medborgarförslag låg på ca: 200 dagar från att de anmälts till 
kommunfullmäktige. Närmare 30 medborgarförslag hade haft en längre handläggningstid än 1 år och 
längsta handläggningstiden var drygt 2 år. 
Utredningen inför införandet av Piteförslag visade att tidsåtgången för varje medborgarförslag 
varierar utifrån hur komplex frågeställningen är och hur många instanser som behöver yttra sig. Även 
processen för ”enkla” medborgarförslag innehåller dock många steg då handlingen ska registreras, 
ärende startas, kommunfullmäktige ska fördela ärendet, förslagsställaren ska kontaktas, frågan ska 
utredas, och nämnd ska besluta och förslagsställaren ska få möjlighet att delta på mötet och ta del av 
beslut samt återrapport till kommunfullmäktige m.m. Till detta kan även ett remissförfarande till 
andra nämnder ingå.  

Slutsatsen 2020 var att medborgarförslagen hade få bifall, långa handläggningstider och en 
omfattande administrativ arbetsinsats och att detta riskerar skapa frustration och en känsla av att 
inte kunna påverka hos medborgarna. Utifrån det administrativa arbete som krävs är det även 
relativt kostsamt, framförallt sett till antal genomförda förslag.    

Genomgången av inkomna medborgarförslag 2020-2022 stödjer de tidigare slutsatserna.    
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Piteförslag 
Piteförslag infördes 2021-11-01 och regleras genom en bestämmelse beslutad av 
kommunfullmäktige. Piteförslag är en e-tjänst avsedd att göra det enklare för piteborna och andra 
verkande i Piteå kommun att vara med och påverka kommunen. Genom att logga in i e-
tjänsteportalen med e-legitimation kan förslagsställaren lämna sitt förslag i ett digitalt formulär. 
Inkomna förslag publiceras i e-tjänsteplattformen där andra medborgare sedan kan stödja förslaget 
om de anser att det är ett bra förslag. 

För att behandlas och få söka stöd får förslag inte: 

- ha odemokratiskt, rasistisk eller diskriminerande innebörd 
- avse myndighetsutövning mot enskild 
- handla om något som är utom kommunens ansvarsområde 
- handla om förhållandet mellan Piteå kommun som arbetsgivare och dess medarbetare 

Förslag som har utretts de senaste två åren, är under en pågående process eller rättsprocess 
publiceras inte heller för att söka stöd. 

Tanken med Piteförslag är att nå nya målgrupper och få bättre underbyggda förslag samt mer 
engagemang runt inlämnade förslag. 

Under första året har det inkommit 104 förslag. Utfallet av Piteförslagen fördelar sig enligt följande: 

Bifall  1 
Avslag 6 
Färdigbehandlat 4 
  
Avisat 31 

Ej Stöd 49 
Utreds 9 
Söker stöd  4 

De Piteförslag som bifallits under 2022 är: 

- Hundpark i Piteå centrum 
 

Ungefär en tredjedel av de inlämnade förslag har inte uppfyllt kriterierna för Piteförslag och har då ej 
publicerats för att söka stöd. Förlagsgivarna har då direkt fått återkoppling om varför deras förslag ej 
publiceras. Ungefär hälften av alla inlämnade förslag har inte fått stöd av minimigränsen på en 
promille av Piteås befolkning och därmed avslutats efter att förslagslämnaren informerats om detta. 
Ungefär en femtedel av inlämnade förslag har fått tillräckligt stöd för att gå vidare till utredning och 
politisk behandling.  

Förutom ett stort intresse av att lämna förslag har väldigt många pitebor gått in och gett sitt stöd till 
olika förslag. Totalt har det 70 tal förslag som publicerats genererat stöd 3611 gånger.  

