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Beslutande Helena Stenberg (S) (ordförande) 
Brith Fäldt (V) (2:e vice ordförande) 
Stefan Askenryd (S) 
Elisabeth Vidman (S) 
Lars U Granberg (S) 
Lars-Olof Pettersson (S) 
Håkan Johansson (M) 
Karl-Erik Jonsson (M)
Johnny Åström (NS)
Åke Forslund (L) 
Helén Lindbäck (KD) 
Lena Vikberg (S) ersätter Anders Lundkvist (S) (vice ordförande) 
Rune Berglund (S) ersätter Nina Bladh (S) 
Helena Wallon (V) ersätter Catrin Gisslin (MP) 
Marika Risberg (C) ersätter Majvor Sjölund (C) 

Övriga deltagare Ylva Sundkvist (Kommunchef)
Åsa Öberg (Ekonomichef) 
Ulla Persson (M) (Adjungerad ersättare) 
Jenny Bergman (Miljöinspektör, Pireva) §156 
Fredrik Bellander (Affärsområdeschef, Pireva) §156 
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§ 144 
Månadsrapport april 2018 
Diarienr 18KS23 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport april 2018. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar arbetat fram ett 
ekonomiskt resultat per sista april 2018 som uppgår till -17,5 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 19,8 mkr. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport Piteå kommun april 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 145 
Begäran om medel ur centrala potten - Attraktiv arbetsgivare och 
omställning 
Diarienr 18KS282 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför reserverade medel på 1 mkr från kommunstyrelsens centrala pott 
till kommunledningsförvaltningens personalavdelning för arbete med attraktiv arbetsgivare, 
kompetensförsörjning och kompetensöverföring. 

Ärendebeskrivning
I riktlinjerna och verksamhetsplanen för 2018-2020 som antogs av kommunfullmäktige 2017-
11-20 § 262, framgår det att det ska anslås ett engångsanslag på 1Mkr för 2018 för att arbeta 
med attraktiv arbetsgivare och omställning. 

Personalprognosen för 2018 – 2022 visar att ca 700 medarbetare per år kommer att behöva 
rekryteras för både tillsvidare- och visstidsanställningar. Konkurrensen på arbetsmarknaden är 
stor då de flesta arbetsgivare har samma situation och det bidrar även till en ökad rörlighet på 
arbetsmarknaden. 

För att vara konkurrenskraftig måste Piteå kommun stärka sitt arbetsgivarvarumärke genom 
att både arbeta aktivt internt för att motivera och stimulera medarbetare att fortsätta utvecklas 
hos arbetsgivaren, samtidigt som den externa marknadsföringen är viktig. I samband med 
generationsväxling är det viktigt att verksamheterna får möjlighet att planera för 
kompetensöverföring för att viktig kunskap och information ska bli kvar i verksamheten. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 146 
Medfinansiering projektet - Regional Innovation genom Optisk 
Mätteknik (RIO) 
Diarienr 18KS188 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet (RIO) med 50 tkr för 2019, 50 tkr för 2020 och 50 
tkr för 2021. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Beslutet villkoras med att övriga medfinansiärer medverkar enligt i ärendebeskrivningen 
angiven omfattning. 

Ärendebeskrivning
Adopticum är en stiftelse som är specialister på optisk mätteknik och hjälper till att öka 
konkurrenskraften i företag med hjälp av optiska sensorer. 2006 genomförde ProcessIT 
Innovation en undersökning inom processindustrin i norra Sverige. Syftet var att bättre förstå 
industrins långsiktiga behov för att kunna fortsätta växa och vara lönsam. 

Behovet för kunskap kring robust, optisk mätteknik blev snabbt uppenbart och gav upphov till 
tanken att skapa ett centrum för industriell optik. Man tog upp dialogen med 
Skellefteåbaserade Optronic, ett företag som är legotillverkare av produkter där optisk 
mätning är en central komponent. Resultatet blev att ProcessIT Innovations tillsammans med 
Optronic grundande Stiftelsen Adopticum. 

Adopticum har sedan 2016 drivit Strukturfondsprojektet Optisk Mätteknik för ett Innovativt 
Näringsliv (OMIN), som syftar till att öka antalet Små och medelstora företag (SMF) som 
stärker sin konkurrenskraft genom att nyttja möjligheterna med optisk mätteknik. Förutom ett 
starkt teknikfokus har projektet på ett medvetet och strukturerat sätt inkluderat jämställdhet 
och likabehandling i arbetet. I RIO har vi för avsikt att vidareutveckla detta arbete precis som 
vi utvecklar andra delar av projektets innehåll. I detta arbete har vi tagit extern hjälp. 

Projektets övergripande syfte är att: - Ge teknik- och kompetensöverföring till regionens 
bolag - Stimulera SMF att öka sina investeringar inom teknisk utveckling & innovation inom 
optisk mätteknik - Bidra till tidiga produktvalideringsåtgärder av innovationer med optisk 
mätteknik - Bidra till att fler SMF utvecklar innovativa, konkurrenskraftiga och exporterbara 
produkter som ett resultat av ovan - Fokusera på ett teknikområde med stor potential för 
lösningar med en positiv miljöeffekt, som exempelvis distansöverbryggande lösningar inom 
sjuk- och hälsovård och produkter som optimerar arbetet inom processindustrin 

Vi förväntar oss att vårt arbete i syfte att beakta de horisontella kriterierna jämställdhet, miljö 
samt likabehandling och ickediskriminering kommer forma projektets resultat. 

Syfte och mål: Små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten ska ha realiserat 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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innovativa produkter och tjänster som säljs på en internationell marknad, vara kända för att 
inneha en hög kompetens, ha tillgång till ett nätverk med samlad branschkunskap och bedriva 
ett innovativt arbete inom området optisk mätteknik som en del av sitt arbete med 
digitalisering. 

Målgrupp: Små och medelstora företag inom en bred flora av branscher som till exempel 
skog, sågverk, verkstad, energi och miljö, trä, industriellt byggande, elektronik/IT, hälso- och 
sjukvård samt säkerhet. Målgruppen för satsningen består av bolag i Norrbotten och 
Västerbotten. Dessa bolag kommer att kunna ta tillvara på projektets resultat och utifrån detta 
utveckla nya produkter och tjänster. 

Projektet har också en sekundär målgrupp och det är de större verksamheter som i vissa fall 
kommer att bli beställare av de produkter och tjänster som de små och mellanstora företagen 
utvecklar. Under OMIN var denna grupp medfinansiär till projektet och representerade i 
projektets styrgrupp och det är också ambitionen med RIO. 

Utöver detta kommer regionens stora bolag också att vara med som testbädd, bollplank och 
kravställare av nya lösningar genom speciella projektaktiviteter. På så sätt skapas ett 
samarbete med stort värde för de små och mellanstora företag som tar projektets resultat och 
inkorporerar detta i nya produkter och tjänster. 

De stora bolagen måste inte nödvändigtvis vara kommersiella aktörer utan kan också utgöras 
av representanter från offentlig sektor, exempelvis hälso-, sjuk- och äldrevård. Att på ett 
medvetet sätt arbeta med att inkludera personer från denna sektor är ett av projektets sätt att 
arbeta med att bredda normen och nå en större jämställdhet i de delprojekt som drivs. 

Förväntat resultat: Projektmål Fler små och medelstora företag i regionen ska ha börjat 
utveckla innovativa produkter och tjänster baserat på optisk mätteknik samt satsa på att 
vidareutveckla sin kompetens inom området. 

Delmål 
1. SMF som deltar i projektet ska ha fått möjlighet att utvärdera sina produktidéer inom optisk 
mätteknik 

2. SMF som deltar i projektet ska ha förstått de möjligheter optisk mätteknik ger inom 
digitalisering av svenskt näringsliv och offentlig sektor 

3. SMF som deltar i projektet ska ha utvecklat produkter och tjänster baserade på optisk 
mätteknik och/eller mha optisk mätteknik förbättrat sina interna processer 

4. Samverkan fördjupas mellan verksamheter i olika sektorer kring lösningar baserade på 
optisk mätteknik 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Total projektbudget 2018-2021 
Egen personal 3 495 021kr 
Externa tjänster 3 699 299kr 
Resor/logi 200 000kr 
Material/externa lokaler 186 000kr 
Schablonkostnader (lönebikostnader samt indirekta kostnader) 2 239 680kr 
Totalt 9 820 000kr 

Finansiering 
Skellefteå kommun 1 200 000kr 
Umeå kommun 800 000kr 
Piteå kommun 150 000kr 
Luleå kommun 800 000kr 
Region Västerbotten 680 000kr 
Region Norrbotten 680 000kr 
Boliden 150 000kr 
Smurfit kappa kraftliner 150 000kr 
SCA 150 000kr 
Billerud Korsnäs 150 000kr 

Medfinansiering Europeiska regionala utvecklingsfonden 4 910 000kr 
Total finansiering 9 820 000kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt. I 
Piteå kommun finns flera framgångsrika företag inom bland annat träindustrin och i detta 
projekt skapas nya innovativa möjligheter inom optisk mätteknik som stärker våra lokala 
företags konkurrenskraft. Detta är en naturlig fortsättning av projektet OMIN - Optisk 
Mätteknik för ett Innovativt Näringsliv som Piteå Kommun var med och medfinansierade. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 147 
Beviljande av medel inför Musik & dansskolan 50 år 2018 
Diarienr 18KS186 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 150 tkr till Musik & dansskolans 50-års firande 2018. 

Medlen tas från kommunstyrelsens medel till förfogande. 

Ärendebeskrivning 
Musik & dansskolan har inkommit med en skrivelse ”Ansökan om medel inför Musik & 
dansskolan 50 år v 40-41 och v 50, 2018”. 

Musik & Dansskolan bildades 1968 och har som huvudsakligt uppdrag att tillhandahålla en 
kulturell mötesplats där barn och ungdomar kan finna sin unika egenart inom dansens och 
musikens område. Verksamheten syftar till att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende och vilja att pröva egna idéer, så att de självständigt kan utveckla sin 
konstnärliga identitet inom dansens och musikens område. Verksamheten bedrivs dels i 
centrala Piteå dels ute vid kommunens skolor. 

I samband med 50-årsfirandet kommer man att erbjuda konserter med gratis inträde som 
riktar sig till alla kommuninvånare vilket beskrivs närmare i ansökan. Konserter kommer att 
hållas i centrala stan och i Piteås kyrkor. 

Omkostnader för firandet beräknas motsvara 518 tkr. 

Yrkanden 
Helén Lindbäck (KD), Helena Stenberg (S), Håkan Johansson (M), Lena Wikberg (S) och 
Elisabeth Vidman (S): medlen ökas till 150 tkr. 

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

Beslutsunderlag 
 Ansökan om medel inför Musik & Dansskolan 50 år 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 148 
Riktlinje för personlig säkerhet 
Diarienr 17KS540 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för personlig säkerhet. 

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer vid våld och hot om våld samt Vägledning för 
förtroendevalda och tjänstemän vid hot, våld och trakasserier. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att revidera ” Vägledning för 
förtroendevalda och tjänstemän vid hot, våld och trakasserier” och lyfta det till en ny riktlinje. 
Då vägledningen även hänvisar till ”Riktlinje vid våld och hot om våld, så har arbetet även 
inneburit att se över båda dessa styrdokument. 

Förslaget är att både ”Riktlinjer vid våld och hot om våld” som är riktad främst mot anställda 
samt ”Vägledning för förtroendevalda och tjänstemän vid hot, våld och trakasserier”, med 
inriktning mot otillåten påverkan, nu ska ersättas av en ny riktlinje, kallad ”Riktlinje för 
personlig säkerhet” där båda inriktningarna omfattas. 

Arbetet med ärendet har handlagts av kommunens säkerhetsskyddschef och har skett i samråd 
med personalavdelningen. 

Säkerhetskyddschef tillsammans med personalavdelningen avser även ta fram underliggande 
anvisningar som i detalj ska beskriva hur man kan förebygga och hantera situationer som rör 
den personliga säkerheten för kommunens medarbetare och förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinje för personlig säkerhet 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

     

          
         

         
 

            
            

    

       
         

      
        
        
         

           

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 12 (49) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-04 

(12 av 348)

§ 149 
Yttrande från nämnderna om kommunrevisorernas grundläggande 
granskning 
Diarienr 18KS148 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningarna från kommunens nämnder. 

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har till samtliga nämnder för kännedom och yttrande överlämnat 
revisionsrapport angående årlig grundläggande granskning för 2017. Kommunstyrelsen får 
utifrån uppsiktsplikten ta del av samtliga nämnders yttrande till kommunrevisorerna. 

Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och tillsynsnämnden har meddelat att de tagit del av 
revisionsrapporten samt lagt den till handlingarna och avser inte inkomma med några 
synpunkter eller kommentarer i övrigt. 

Beslutsunderlag 
 § 28 KFN Revisionsrapport 2018-04-10 grundläggande granskning 2017 
 § 48 Barn- och utbildningsnämndens yttrande till revisionens granskning 2017 
 Yttrande BUN revisionens rapport Årlig granskning 2017 
 § 63 Socialnämnden 2018-03-28 Återkoppling på revisorernas grundläggande granskning 
 § 27 Fastighets- och servicenämnden 2018-04-10 Revisorernas grundläggande granskning 
 § 9 Överförmyndarnämnden 2018-03-20 Årlig grundläggande granskning 2017 -

Revisionsrapport 
 § 38 Miljö- och tillsynsnämnden 2018-05-23 Svar på revisorernas grundläggande rapport 

2017 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 150 
Ändrad finansiering för Piteå Snöskoterklubb Projekt 2017 -
Investeringar i infrastruktur för rekreation och turism 
Diarienr 18KS343 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar förändrad finansiering för Piteå Snöskoterklubb projekt 2017 – 
Investeringar i infrastruktur för rekreation och turism. 

Ärendebeskrivning
Piteå Snöskoterklubb har tidigare inkommit med ett förslag till ett projekt som främst leder till 
att: 
- uppgradera och kvalitetssäkra vinterlederna – fria att använda för allmänheten 
- informera snöskoterägare för att minska konflikter pga olaglig terrängkörning 
- satsa på ungdom och verkstad för utbildning respektive underhåll av utrustning 

Kommunstyrelsen beviljade 2016-11-28 § 306, 150 tkr från Utvecklingspeng Landsbygd. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beviljade 2017-04-10 § 1, 312 tkr från 
Allmänna näringslivsfonden. Medel beviljades under förutsättning att övrig finansiering 
beviljas. 

I tidigare projektansökan står Jordbruksverket EU som medfinansiär tillsammans med 
snöskoterklubben och kommunen (Utvecklingspeng landsbygd, Allmänna Näringslivsfonden 
samt Kultur, Park och Fritid). 

Finansieringen kommer att bli ändrad och EU/Jordbruksverket kvarstår inte som finansiär. 
Istället kommer Allmänna Arvsfonden finansiera projektet. Projektet är detsamma, den enda 
skillnaden är att klubbens satsningar på barn, unga och funktionshindrade kommer att bli än 
mer tydligt. 

Kultur- och fritidsnämndens finansiering kvarstår. Förslaget är därför att Piteå kommuns 
finansiering i sin helhet kvarstår oförändrad. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 151 
Ansökan om stöd i Landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket) för 
utbyggnad av bredband på landsbygden 
Diarienr 18KS393 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att prioriterade områden för ansökan om stöd i 
Landsbygdsprogrammet för utbyggnad av bredband på landsbygd blir Långträsk med omnejd,
Koler med omnejd, Lillpite, Yttersta, Åträsk, Storsund och Långnäs. 

Ärendebeskrivning
Piteå kommun, tillsammans med Pite Energi har sökt stöd från landsbygdsprogrammet för att 
bygga bredband på landsbygd där kommersiellt byggande inte anses möjligt. Ansökan i sig 
bestod av hela området som anses icke-kommersiellt. En önskan från Länsstyrelsen har varit 
att minska området och prioritera ett mindre antal byar. 