På de förslag som fått stöd av Piteborna och gått vidare till utredning och beslut har tiden fram till 
beslut i genomsnitt varit 109 dagar. För ärenden som fortfarande är under utredning är 
utredningstiden i genomsnitt 116 dagar (t.o.m. 2022-11-15). Den längre utredningstiden för aktuella 
förslag beror delvis på att det är ett par mer komplexa förslag som är svårare att utreda och ev. 
genomföra.  

Page 131 of 354



Sammanfattning 
Ett av huvudmålen med att införa Piteförslag var att ge Piteborna en enkelväg att lämna 
förbättringsförslag och att öka engagemanget runt förslagen. 104 inlämnade förslag under första året 
och över 3 600 gånger som medborgare stött förslag visar på att de målen uppfyllts. 

Ett annat mål var att förenkla hanteringen av förslagen och korta handläggningstiderna. 
Medborgarförslag har legat på ca 200 dagar i genomsnittlig handläggningstid. Denna genomgång 
visar på att Piteförslag nästan bara har halva den tiden. Till det kommer då att det förslag som ej fått 
stöd av piteborna eller av olika anledningar inte publicerats fått direkt återkoppling på det. Även om 
tiderna kortats finns möjlighet att förfina processerna och korta dessa tider mera då arbetssättet har 
satt sig.  

Det finns till viss del en överlappning där förslag både lämnats in som Piteförslag och 
Medborgarförslag, dock sällan av samma personer. Det går inte att urskilja några direkta skillnader i 
typer av förslag som kommer in, utan handlar mestadels om medborgarnära förändringar i båda 
kanalerna. Antalet bifallna förslag är lågt både för Medborgarförslag och Piteförslag relativt många 
förslag anses dock färdigbehandlade, vilket kan vara ett svårt begrepp för medborgarna att förstå vad 
det betyder.  

Sammantaget bedömer kommunledningsförvaltningen att Piteförslaget har uppnått de mål som 
förväntats. Genom att engagera Piteborna i den första gallringen av förslag genom att de får ge sitt 
stöd till de förslag de tycker är viktiga så får politiken ett bättre underlag samtidigt som det sparar 
arbetstid för anställd personal. Kommunledningsförvaltningen ser inget behov av att ha två olika 
system för att lämna in förslag och förordar att Piteförslag är det system som bör vara kvar då det 
gett bra resultat under den tid det funnits. 
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§7   
Medborgarförslag - 
avskaffande 
22KS726 
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§9   
Avtackning avgående 
ledamöter 
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§10   
Reviderat aktieägaravtal 
Investeringar i Norrbotten 
AB 
22KS657 
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Aktieägaravtal  

För Investeringar i Norrbotten AB, organisationsnummer 556903-8119  

Aktieägaravtal har ingåtts av Region Norrbotten och Luleå kommun, Bodens kommun, Älvsbyns 
kommun, Arvidsjaurs kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun, Kalix kommun, Haparanda 
kommun, Arjeplogs kommun, Piteå kommun, Jokkmokks kommun, Gällivare kommun, Pajala 
kommun och Kiruna kommun (nedan kallade parterna).  

Avtalet reglerar Parternas samarbete i rollen som aktieägare i det gemensamt ägda bolaget 
Investeringar i Norrbotten AB, organisationsnummer 556903-8119.  

§ 1 Fördelning av aktier och aktiekapital  

Bolaget ska ha ett aktiekapital på 200 000 SEK. Antal aktier ska vara 2 000 stycken med ett belopp på 
100 SEK. Varje aktie motsvarar en röst.  

Region Norrbotten äger 75,8 % av aktierna, Luleå kommun, Piteå kommun och Bodens kommun äger 
3,4 % vardera. Älvsbyns kommun, Arvidsjaurs kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun, 
Kalix kommun, Arjeplogs kommun, Jokkmokks kommun, Pajala kommun, Gällivare kommun och 
Haparanda kommun äger 1,4 % vardera. Tillsammans utgör kommunernas ägarandel 24,2 % av 
aktierna. 

Om aktie övergår till annan ägare regleras förfarandet kring detta genom klausulen om hembud i 
gällande bolagsordning.  

§ 2 Bolagsordning  

Bolaget ska ha en bolagsordning enligt bilaga 1. I denna framgår bolagets verksamhet. Vid eventuell 
bristande överensstämmelse i övrigt mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska 
avtalets bestämmelser ha företräde.  

§ 3 Finansieringsprinciper  

Delägare förutsätts tillföra bolaget ett årligt ägartillskott i form av driftsbidrag.  Beloppets storlek 
behandlas och fastställs årligen vid ägarsamråd.  Minimibelopp att tillföra bolaget årligen är 1,60 SEK 
per invånare i respektive kommun. Region Norrbotten tillför bolaget minst 3 000 000 SEK per år.  
Utifrån storleken på det totala driftsbidraget har bolaget att beräkna sin budget för det kommande 
året.  

§ 4 Nominering till styrelsen  

Styrelsen nomineras på det sätt som anges i gällande bolagsordning.  

§ 5 Ägarsamråd  

Partnerna ska genomföra regelbundna ägarsamråd minst en gång per år. Målsättningen är att 
ordinarie ägarsamråd ska ske 1-2 månader före årsstämman. Ägarsamrådet ska vara parternas forum 
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för diskussioner och samråd inför beslut avseende bolagets policys, verksamhetsinriktning, 
finansiering och satsningar.  

På ägarsamråd diskuteras och förankras även parternas eventuella behov av justeringar i detta 
aktieägaravtal, liksom ägardirektiv till bolaget, för kommande beslut på extra bolagsstämma eller 
årsstämma. Förslag tillstyrelsesammansättning och styrelseordförande diskuteras på ägarsamrådet.  

§ 6 Årsstämma / Bolagsstämma  

Delägare ska utse ett ombud som utövar delägarens rösträtt vid bolagsstämman.  

§ 7 In- och utträde ur aktieägaravtalet  

Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas eller pantsättas utan 
samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet och utan övriga parters skriftliga 
godkännande. Träder man in som ny aktieägare i bolaget omfattas man omedelbart vid förvärvet av 
reglerna i detta avtal.  

§ 8 Ändringar  

Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och 
undertecknande av parterna.  
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REGIONFULLMÄKTIGE DEN 22-23 JUNI 2022  

65 
 

§ 70 

Antagande av nytt aktieägaravtal, 
Investeringar i Norrbotten AB 

Dnr 706-2022 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att anta aktieägaravtal för Investeringar i Norr-
botten AB. 

Regionstyrelsens yttrande till beslutsförslaget 
Investeringar i Norrbotten AB utgör en central del i regionens arbete med in-
novationssystemets utveckling, eftersom en strävan av att vara världsledande 
inom ett flertal stärka områden kräver också tillgång till kapital och samar-
beten. 

Sammanfattning 
Ett nytt aktieägaravtal har upprättats för Investeringar i Norrbotten AB då 
det tidigare löpt ut 30 december 2020. Det nya aktieägaravtalet föreslås inte 
vara tidsbegränsat, övriga med kommunerna gemensamt ägda bolag har inte 
någon tidsbegränsning i sina aktieägaravtal.  
Regionala utvecklingsnämnden har 2022-05-24 § 65 föreslagit fullmäktige 
att anta aktieägaravtalet för Investeringar i Norrbotten AB.  
Regionstyrelsen har 2022-06-01 § 142 föreslagit fullmäktige att anta aktieä-
garavtalet för Investeringar i Norrbotten AB. 