Prioriterade områden för denna ansökan föreslås vara Långträsk med omnejd, Koler med om-
nejd, Lillpite, Yttersta, Åträsk, Storsund och Långnäs. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 152 
Remiss - Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
Diarienr 18KS227 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss gällande Regional handlingsplan för grön 
infrastruktur. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram en regional handlingsplan för grön 
infrastruktur. Syftet med de regionala handlingsplanerna är att de ska leda till förbättrad 
måluppfyllelse för miljökvalitetsmålen, bidra till säkerställda ekosystemtjänster och 
möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat. Handlingsplanerna ska kunna användas som 
ett underlag vid översiktlig planering, genomförande av grönstrukturfrämjande åtgärder och 
hänsynstaganden vid markanvändning och tillståndsgivning. 

Länsstyrelsen efterfrågar Piteå kommuns synpunkter på remissförslaget. Synpunkter lämnas 
till Länsstyrelsen senast den 8 juni. 

Handlingsplanen definierar begreppet grön infrastruktur som ett nätverk av natur med 
funktionella livsmiljöer för växter och djur som bidrar till människors välbefinnande. Grön 
infrastruktur handlar om att se, ha förståelse för och beakta helheten i landskapet. Grön 
infrastruktur omfattar även allt arbete som görs för att främja fungerande naturliga processer i 
naturen och berör de ekologiska funktionerna, markanvändning och naturvård. 
Handlingsplanen består av tre huvuddelar: 

1. En inledning som redovisar bakgrund, målsättningar, lagstiftning och nationella åtaganden 
som handlingsplanen kopplas till. 

2. En omfattande nulägesbeskrivning som redovisar fysiska förutsättningar, markanvändning 
och markanvändningshistorik, befintliga värden, påverkansfaktorer samt kunskapsbrister. 
Denna del innehåller fakta om hur barriärer påverkar växter och djur, vilka naturtyper som 
finns, förekommande naturskyddsformer, naturvärden, hot mot dessa, ekosystemtjänster och 
även påverkan från klimatförändringar. Planen beskriver även hur länets stora yta medför 
svårigheter att genomföra detaljerade inventeringar vilket orsakar kunskapsbrister vad gäller 
artförekomster och vissa naturtyper. 

3. En åtgärdsdel där förslag på insatser och åtgärder för grön infrastruktur redovisas. 
Föreslagna åtgärder redovisas per miljömål. Många av dessa åtgärder handlar om fortsatt 
kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning men även om behov av skydd, restaurering och 
skötsel. Delaktighet från olika aktörer är avgörande om arbetet med grön infrastruktur ska bli 
framgångsrikt. Av tabellerna på sid 82-84 samt sid 96 framgår att Länsstyrelse, Skogsstyrelse 
och kommuner har en viktig roll i det långsiktiga arbetet. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-04-25 lämnat ett förslag till yttrande med motivering, 
synpunkter och kommentarer. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 
antar yttrandet. 

Hela remissen finns på: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i-
norrbotten/nyheter-och-press/remisser/remiss-norrbottens-handlingsplan-for-gron-
infrastruktur.html 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över remiss gällande Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-lansstyrelsen-i
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§ 153 
Redovisning av planerade åtgärder - Innovation Piteå 
Diarienr 18KS289 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisning av planerade åtgärder - Innovation Piteå 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-22 § 14 medfinansiera stiftelsen Innovation Piteå med 
87 500 kr, 2018 från Tillväxtpolitiska reserven. Kommunstyrelsen beslutade även att 
stiftelsen under första halvåret kommer med en redovisning av planerade åtgärder. 

Redovisning av planerade åtgärder för verksamheten inom Innovation Pite 2019-2021. 

Innovation Pite kommer att utveckla sin roll som tankesmedja för utveckling av Piteå och 
regionen. Det innebär mer nyttjande av exklusiva nätverk och mindre av att driva processer i 
egen regi. Lägre fasta kostnader och större andel rörliga. Kompetens och kontakter hos 
styrelsens ledamöter och finansiärerna kommer att användas mer. 

Den regelbundna redovisningen av verksamheten kommer också utvecklas. 
Ett nätverk av extra intresse handlar om personer med stark känsla för Piteå som dock inte bor 
här. 
I nära samarbete med Piteå kommuns näringslivsavdelning och övriga finansiärer utveckla 
formerna för arbetet med attraktionskraft för Piteå. Ett område av ömsesidig nytta för både 
offentlighet och näringsliv. 
I nära samarbete med kungliga ingenjörsakademin, IVA, utveckla formerna för 
attraktionskraft och konkurrenskraft enligt den metod man arbetat fram tillsammans med 
ledande företrädare för det svenska näringslivet. 
Formerna för olika aktiviteter är under utveckling och kommer att fastställas under hösten. 
Verksamheten kommer att förutsätta en basfinansiering i likhet med tidigare. 
“För nytänkande och samhällsutveckling” har sedan starten 1997 varit Innovation Pites (IS 
Pite) devis för sin verksamhet och kommer så att förbli. 

Vision för Innovation Pite 
Genom att noggrant följa Piteås utveckling identifiera utrymmen mellan olika 
kunskapsområden/ansvar och väcka konstruktiv debatt med syfte att skapa en bättre bild av 
Piteå och dess möjligheter. 

Strategi 
Stärka Piteås attraktionskraft och innovationsklimat genom ökad kunskap. 
Innovation Pite kommer att inventera kunskap och exempel på arbete med Attraktionskraft 
och Innovationsklimat till nytta för samhället och näringslivet. Lokalt, regionalt, nationellt 
och internationellt. Utveckla samarbetet med nationella kunskapsnoder som Vinnova och 
IVA. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Samla kunskap och följa utvecklingen. 

Sprida kunskap och uppmuntra konstruktiv debatt genom fysiska möten, i egen regi och i 
samarbete med andra aktörer, och genom andra medier. Egna och andras kanaler. 
I en gemensam genomgång och analys med alla finansiärer om gemensamma utmaningar har 
slutsatsen blivit fokus på Attraktionskraft och konkurrenskraft. 

Noteringar från separata möten med finansiärerna: 
Per Swärd, Smurfit Kappa, betonar vikten av attraktivitet för Piteå. Det har blivit allt 
svårare för pappersindustrin i Piteå att rekrytera personal. En radikal ändring mot tidigare. 
Han lyfter fram koncernens ökade aktiviteter på marknadssidan och intresset av samarbete 
med Innovation Pite och Piteå kommun. Han slog också fast att innovationsklimat är en 
mycket prioriterad verksamhet i Smurfit Kappa för framtiden. 

Daniel Fåhreus, Piteå Energi, sätter hög prioritet på uppdraget att utveckla Piteå till en plats 
att flytta till. Han betonade vikten av boenden som är attraktiva som i sig drar hit intresse och 
nya människor. Han ser en utveckling där kunderna blir mer bekväma vilket leder till 
utveckling av nya affärer främst på tjänstesidan. 

Gunnar Eikeland, Sparbanken Nord, slår fast att det finns ett behov av att mötas och lära 
av varandra och få ta intryck utifrån. Det handlar också om att avgöra vad vi är bra på och att 
kunna förmedla detta. På samma sätt som Lindbäcks och LTU officiellt kan tacka varandra 
för framgångarna skulle det vara intressant om Piteå kommun och näringslivet om några år 
kunde konstatera att Piteå räknas till de mest innovativa kommunerna i Sverige (eller Europa) 
tack vare ett gott samarbete. 

Jens Rieglert, SCA, är också öppen för innovation och samarbete med forskningen men 
betonar att det måste handla om mycket konkreta saker till ömsesidig nytta. Behovet av bra 
och exklusiva boenden för att locka nyckelpersoner till industrin men akut handlar det mer om 
att snabbt hitta bra hyresboenden som antingen kan vara en permanent lösning eller för ett 
mellanskede till dess att husköp eller bostadsrätt blir en permanent lösning. 

Anders Lundkvist, Piteå kommun, betonade vikten av samarbete mellan det offentliga och 
näringslivet och att båda har mycket att lära av varandra. Inom kommunen kommer det 
definitivt att behövas nytänkande och innovation. 