Ärendet 
Det gällande aktieägaravtalet mellan ägarna i Investeringar i Norrbotten AB 
har löpt ut.  
I det utgångna avtalet, första paragraf andra stycket, redogörs för ägarfördel-
ningen. Region Norrbotten äger 75,8 % av aktierna, Luleå kommun, Piteå 
kommun och Bodens kommun äger 3,4 % vardera. Älvsbyns kommun, Ar-
vidsjaurs kommun, Övertorneå kommun, Överkalix kommun, Kalix kom-
mun, Arjeplogs kommun, Jokkmokks kommun, Pajala kommun, Gällivare 
kommun och Haparanda kommun äger 1,4 % vardera. Tillsammans utgör 
kommunernas ägarandel 24,2 % av aktierna. 
I det utgångna avtalet, nionde paragrafen fanns en avtalstid, förslaget är att ta 
bort tidsbegränsningen och denna paragraf. 

Bilagor: 
Regionstyrelsens protokoll 2022-06-01 § 142 
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2022-05-24 § 65 
Aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB, inför undertecknande (2022) 

Protokollsutdrag skickas till: 
Regional utvecklingsdirektör 
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Ägardirektiv för IT 
Norrbotten AB 
22KS817 
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Delegationsbeslut 
 Datum 2023-01-23 
Dnr/Ärendenr  22KS817 

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Stadshuset Telefon: 0911-69 60 00 vx Webbadress: www.pitea.se 

IT-Norrbotten 

Ägardirektiv för IT Norrbotten AB 

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för IT Norrbotten AB. 

Ärendebeskrivning 
Regionala utvecklingsnämnden har översänt förslag till ägardirektiv för IT Norrbotten AB, 
med önskemål om inkomna önskemål om förändringar senast den 28 februari 2023 med ett 
godkännande av förslaget via kommunfullmäktiges protokoll inför kommande ägarsamråd 
och årsstämmor. 

IT Norrbotten AB erbjuder ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till näringsliv och 
offentlig service, för ett utökat digitalt tjänsteutbud, som bidrar till ekonomisk tillväxt och 
utveckling i regionen. 

Förslaget till nytt ägardirektiv innefattar mindre förändringar i formuleringar, samt 
förtydligade särskilda uppdrag: 
• Utföra beredskapsarbete inom sektorn telekom. Etablera en samordnad operativ övervakning
och drift (NOC) av länets gemensamma samhällskritiska digitala infrastrukturer.
• Etablera ett rådigt ägt regionalt fibernät med norrbottnisk fiber som basresurs och ta fram ett
nytt ramverk till upplåtelse och förvaltning av regionnätet.

Kommunledningsförvaltningen har samrått med Piteenergi och ser positivt på dessa åtgärder. 

Delegationspunkt 
Beslut enligt Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser DB-0007 Brådskande ärenden då 
beslut inte kan vänta till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Bilaga 
Ägardirektiv för IT Norrbotten 

Beslutande 

 ________________________________  
Patric Lundström, Kommunstyrelsens ordförande 
För Kommunstyrelsen i Piteå kommun 

Delegationsbeslut ägardirektiv IT-Norrbotten AB
(Signerat, SHA-256 D93A0735300F7937DC3C4E5E7A09135F10883B34DAF1400D56830D40F338C036)

Sida 1 av 2
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FÖRSLAG TILL ÄGARDIREKTIV FÖR IT NORRBOTTEN AB 2023

1 

Ägardirektiv för  
IT Norrbotten AB 

För den verksamhet som bedrivs i Informationsteknik i Norrbotten AB 
(nedan kallat bolaget), gäller dessa ägardirektiv antagna av årsstämman. 
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner 
avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av 
gällande bolagsordning, aktieägaravtal och aktiebolagslag. Direktiven gäller 
i första hand för tiden intill nästa årsstämma men omfattar även bolagets 
verksamhet på längre sikt. 

Verksamhetens uppdrag 
Bolaget ska erbjuda ett länsgemensamt fiberbaserat höghastighetsnät till 
näringsliv och offentlig service, för ett utökat digitalt tjänsteutbud, som 
bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen. 

Verksamhetens inriktning 
Bolaget ska förvalta och utveckla det länsgemensamma fiberbaserade 
höghastighetsnätet, samt erbjuda länets kommuner tjänsten att förvalta och 
utveckla deras stadsnät genom rollen som stadsnätsoperatör. Bolaget ska 
verka för att nätet kommer till praktisk användning för lokalt näringsliv och 
offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas. 
Bolaget ska vara ett projektkontor, där IT Norrbotten är ägarnas förlängda 
arm gällande samordning och beställarkompetens. 
Bolaget ska verka som katalysator för den regionala utvecklingen och 
tillväxten inom bolagets verksamhetsområde. 
Bolaget ska utveckla och medverka i strategiska allianser såväl nationellt 
som internationellt. Ägarna ser positivt på att samverkan utvecklas med 
andra aktörer som tillsammans med bolaget kan stärka länets utveckling och 
ge andra synergier på både lokal och regional nivå.  
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt 
verksamhetsområde.  
Bolagets arbete ska bedrivas i linje med Regional utvecklingsstrategi och 
andra relevanta regionala strategier.  
Bolaget tjänster ska bidra till att utveckla och stärka arbetet med hållbar 
utveckling inom sitt verksamhetsområde. Och leda till resultat genom att 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i verksamheten. 
Med social hållbarhet avses jämställdhet, integration och mångfald samt 
andra sociala dimensioner. Med miljömässig hållbarhet avses miljö och 
klimat. 

Särskilda uppdrag 
Vid ägarsamrådet 2020 beslutades att ge bolaget följande uppdrag, vilka 
kvarstår tills de är slutrapporterade: 
 I samarbete med digitaliseringskoordinator och bredbandskoordinator hos 

Region Norrbotten, genomföra kommunikationsinsatser för ökad 
anslutningsgrad fiber för hushåll. Målsättningen med insatserna ska vara 
att uppnå statens och regionens bredbandsmål.  
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FÖRSLAG TILL ÄGARDIREKTIV FÖR IT NORRBOTTEN AB 2023

2 

 Utföra beredskapsarbete inom sektorn telekom. Etablera en samordnad 
operativ övervakning och drift (NOC) av länets gemensamma 
samhällskritiska digitala infrastrukturer. 

 Etablera ett rådigt ägt regionalt fibernät med norrbottnisk fiber som 
basresurs och ta fram ett nytt ramverk till upplåtelse och förvaltning av 
regionnätet. 

Värdegrund  
Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbete med jämställdhet, 
integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets verksamhet. 
Bolaget ska ha policy/riktlinjer för representation som utgår från ägarnas 
policys och riktlinjer. 

Ekonomiska och finansiella mål 
Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet. 
Bolaget ska fortsätta sitt arbete med att vara självfinansierande. 
Ägarna ser positivt på att bolaget kan använda sina medel som 
medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets kärnverksamhet och på så 
sätt växlas upp med annan finansiering. 