Därför har styrelsen beslutat om att anamma IVAs definition av konkurrenskraft och 
attraktionskraft och har i ambition att utveckla de aktörer som finns verksamma i 
kommunen med kunskap baserat på IVAs rekommendationer 

Styrelsen för Innovation Pite 
Erik Lindbäck, David Sundström, Li Skarin och Robert Bergman 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 154 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna. 

Delegationsbeslut 
 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering på Uddmansgatan vid Café Piteå 

under perioden 20180510-20180831. (dnr 18KS278-3) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering utanför Thai Garden, 
Sundsgatan 31 Piteå under perioden 20180601-20180831. (dnr 18KS273-4) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Marknad i Öjebyn 20180331 och 20180929. 
Kyrkstugeägarnas intresseförening. (dnr 18KS179-3) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Utställning av veteranmopeder och 
musikunderhållning. Rådhustorget Piteå 2018-08-01. (dnr 18KS258-3) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Storgatan 50 vid Ekbergs 
konditori under perioden 180501-180930. (dnr 18KS239-4) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Piteå Dansar & Ler under perioden 21/7 -
31/7 2018. Piteå Dansar & Ler AB. (dnr 18KS233-3) 

 Delegationsbeslut att själv få sota (dnr 18KS8-8) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning och begagnande av offentlig plats. Motortävlingar. 
Långnäs flygfält Piteå kommun. 1/6, 2/6, 6/7, 7/7, 8/7, 7/9, 8/9. SHRA Luleå. (dnr 18KS288-3) 

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 18KS17-4) 

 Beslut gällande begäran om utlämnande av allmän handling, gällande redovisade underentreprenörer mm
tillhörande anbud i upphandlingen Badvattenrening Öjebyns simhall Piteå (dnr 18KS315-1) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Fiskefestival, Sikfors Folkets Hus under 
perioden 25-26/5 - 2018. (dnr 18KS272-4) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Logdans, Logen Käcktjärn fredagar och lördagar under 
perioden 20180525-20180830. (dnr 18KS293-3) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Uteservering Bastard Burgers, Piteå. Streetfood 
i Piteå AB (dnr 18KS290-4) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering vid Pressbyrån, Storgatan 41, 
Piteå under perioden 20180515-20180915. (dnr 18KS291-5) 

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Pinchos, Piteå. PA Piteå AB (dnr 18KS298-
4) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Ronjas Pizzeria (dnr 18KS313-3) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Golden Dragon (dnr 18KS312-3) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Arbaillo (dnr 18KS302-3) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Tivoli, karuseller m.m. 20180723-20180729. European 
funfair AB (dnr 18KS292-4) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning, idrottsarrangemang. Orienteringstävling Öjebyn 
20180518 (dnr 18KS308-4) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Kebab House (dnr 18KS319-3) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Café Röda Lyktan, Storgatan 62 
(dnr 18KS323-3) 

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Borgaruddens Havsbad och Camping, 
Norrfjärden. Burmans Måleri Allservice & Fastigheter AB (dnr 18KS174-5) 
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 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Stora Nolia Monter 294 under perioden 
20180801-20180811. Kochs Catering (dnr 18KS305-5) 

 Anbud Rekryteringssystem (dnr 18KS362-1) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Nodo Art Café (dnr 18KS268-2) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig pats. Uteservering Nodo Café & Bistro (dnr 
18KS267-2) 

 Delegationsbeslut att själv få sota (dnr 18KS8-9) 

 Anbud GPS utrustning till traktorer (dnr 18KS364-1) 

 Yttrande angående ansökan om allmän sammankomst. Midsommarfestival i Arnemark under perioden 
20170622-20170623. Kristen Samverkan Nord (dnr 18KS324-3) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Svedjekojan, Sjulsmark. Svedjekojan (dnr 
18KS332-4) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Examensfest i Norrfjärden 20180615. (dnr 18KS341-4) 
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§ 155 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar delgivningarna. 

Anmälda delgivningar 
 Årsredovisning Piteå Museum 2017 (dnr 18KS314-1) 

 Intresseanmälan om stöd för att främja samverkan och kunskapsutbyte för att minska och motverka 
segregation (dnr 18KS317-1) 

 Beslut från Svea hovrätt i M 9183-17 gällande Blåsmark Vindkraft AB:s ansökan (dnr 16KS788-30) 

 Verksamhetsberättelse, medlemsinformation, årsredovisning och protokoll Pite Älv ekonomisk förening (dnr 
18KS320-1) 

 Anvisning för tillträdesbestämmelser till stadshuset Piteå kommun (dnr 18KS170-3) 

 Granskningsrapport för år 2017 Styrelsen i Stiftelsen Institutet Dans i Skolan (dnr 18KS361-1) 

 Upphandling- tillbyggnad Rönnens förskola (dnr 18KS198-3) 

 Protokoll 2018-04-12 Årsstämma - Informationsteknik i Norrbotten AB (dnr 18KS367-1) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 18:09 Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån som ersätter Allmänna 
bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen 

 Cirkulär 18:18 Budgetförutsättningar för åren 2018-2021 
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§ 156 
Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter 
för Svensbyfjärden och Piteälven 
Diarienr 17KS161 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ansöker om att Länsstyrelsen i Norrbottens 
län fastställer skyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt i enlighet med föreslagna 
skyddszoner enligt 7 kap. 21 § miljöbalken. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ansöker om att Länsstyrelsen i Norrbottens 
län fastställer skyddsföreskrifter för Svensbyfjärdens vattenskyddsområde i enlighet med 
ansökan enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. 

Ärendebeskrivning
Svensbyfjärden utgör dricksvattentäkt för Piteå kommuns huvudvattentäkt som förser 
merparten av kommunens invånare med dricksvatten. Det är angeläget att vattentäkten får ett 
skydd som säkerställer dricksvattenförsörjningen för framtiden. 

Ett arbete med att få till stånd ett vattenskyddsområde har pågått under ett antal år. Ett förslag 
till avgränsning och skyddsföreskrifter har samråtts under 2016. Många synpunkter inkom 
och en omfattande översyn av förslaget har genomförts. 
Riskanalysen i bilagda ansökan har reviderats och sedan legat till grund för förslag till 
utbredning och avgränsning av skyddsområdet samt till skyddsföreskrifter. 

I föreliggande förslag har skyddsområdets utbredning minskat och i skyddsföreskrifterna har 
flera av de tidigare regleringarna tagits bort. 

Skyddsföreskrifterna är ett av verktygen för att skydda vattentäkten men andra 
riskreducerande åtgärder behövs också. Piteå kommun avser att systematiskt arbeta med andra 
riskreducerande åtgärder såsom skyltning av området och regelbunden översyn av 
riskanalysen. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): korrigering av felaktiga uppgifter under rubrik 2.2.3 Piteälven och 
övriga större tillflöden, till att kopparhalterna är låga. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Ansökan om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för Svensbyfjärdens 

ytvattentäkt i Piteå kommun samt överlåtelse av tillsynen 
 Tekniskt underlag 
 Översyn av Svensbyfjärdens vattenskyddsområde Ramböll 2018 
 Karta VSO Vattentäktszonen 
 Karta VSO område 1 (Svensbyfjärden) 
 Karta VSO område 2 (Böle) 
 Karta VSO område 3 (Sikfors) 
 Karta VSO område 4 (Blåsmark) 
 Karta VSO område 5 (Rokån) 
 Karta VSO tertiär zon 
 Karta riskklassade objekt Piteå kommun 
 Karta riskklassade objekt uppströms Sikfors 
 Karta riskklassade objekt detalj Svensbyfjärden 
 Karta riskobjekt Svensbyfjärden 
 Karta riskobjekt Piteå kommun 
 Samrådsredogörelse Svensbyfjärden 
 Konsekvensanalys Svensbyfjärden 
 Skyddsföreskrifter 
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§ 157 
Ansökan med begäran att överlåta tillsynen över Svensbyfjärdens 
vattenskyddsområde till miljö- och tillsynsnämnden i Piteå 
Diarienr 18KS304 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att enligt 18 och 19 §§ 
miljötillsynsförordningen (2011:13) begära att Länsstyrelsen i Norrbottens län överlåter 
tillsynen över Svensbyfjärdens vattenskyddsområde till Piteå kommuns nämnd för 
miljöfrågor, för närvarande miljö- och tillsynsnämnden. 