Ägarnas insyn och information 
Respektive ägares kommunstyrelse samt regionstyrelsen utövar insyn och 
tillsyn över bolaget. 
Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och 
kommunicera verksamhetens resultat och nytta på regional och lokal nivå. 
Bolaget ska till samtliga ägare inkomma med delårsrapport per juni och 
december, innehållande uppföljning av gällande ägardirektiv utifrån uppsatt 
rapportmall. 
Bolaget ska till samtliga ägare (verksamhetsnivå) inkomma med ekonomisk 
uppföljning per april och augusti. 
Utöver delårsrapport och tertialrapport ska årsredovisning samt protokoll 
från årsstämma sändas skriftligt till samtliga ägare. Protokoll från 
styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget. 
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt 
eller indirekt kan påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt 
engagemang från ägarnas sida. 
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägare 
ansvar för att en egen kontaktperson finns till bolaget.  
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§12   
Val av ledamöter – AB 
PiteEnergi från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS779 
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§13   
Val av ordförande och vice 
ordförande – AB 
PiteEnergi från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS779 
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§14   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - AB 
PiteEnergi från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS789 
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§15   
Val av ledamöter - 
Norrgasol AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS782 
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§16   
Val av ordförande och vice 
ordförande - Norrgasol AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS782 
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§17   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - Norrgasol 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS783 
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§18   
Val av ledamöter - 
PiteEnergi Handel AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS784 
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§19   
Val av ordförande och vice 
ordförande - PiteEnergi 
Handel AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS784 
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§20   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - PiteEnergi 
Handel AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS795 
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§21   
Val av ledamöter och 
ersättare - Lillpite Kraft 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS805 
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§22   
Val av ordförande och vice 
ordförande - Lillpite Kraft 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS805 
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§23   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - Lillpite 
Kraft AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
22KS805 
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§24   
Val av ledamöter- PiteBo 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS772 
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§25   
Val av ordförande och vice 
ordförande - PiteBo AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS772 
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§26   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - AB PiteBo  
från årsstämma 2023 till 
årsstämma 2027 
22KS790 
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§27   
Val av ledamöter - 
Nordfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS818 
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§28   
Val av ordförande och vice 
ordförande - 
Nordfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS818 
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§29   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - 
Nordfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS775 
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§30   
Val av ledamöter - 
Nordbostäder i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS819 
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§31   
Val av ordförande och vice 
ordförande - 
Nordbostäder i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS819 
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§32   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - 
Nordbostäder i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS776 
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§33   
Val av ledamöter - Piteå 
Hamn AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS773 
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§34   
Val av ordförande och vice 
ordförande - Piteå Hamn 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS773 
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§35   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - Piteå 
Hamn AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS791 
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§36   
Val av ledamöter - Piteå 
Näringsfastigheter AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS774 
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§37   
Val av ordförande och vice 
ordförande - Piteå 
Näringsfastigheter AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS774 
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§38   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - Piteå 
Näringsfastigheter AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS792 
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§39   
Val av ledamöter - 
Hedfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS785 
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§40   
Val av ordförande och vice 
ordförande - 
Hedfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS785 
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§41   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - 
Hedfastigheter i Piteå AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS786 
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§42   
Val av ledamöter - AB 
Furunäsets fastigheter från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS796 
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§43   
Val av ordförande och vice 
ordförande - AB 
Furunäsets fastigheter från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS796 
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§44   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - AB 
Furunäsets fastigheter från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS797 
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§45   
Val av ledamöter, 
ordförande och vice 
ordförande - Nevatko AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS801 
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§46   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - Nevatko 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS802 
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§47   
Val av ledamöter - Mallita 
i Piteå AB, från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
23KS105 
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§48   
Val av ordförande och vice 
ordförande - Mallita i Piteå 
AB, från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
23KS105 
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§49   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - Mallita i 
Piteå AB, från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
23KS105 
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§50   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare – Fermaten 
KB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS809 
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§51   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare – Svenska 
Kompositbyn AB/KB 
22KS810 
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§52   
Val av ledamöter och 
ersättare - Norrfab i Piteå 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS787 
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§53   
Val av ordförande och vice 
ordförande - Norrfab i 
Piteå AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
22KS787 
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§54   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - Norrfab i 
Piteå AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
22KS788 
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§55   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - 
Stadsvapnet,  från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS811 
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§56   
Val av ledamöter - 
Trähallen AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS803 
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§57   
Val av ordförande - 
Trähallen AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS803 
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§58   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - Trähallen 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS804 
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§59   
Val av ledamöter - Piteå 
Renhållning och Vatten 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS777 
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§60   
Val av ordförande och vice 
ordförande - Piteå 
Renhållning och Vatten 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS777 
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§61   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - Piteå 
Renhållning och Vatten 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS793 
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§62   
Val av ledamöter - Piteå 
Science Park AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS778 
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§63   
Val av ordförande och vice 
ordförande - Piteå Science 
Park AB från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
22KS778 
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§64   
Val av lekmannarevisorer 
och ersättare - Piteå 
Science Park AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS794 
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§65   
Val av ledamöter - Nolia 
AB från årsstämma 2023 
till årsstämma 2027 
22KS780 
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§66   
Val av ledamot - Shorelink 
AB från årsstämman 2023 
till årsstämman 2027 
22KS806 
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§67   
Val av ledamot och 
ersättare - 
Samordningsförbundet 
södra Norrbotten 1 april 
2023 - 31 mars 2027 
22KS781 
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§68   
Val av revisor - 
Samordningsförbundet 
södra Norrbotten 1 april 
2023 - 31 mars 2027 
22KS781 
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§69   
Val av ledamot - 
Norrbotniabanan AB från 
årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS807 
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Kommunfullmäktiges valberedning 
  