Ärendebeskrivning
Svensbyfjärden utgör dricksvattentäkt för Piteå kommuns huvudvattentäkt som förser 
merparten av kommunens invånare med dricksvatten. Det är angeläget att vattentäkten får ett 
skydd som säkerställer dricksvattenförsörjningen för framtiden. 

Arbete med att få till stånd ett vattenskyddsområde har pågått under ett antal år. Ett förslag till 
avgränsning och skyddsföreskrifter har samråtts under 2016. Många synpunkter inkom och en 
omfattande översyn av förslaget har genomförts. 

Riskanalysen i bilagd ansökan har reviderats och sedan legat till grund för förslag till 
utbredning och avgränsning av skyddsområdet (bilaga 2) samt till skyddsföreskrifter. I 
föreliggande förslag har skyddsområdets utbredning minskat och i skyddsföreskrifterna har 
flera av de tidigare regleringarna tagits bort. 

Skyddsföreskrifterna är ett av verktygen för att skydda vattentäkten men andra 
riskreducerande åtgärder behövs också. Piteå kommun avser att systematiskt arbeta med andra 
riskreducerande åtgärder såsom skyltning av området och regelbunden översyn av 
riskanalysen. 

Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om vattenskyddsområden som har beslutats av 
länsstyrelsen. Enligt miljötillsynsförordningen kan dock tillsynen överlåtas till kommunal 
nämnd om kommunfullmäktige begär det. Enligt utförd konsekvensanalys bedöms 
tillsynsarbetet bli resurskrävande för tillsynsmyndigheten, framförallt under den inledande 
fasen. 

Bilaga 1-7 utgör det fullständiga underlag som kommer att skickas till Länsstyrelsen i 
Norrbottens län vid ansökan om att inrätta vattenskyddsområde, fastställa skyddsföreskrifter 
samt begära överlåtelse av tillsynen. 

Motivering 
Det bedöms vara rimligt att tillsynen över vattenskyddsområdet hanteras lokalt så att den kan 
samordnas med miljö- och tillsynsnämndens övriga tillsynsuppgifter. Nämnden har 
kompetens att utföra tillsynsarbetet. För handläggning av tillståndsansökningar enligt 
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skyddsföreskrifterna samt visst tillsynsarbete kan avgift tas ut. Det bedöms även tillkomma 
tillsynsarbete där ingen tillsynsavgift kan tas ut. 
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§ 158 
Grundskolans digitalisering 
Diarienr 18KS156 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja barn- och utbildningsnämnden utökad 
driftsbudget för 2018 med 1 600 tkr, som ett engångsanslag, för att möjliggöra införande av 
datorer 1:1 i åk 7-9 från och med höstterminen 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige föreslå barn- och utbildningsnämnden att 
återkomma i Verksamhetsplaneringen 2019-2021. 

Ärendebeskrivning 
För att Piteå kommun skall kunna efterleva den av regeringen antagna nationella 
digitaliseringsstrategin för skolväsendet bör 1:1-satning i åk 7-9 genomföras snarast samt 
fortbildningsinsatser för att fördjupa den digitala kompetensen hos lärare och skolledare 
prioriteras. 

Eftersom Piteå är en av få kommuner i Norr- och Västerbotten som ännu inte infört 1:1 i sina 
grundskolors högstadium riskerar kommunens elever att komma på efterkälken i digital 
kompetens och kunskapsutveckling. Avsaknaden av digitala verktyg i skolorna riskerar även 
att utgöra hinder i konkurrensen om arbetskraft mellan kommunerna. 

För att 1:1 skall kunna införas i åk 7-9 krävs följande: 
- Att kommunfullmäktiges tidigare beviljade medel tillåts användas endast till åk 7-9 för 
införande av 1:1 (dock fördelas nuvarande datorer på högstadiet till lägre årskullar och på så 
sätt ökar andelen digitala verktyg i hela grundskolan). 
- Att utbildningsförvaltningen får göra vissa omfördelningar av beviljade budgetmedel inom 
nuvarande driftsbudget för att lösgöra medel till 1:1 under 2018. 
- Att barn- och utbildningsnämnden verkar för att kommunfullmäktige i kommande 
verksamhetsplaner, från och med VEP 2019-2021, beviljar ökade ramanslag som täcker 
merkostnaderna för 1:1-satsningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra 1:1-satsning i åk 7-9 under hösten 
2018, samt beviljar rapportens tre föreslagna åtgärder; omfördelning av beviljade medel till åk 
7-9, omfördelning av medel i utbildningsförvaltningens driftsbudget 2018 samt att verka för 
ökade ramanslag som täcker merkostnaderna i VEP 2019-2021. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-03-14 § 38 att ställa sig bakom 
arbetsutskottets beslut enligt nedan: 
"Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om ekonomiska neddragningar och 
omfördelningar i verksamheten för att få en budget i balans för år 2018. Nämnden är inte 
beredd att göra ytterligare neddragningar för att finansiera en lagstadgad digitalisering av våra 
skolor. En enig barn- och utbildningsnämnd har i VEP 2018-2021 äskat om medel för att 
påbörja en digitalisering av åk 7-9 och beviljats bidrag med 1,8 mkr till nämndens driftbudget 
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för år 2018. 

På grund av tidsbrist inför kommunfullmäktiges sammanträde bedömer vi att det inte finns 
möjlighet att avvakta med nämndens beslut i frågan till sammanträde den 14 mars. Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar därför att ansöka hos kommunfullmäktige att 
kommunfullmäktige vid beslut om bokslut för år 2017 avsätter från år 2017:s överskott 
ytterligare 2 375 tkr för att påbörja digitaliseringen i kommunens åk 7-9 skolor. Barn- och 
utbildningsnämnden får återkomma i VEP 2019-2021 hur digitaliseringen för främst åk 7-9, 
men även för lägre årskurser skall säkerställas kommande år." 

Efter att ärendet om Grundskolans digitalisering (se rapporten Grundskolans digitalisering – 
En nödvändig satsning för framtiden 180228 samt medföljande tjänsteskrivelse) behandlats i 
barn- och utbildningsnämnden, och dialog förts i olika instanser, föreslår 
utbildningsförvaltningen tillsammans med IT-avdelningen att grundskolans högstadier (åk 7-
9) digitaliseras med elevdatorer enligt modellen för 1:1 från och med hösten 2018. 

Förslaget innebär att samtliga elever i högstadiet hädanefter kvitterar ut en lånedator i åk 7 
(förutom det första året då även elever i åk 8 och 9 kvitterar ut datorer) som sedan återlämnas 
när eleven slutar åk 9. Utbildningsförvaltningen hyr datorerna av IT-avdelningen som även 
sköter utlämning och insamling av datorer i berörda klasser, i samverkan med 
högstadieskolorna. 

Med anledning av detta äskar utbildningsförvaltningen att kommunfullmäktige beviljar en 
utökad driftsbudget (vid sidan av de medel som redan är beviljade i tidigare VEP) med 
följande summor: 
2018: 1 600 tkr 
2019: 3 950 tkr 
2020: 2 800 tkr 
2021: 3 000 tkr 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Lars-Olof Pettersson (S): ändring av andra beslutsmeningen till 
att barn- och utbildningsnämnden föreslås återkomma i Verksamhetsplaneringen 2019-2021. 