Protokollsutdrag 
 Sammanträdesdatum 
2023-01-24 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 58 
 

Val av ledamot - Norrbotniabanan AB från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
Diarienr 22KS807 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att Kommunfullmäktige utser Patric Lundström 
(S) till ledamot i Norrbotniabanan AB från årsstämman 2023 till årsstämman 2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 5 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 5 
styrelsesuppleanter. 
 
Kommunfullmäktige i respektive ägarkommun och regionfullmäktige i 
Region Norrbotten och Region Västerbotten utser gemensamt styrelseledamöter, 
styrelsesuppleanter, ordförande och vice ordförande i styrelsen. 
 
Dessa skall utses för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till 
Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige sker, intill slutet av den årsstämma som följer 
efter nästa val till Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige i Piteå utser en ledamot till styrelsen. 
 
Yrkanden 
Lars Larsson (SLP): Nominerar Erik Englund (SLP) 
  
Marita Björkman Forsman (S): Nominerar Patric Lundström (S) 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunfullmäktiges 
valberedning beslutar enligt Marita Björkman Forsmans (S) förslag. 
 
 
Paragrafen är justerad 
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§70   
Val av ledamot - Svenska 
Kommun Försäkrings AB 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS808 
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§71   
Val av vice ordförande - 
Gemensam 
Räddningsnämnd Piteå 
och Älvsbyns kommuner 
2023-2026 
22KS417 
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§72   
Val av ledamöter och 
ersättare - 
Krisledningsnämnden fram 
till Kommunfullmäktiges 
första sammanträde 2027 
22KS735 
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§73   
Val av ordförande och vice 
ordförande - 
Krisledningsnämnden fram 
till kommunfullmäktiges 
första sammanträde 2027 
22KS735 
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§74   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - Piteå 
Allmänna Näringslivsfond 
2023-2026 
22KS734 
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§75   
Val av lekmannarevisor 
och ersättare - Stiftelsen 
Energitekniskt Centrum 
från årsstämman 2023 till 
årsstämman 2027 
22KS696 
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§76   
Val av lekmannarevisor - 
Stiftelsen institutet Dans i 
skolan från årsstämman 
2023 till årsstämman 2027 
22KS692 
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§77   
Val av ledamöter och 
ersättare - Stiftelsen 
Festspelen i Piteå 1 januari 
2023 till årsstämman 2027 
22KS694 
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§78   
Fyllnadsval av ombud och 
ersättare – Norrbottens 
kommuners 
förbundsfullmäktige 2023-
2026 
22KS422 
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§79   
Avsägelse (S) - ledamot i 
Kommunfullmäktige 
mandatperioden 15 
oktober 2022-14 oktober 
2026 
22KS396 
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§83   
Motion (SLP) - Svenska 
språket ska användas  
23KS97 
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Motion 
 
Svenska språket skall användas 
 
Bakgrund:  
 
Engelskans påverkan på svenskan idag är intensiv och omfattande. I tid och otid använder sig 
företrädarna för Piteå kommun engelska ord och begrepp för att förmedla sitt budskap i text. Många 
av dessa ord och begrepp är engelska fackuttryck. Som politiker skall man inte behöva fråga eller 
fundera över vad kommunal föredragshållare eller text vill förmedla med sin användning av dessa 
engelska ord och begrepp. För invånare i kommunen kan det vara ännu svårare att förstå vad de 
kommunala företrädarna pratar eller skriver om.  
 