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

Beslutsunderlag 
 Kompletterande förslag - Grundskolans digitalisering 2018 
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§ 159 
Internatavgifter vid Grans Naturbruksgymnasium 
Diarienr 18KS325 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om höjning från och med 2018-08-01 
av internatavgifter, måltider och hyra till: 
Helpension med enkelrum 3 050 kr/mån (mat: 1 550 kr, hyra: 1 500 kr) 
Helpension med dubbelrum 2 250 kr/mån (mat: 1 550 kr, hyra: 700 kr) 
Halvpension med enkelrum 2 300 kr/mån (mat: 800 kr, hyra: 1 500 kr) 
Halvpension med dubbelrum 1 500 kr/mån (mat: 800 kr, hyra: 700 kr). 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tillåta barn- och utbildningsförvaltningen att 
varje år fastställa internatavgifter, måltider och hyra upp till konsumentprisindex med 
basmånad januari 2018, med avrundning uppåt till närmsta 10-tal. Avgiften sänks inte om 
konsumentprisindex är negativt. 

Ärendebeskrivning 
Grans Naturbruksgymnasium har inte höjt avgiften för internathyra på drygt 10 år och 
avgiften för måltider höjdes senast för 6-7 år sen. Förslaget innebär en relativt stor ökning av 
avgiften eftersom den inte höjts på så lång tid. Den kraftiga höjningen av hyran för enkelrum 
ska förhoppningsvis ge ett incitament att eleverna till större del väljer att bo i dubbelrum 
vilket ger plats för fler elever i internatet. 

Förslaget är också att Grans höjer internatavgifter, både mat och hyra, enligt KPI, med 
basmånad januari 2018, varje år, med avrundning uppåt till närmsta 10-tal. Däremot ska inte 
avgiften sänkas om KPI något år skulle vara negativt. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-05-09, §75 att rekommendera 
kommunfullmäktige att besluta om höjning av internatavgifter, mat och hyra, enligt 
konsumentprisindex (KPI) med basmånad januari 2018, varje år med avrundning uppåt till 
närmsta 10-tal. 

Avgiften bör inte sänkas om KPI något år skulle vara negativt. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag innebär detta en höjning till: 
Helpension med enkelrum 3 050 kr/mån (mat: 1 550 kr, hyra: 1 500 kr) 
Helpension med dubbelrum 2 250 kr/mån (mat: 1 550 kr, hyra: 700 kr) 
Halvpension med enkelrum 2 300 kr/mån (mat: 800 kr, hyra: 1 500 kr) 
Halvpension med dubbelrum 1 500 kr/mån (mat: 800 kr, hyra: 700 kr). 

Avgifter beslutas av kommunfullmäktige, men fullmäktige kan uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att besluta om avgifter inom nämndens verksamhetsområde inom de 
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riktlinjer som fullmäktige fastställt. 

Kommunledningsförvaltningen anser att avgiften höjs enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag samt att barn- och utbildningsförvaltningen årligen tillåts 
fastställa internatavgifter, måltider och hyra upp till konsumentprisindex med basmånad 
januari 2018, med avrundning uppåt till närmsta 10-tal. Avgiften sänks inte om KPI är 
negativt. 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till förslaget. 

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

Beslutsunderlag 
 Förslag prisökning internat ht 18 
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§ 160 
Begäran om investeringsmedel för exploatering av Haraholmens 
industriområde 
Diarienr 18KS301 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 
investeringsbudget om 28 mkr för exploatering av Haraholmens industriområde under 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utarbeta 
en finansieringsplan för exploatering av Haraholmens industriområde för 2018. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad har idag en exploatör som önskar etablera sig redan under sommaren 2018. 
För att möta efterfrågan behöver förvaltningen göra nödvändiga investeringar inför deras 
etablering. Området har några stora utmaningar i form av höjdsättning, massbalans/logistik, 
dagvattenhantering och utrymmesbehov för infrastruktur och övrig infrastruktur (el, tele, 
bredband och fjärrvärme). 

En annan utmaning är etableringstakten. Projektet planeras därför etappindelas där första 
etappen är för att möjliggöra etablering på tomt D1. 

Samhällsbyggnad återkommer med kommande etappers omfattning och innehåll i VEP 2019-
2021. 

Just nu pågår förprojektering av bland annat VA och dagvatten. Detta är två variabler som 
styr höjdsättningen av området. Höjdsättningen påverkar i sin tur massbalansen. I och med att 
det är ett så stort område får varje centimeter i höjdled stor påverkan på budgeten. 

Just nu pågår också upphandlingen av entreprenör. Planen är att i mitten av maj ha ett 
kontrakt klart. Då kommer detaljprojektering, upphandling av underentreprenörer att kunna 
påbörjas och färdigställas. Detta är variabler som påverkar budgeten. 

Detta äskande syftar till att täcka de kostnader som planeras upparbetas under 2018. För 
kostnader 2019 och framåt återkommer samhällsbyggnad i VEP 2019-2021. 

Kostnaderna för 2018 planeras fördelas enligt nedan: 
Tomt D1 
Här kommer första etableringen. Byggstart sommaren 2018. Färdigställandetid: April 2019. 

Väg Södra 
Eftersom att anslutningspunkter för VA och Fjärrvärme finns i området vid infarten till 
Kartuddsvägen är det bättre ekonomi att få bryta och terrassera denna väg nu och lägga 
installationerna längs med den än att gräva separata ledningsgravar utanför hela området. Vi 
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gör den däremot inte klar med beläggning, belysning mm då vi nu inte har några 
verksamheter som ska etablera sig på tomterna G1, H1, I1, J1 (ca 3 Mkr). 

Väg Norra 
Denna väg gör vi helt klar under 2018 enligt bifogad vägsektionen förutom beläggning. 
Beläggningen avvaktar vi med till 2019 på grund av att den kommer användas delvis som 
byggväg under 2018-2019. Denna väg kommer i första skedet användas som transportväg till 
etableringen på tomt D1 och för servicefordon till de befintliga vindkraftverken i anslutning 
till området.(ca 4,6 Mkr). 

Väg 1 och väg 2 
Dessa vägar är ca 400 m långa vardera. Samhällsbyggnad gör ca 200 m per väg helt klara 
under 2018 enligt bifogad vägsektionen förutom beläggning. Beläggningen avvaktar 
samhällsbyggnad med till 2019 på grund av att den kommer användas delvis som byggväg 
under 2018-2019. Dessa vägar kommer i detta skede användas som transportväg till 
etableringen på tomt D1 (ca 5 Mkr). 

Dagvattenhantering 
Trots att det vid skrivandets stund endast är en etablering under 2018 måste det finnas full 
funktion på området. Dagvattensystemet måste fungera till fullo för att bland annat inte ska 
riskera att blötlägga den nya tomten D1 och förstöra installationer och vägar (ca 1,3 Mkr). 

Massaförflyttningar 
Trots att det vid skrivandets stund endast är en etablering under 2018 måste det finnas full 
funktion på området. Delar av området (tomt A1, B1, C1, E1, F1) lutar in mot tomt D1. För 
att inte ska riskera att blötlägga den nya tomten D1 och förstöra installationer och vägar måste 
material omfördelas på dessa tomter. Som det också ser ut just nu finns massbalans på dessa 
tomter vilket gör det ekonomiskt fördelaktigt att omfördela dessa ytor samtidigt. 

Hela området innehåller ett lager med vegetation. På så här stora ytor blir det väldigt mycket 
material. Det mesta finns inte avsättning för men det är nödvändigt att hantera det. Hantering 
av stora volymer tar stor plats. Detta innebär att redan nu behöver andra ytor bearbetas än 
enbart D1. 

I dagsläget pågår förprojektering. VA och dagvattenhantering är variabler som styr 
höjdsättning av hela området, vilket innebär att det kanfinnas behov att omfördela material på 
fler ytor ( ca 13 Mkr). 

Detaljprojektering 
Just nu pågår också upphandlingen av entreprenör. Planen är att i mitten av maj ha ett 
kontrakt klart. Då kommer detaljprojektering, kunna påbörjas (ca 1,1 Mkr). 

Tidigare äskande från kommunstyrelsens centrala pott ”exploatering näringsliv, fler 
industritomter samt området vid Södra hamn” om 3 Mkr är tänkt att användas för kostnader 
som upparbetas under 2018: 
- Förprojektering 1,5 Mkr 
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- Projektledning 1,5 Mkr 

Beslutsunderlag 
 Sektionsritning T16.7-002 
 Massahantering T01.1-003 
 Översiktsritning T01.1-002 
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§ 161 
Investeringsbudget för ombyggnad lokaler övningskök hus Tor 
Strömbackaskolan 
Diarienr 18KS397 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja investeringsmedel för flytt av 
övningskök Strömbackaskolan, 12 mkr. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige finansiera investeringen inom 
investeringsutrymmet för projektet Bergets vård- och omsorgsboende. 

Ärendebeskrivning
Investeringbehovet för flytt av övningskökets lokaler på Strömbackaskolan beräknas till 12 
mkr och har varit svårt att förutse inför 2018 års Verksamhetsplan. För att klara framtida 
leveranser utifrån befintliga och framtida volymökningar krävs förändringar i 
produktionsköket (funktionalitet, logistik och arbetsmiljö). Därför måste flytten av 
övningsköket ske under 2018 och ombyggnation av produktionsköket påbörjas i början av 
2019 för att klara leverans av mat till Bergets vård- och omsorgsboende september 2019. 
Därför kan inte investeringen invänta ordinarie budgetomgång för VEP 2019-2021. 

Efter inkomna anbud för nybyggnation av Bergets vård- och omsorgsboende, där priset ligger 
under Bergets totalt kalkylerade budget på 119 500 tkr, frigörs ett investeringsutrymme som 
motsvarar investeringbehovet för flytt av övningskökets lokaler på Strömbackaskolan. 
Fastighets- och servicenämnden föreslår därför Kommunfullmäktige bevilja 
investeringsmedel för flytt av övningskök Strömbackaskolan samt att investeringen 
finansieras inom investeringsutrymmet för projektet Bergets vård- och omsorgsboende. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

          
           

 
         

   
 

            
       

                 
               

             
           

           
                

            
                

             
      

 
 

              
     

              
     

            
    

 
             

              
             
            

           
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 34 (49) 

Sammanträdesdatum 
2018-06-04 

(34 av 348)

§ 162 
Prissättning av tomter Näsudden (Öjebyn 7:37) 
Diarienr 17KS16 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 700 tkr vardera
för de två nya fritidstomterna på Näsudden (blivande avstyckningar från Öjebyn 7:37). 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att tomterna erbjuds till 
kommunens tomtkö för fritidstomter. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C), Helén Lindbäck (KD)
och Åke Forslund (L) reserverar sig mot förslaget. 

Ärendebeskrivning
Öjebyn 7:37 är en kommunal fastighet på 22 700 kvm, varav ca 10 500 kvm ligger inom 
strandskyddat område och därmed inte kan bebyggas. Det innebär att ca 12 200 kvm av
fastigheten är byggbar mark. På Öjebyn 7:37 finns ett sommartorp även kallat ”Villa 
Näsudden” samt en mindre förrådsbyggnad. Fysisk planering har sedan 2014-01-13 ett
uppdrag, från ”Gemensam beredning samhällsbyggnadsfrågor”, att ta fram förslag hur Öjebyn 
7:37 kan disponeras för att få fram så många fritidstomter som möjligt. Förslaget på två nya 
tomter är framtaget med hänsyn till rådande strandskydd och fastighetens utformning. Då 
området närmast stranden inte är taget i anspråk är bedömningen att två nya tomter är det 
antal tomter som är möjligt att avstycka och sälja. Viktiga förutsättningar inför avstyckning 
och försäljning har ordnats med intilliggande markägare. 

Tomtindelning Näsudden 

 Tomt 1, totalt ca 5 640 kvm (byggbar mark utanför strandskydd ca 2 690 kvm). 
Föreslaget försäljningspris är 700 000 kr. 

 Tomt 2, totalt ca 5 958 kvm (byggbar mark utanför strandskydd ca 3 200 kvm). 
Föreslaget försäljningspris är 700 000 kr. 

 Bebyggd fastighet ”Villa Näsudden”, totalt ca 9 470 kvm (byggbar mark utanför 
strandskydd ca 4 572 kvm). 

Försäljning av ”Villa Näsudden” sker på öppna marknaden, inte via tomtkö. Beslut om 
avyttring antas i fastighets- och servicenämnden, då de har i uppdrag att avyttra fastigheter 
som inte behövs i den kommunala verksamheten. Fysisk planering har samrått med fastighets-
och servicekontoret som avser att via fastighets- och servicenämnden föreslå försäljning av
Öjebyn 7:37 samt avstyckning av två tomter från fastigheten. Avstyckningskostnaden ska 
härledas till de nya tomterna. 
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Det föreslagna tomtpriset 700 000 kr baserar sig på värdering upprättad av Svensk 
Fastighetsförmedling, 2016-10-17 (se bilaga ”Värdering 161017”). Värdet på de blivande 
tomterna är bedömt till 700 000 kr +/- 50 000 kr. I det priset ska det finnas en väg till 
tomterna, betalade anslutningsavgifter för vatten och avlopp vid tomtgräns samt el vid 
tomtgräns. 

Fysisk planering uppskattar kostnaderna för att iordningställa tomterna inför försäljning till 
sammanlagt ca 980 000 kr (avser kostnad för servitut, rusta och delvis anlägga ny väg, flytt av 
befintligt staket, lantmäteriförrättning, el/vatten/avlopp samt röjning/gallring). 

Motivering 
Tomtpriset 700 000 kr (marknadsvärde) beräknas täcka de kostnader som tillkommer för att 
iordningställa tomterna inför försäljning. Endast två VA-anslutningar är möjliga varför 
endast två tomter föreslås avstyckas. För att kunna erbjuda vatten och avlopp kommer 
kommunen att investera 200 000 kr per tomt i anslutning till Näsuddens VA-förening, den 
kostnaden ingår i det föreslagna tomtpriset. 

Efterfrågan på nya tomter i Piteå kommun är stor, vattenlägen är särskilt eftertraktade. Genom
att avstycka två tomter från Öjebyn 7:37 kan Piteå kommun erbjuda fler attraktiva tomter till 
medborgarna och främja fler bostäder i målet att bli 44 000 invånare. Områdets karaktär på 
Näsudden är till stor del fritidshusbebyggelse, därmed är det lämpligt att erbjuda tomterna till 
kommunens tomtkö för fritidstomter. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2017-09-04 § 230 för utredning om bättre pris kan 
fås om hela området säljs i befintligt skick på öppna marknaden. 

Utredning från samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-27 
Bakgrund
Försäljning av fastigheten Öjebyn 7:37, Näsudden, har diskuterats sedan 2012 då det var en 
punkt på planberedningen. Det var delade meningar om fastigheten skulle säljas eller behållas 
i kommunal regi. 2014-01-16 behandlades Näsudden igen på ”Gemensam beredning 
samhällsbyggnadsfrågor”. Dåvarande avdelningschef för Fysisk planering, Patrik Wallgren, 
fick i uppdrag att ta fram ett förslag till hur fastigheten kan disponeras för att få fram så 
många fritidstomter som möjligt. Efter noggranna utredningar har det senare framkommit att 
det är möjligt att avstycka två nya tomter samt att marken där Villa Näsudden står bildar en 
egen fastighet. Främsta begränsningen av antalet tomter är strandskyddet samt möjligheten att 
ansluta nya tomter till vatten- och avloppsföreningen. Men även kostnader för planläggning 
m.m. har betydelse vilket tydliggjordes i förslag från undertecknad daterad 2017-02-24. 

Nuläge – intäkter och kostnader 
”Villa Näsudden” kan efter avstyckning, enligt värdering hösten 2016, säljas på öppna 
marknaden (via mäklare) med utgångspris ca 1 000 000 kr. Fastighetens försäljningspris kan 
säkert bli högre än så, 1 000 000 kr antas vara minsta tänkbara försäljningspris. Det finns 
redan spekulanter som visat sitt intresse för timmerhuset. Vardera av de två nya tomterna 
föreslås säljas för 700 000 kr per styck. Det innebär en intäkt på minst 2 400 000 kr. 
Intäkterna kan bli högre än så vid en eventuell budgivning av ”Villa Näsudden”. Kostnader 
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för iordningställande beräknas uppgå till totalt 980 000 kr. Nettointäkt blir enligt 
ursprungsförslaget i sämsta fall 1 420 000 kr. 