Problemet är att engelskan expanderar på svenskans bekostnad. 
 
I princip kan alla engelska begrepp och ord ersättas med motsvarande svenska. 
 
Den språklag som riksdagen antog 2009 har inte hindrat engelskans expansion. 
 
Engelskan står stark inom den svenska reklambranschen; till och med hela annonser kan formuleras 
på engelska och vissa tänker på svengelska: ”Vårt reason to talk i det här avseendet är att Lindex 
higher purpose är att ’Empower and inspire women everywhere’ och det jobbar vi med på många 
olika sätt". Namngivning på engelska har ökat markant vad gäller varumärken, affärsinrättningar, 
byggnader, exploateringsobjekt, platser och offentlig konst.  
 
Det finns ingen som helst anledning att kommunala företrädare skall använda sig av engelsk text. Inte 
heller i sin marknadsföring av Piteå finns det anledning att använda sig av engelsk text, såvida man 
inte specifikt riktar sig till engelskspråkiga individer.  
 
”Merry Christmas” informationen på vägskylten på E4 är ett skrämmande exempel på den 
anglifiering av språket som kommunala företrädare använder sig av. Det heter ”God Jul” och det 
begreppet förstår de Lulebor som är på väg till Piteå. Möjligtvis skulle man kunna skriva texten på 
Pitemål om vill utmärka sig vid lämpliga tillfällen.  
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§84   
Motion SLP - Små bussar 
vid låg trafik 
23KS98 
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(Signerad)

Sida
(1 1)

Ärendenummer
#690145

Datum
2023-01-08 11:43

Ärendenummer: #690145 | (signerad) | Datum: 2023-01-08 11:43

 För- och efternamn
Anders Nordin

Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Partibeteckning
Skol och Landsbygdspartiet

Är du ersättare?
Nej

2. Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Ange vad du vill lämna in
Motion

Ange hur du vill lämna in din motion
Jag vill skriva min motion i e-tjänsten

Rubrik
Små bussar vid lågtrafik

Yrkande
hemställer härmed att
en utredning görs där man jämför en stor eldriven buss med en liten eldriven buss avseende ekonomi, ekologisk påverkan och 
samhällsnytta.

Bakgrund/ Motivering
Flera av våra sympatisörer har noterat att de eldrivna bussarna i Piteå på många tider har väldigt få passagerare.
Med en mindre buss borde kostnaden för såväl framdrift, uppvärmning av bussens innanmäte samt slitaget på buss och vägbana 
minska. Livslängden på bussen ökar.
Man bör naturligtvis undersöka när det vore lämpligt att sätta in en mindre buss. Det vill säga när passagerantalet är lågt. Man bör 
göra en jämförelse avseende kostnaden mellan en stor buss och en mindre buss. Med en mindre bu
ss kanske turtätheten också kan öka. Samhällsnyttan ökar då både i långsikt aspekt men också utifrån individaspekt.

Signering
Följande parter har signerat detta ärende.

Anders NordinNamn: 
194908041652Person ID: 

2023-01-08 11:43Datum: 
D1D8A793B51F7DD4D4DD28FDCB729AA0DC7AA677Signerad checksumma: 
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§85   
Medborgarförslag - Spara 
på kostnader angående 
avloppssystemet 
23KS3 
   

Page 351 of 354



Page 352 of 354



 
§86   
Medborgarförslag - 
Återinförande av 
undantagsregel för 
förskola 
23KS55 
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