Av ovan beskrivna kostnader är redan VA-anslutningar för två obebyggda tomter erlagda, 
totalt 400 000 kr. Fastighets- och servicekontoret har för ett par år sedan anslutit ”Villa 
Näsudden” till VA-föreningen och i samband med detta erlagt anslutningsavgift à 200 000 kr. 
Vägservitut är ordnat för 35 000 kr samt lantmäterikostnader för pågående förrättning uppgår 
till 29 000 kr. 

Svensk fastighetsförmedling har efter kommunstyrelsens återremiss (2017-09-26) yttrat sig
kring försäljningspriset med scenario att fastigheten Öjebyn 7:37 skulle säljas i sin helhet på 
öppna marknaden. Fastigheten anses i bästa fall kunna inbringa ett försäljningspris à 2 400 
000 kr. 

Tomtkö 
Piteå kommun har två tomtköer, en kö för fritidshustomter och en kö för egnahemstomter. 
Föreskrift om dagens gällande tomtköer antogs 2001-04-23 § 21 i kommunfullmäktige. De 
två obebyggda tomterna på Näsudden föreslås säljas till tomtkön för fritidshustomter. 
Fastigheten med ”Villa Näsudden” föreslås säljas på öppna marknaden via mäklare då den 
redan är bebyggd. 

Piteå kommuns prioriterade mål 
1) år 2020 ska kommunen ha 43 000 invånare och år 2030 46 000 invånare 
2) Piteå skall erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 

Motivering till förslag att sälja tre fastigheter 
Det finns en förväntan från tomtkön att kommunen ska tillhandahålla attraktiva 
fritidshustomter till försäljning. De personer som är registrerade i tomtkön betalar årligen en 
avgift för att stå i kön. Idag har kommunen, förutom Näsudden, inga andra aktiva planer på 
fritidshustomter. Tomterna på Klubben är slutsålda och det kommunen har att erbjuda 
framöver är några strötomter i Slammermora och Högsböleskiftet (andra och tredje rad).
Väljer kommunen att i detta läge sälja Öjebyn 7:37 i sin helhet, när processen att avstycka 
fritidshustomter kommit så pass långt, bör frågan om att avveckla fritidshustomtkön 
aktualiseras. 

Kommunen har sina prioriterade mål att sträva mot - och ta hänsyn till. För att uppnå målen 
krävs det att kommunen hushåller med sina markreserver på ett klokt sätt. 

Enligt Svensk fastighetsförmedling inbringar fastigheten Öjebyn 7:37 inte ett högre värde om 
den säljs som en helhet. Snarare kan det vara så att värdet då blir lägre. Väg, el, vatten och 
avlopp ska vara ordnat även om fastigheten säljs som en helhet för att värdet ska vara 2 400 
000 kr. Annars är värdet lägre. 

Sedan är det vidare ett faktum att en stor del av kostnaderna för att iordningställa tomter på 
Näsudden redan är erlagda. Det har varit en lång process under många år. Kvarvarande 
kostnader är att rusta/anlägga infartsvägen, flytta staket, en eventuell gallring samt att lägga 
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ner slang för VA. Det innebär att kommunen står med nedlagda kostnader även om 
fastigheten säljs i sin helhet på öppna marknaden. Nettointäkten blir därmed knappast så 
mycket högre. Försäljning av ett par tomter kan även antas inbringa andra intäkter till 
kommunen såsom bygglov etc. vilket inte sker om fastigheten säljs i en helhet. Fysisk 
planerings uppdrag har sedan uppdragets begynnelse varit att ta fram så många tomter som 
möjligt. 

Med anledning av ovan beskrivna bakgrund och nuläge föreslår Plan, bygg och mark att 
ärendet om prissättning fortskrider för beslut till kommunfullmäktige, enligt liggande förslag. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M): avslag till förslaget, tomterna föreslås erbjudas till marknadspris på 
den öppna marknaden. 

Helena Stenberg (S): bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Översiktskarta Näsudden 
 Karta Tomtindelning Näsudden 
 §81 Prissättning av tomter Näsudden (Öjebyn 7:37) 
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§ 163 
Reviderad Bolagspolicy för Piteå kommuns hel- och delägda bolag 
Diarienr 18KS270 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny Bolagspolicy för Piteå 
kommuns hel- och delägda bolag enligt bilaga. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva tidigare Bolagspolicy för Piteå 
kommuns bolag, fastställd 2011-11-21 KF § 233. 

Ärendebeskrivning 
En revidering har gjorts av Piteå kommuns nuvarande Bolagspolicy som antogs i av 
kommunfullmäktige 2011-11-21 § 233. Ett helt omarbetat förslag till ny Bolagspolicy för 
Piteå kommuns hel- och delägda bolag har därefter framtagits. Ny respektive redigerad text 
har färgmarkerats i dokumentet. 

Styrelsen för Piteå Kommunföretag AB har behandlat ärendet 2018-02-23 § 23 och föreslår 
kommunfullmäktige att anta Bolagspolicy för Piteå kommuns hel- och delägda bolag. 

Tidigare Bolagspolicy för Piteå Kommuns bolag, fastställd i kommunfullmäktige 2011-11-21 
§ 233 upphävs. 

Beslutsunderlag 
 Bolagspolicy för Piteå kommuns hel- och delägda bolag 
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§ 164 
Minskning av antalet platser för ensamkommande barn 
Diarienr 18KS79 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
anpassa organisationen för ensamkommande barn till att omfatta dem som anvisats och 
kommer att anvisas samt i mån av plats, ge möjlighet att teckna avtal med närliggande 
kommuner om ytterligare platser mot full kostnadstäckning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2015-09-28 § 203 beslutat om en organisation för mottagande av 
100 ensamkommande flyktingbarn. Antalet ensamkommande barn har sedan dess minskat 
och Migrationsverket sänker sin prognos radikalt till ett antagande att ca 1500 barn kommer 
till Sverige under nästa år. Vidare så har staten sänkt sina ersättningar till kommunerna för 
mottagande av ensamkommande barn samt att någon ersättning inte längre utgår för tomma 
platser. Därför stängs Samhällsbyggnads boenden allt eftersom behovet minskar. 

Detta problem uppstår hos alla kommuner vilket leder till att alla inte kommer ha möjlighet 
att behålla eller driva sina verksamheter för ensamkommande barn. Piteå kommun har redan 
en väl fungerande verksamhet för ensamkommande barn men för att bibehålla kvaliteten inom 
verksamheten krävs en inte alltför låg volym. För att uppnå detta finns möjlighet till 
samverkan med andra kommuner. Piteå kommun erbjuder efter förfrågan från närliggande 
kommun boende och erhåller då ersättningen från Migrationsverket. Anvisad kommun står för 
övriga kostnader. 

Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade ärendet 2018-05-07 § 72 till kommunstyrelsen 
för att utreda hur organisationen kommer att se ut samt vilka kostnader detta kommer att 
medföra. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): ändring av förslaget till att: Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att anpassa organisationen för 
ensamkommande barn till att omfatta dem som anvisats och kommer att anvisas samt i mån 
av plats ge möjlighet att teckna avtal med närliggande kommuner om ytterligare platser mot 
full kostnadstäckning. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Ny organisation för mottagande av 

ensamkommande barn § 17, 2017-12-07 
 §58 Minskning av antalet platser för ensamkommande barn 
 §72 Minskning av antalet platser för ensamkommande barn 
 Yttrande ny EKB-organisation 
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§ 165 
Avsiktsförklaring Piteå attraktivt och uthålligt 2019-2022 
Diarienr 18KS147 

Beslut 
Avsiktsförklaring för Piteå kommun - Attraktivt och uthålligt, tas inte upp till behandling. 

Ärendebeskrivning 
I juni 2010 undertecknades en avsiktsförklaring av politiska partier, kommunen, 
föreningslivet och näringslivet. I korta drag innebar avsiktsförklaringen bland annat att man 
förband sig för att i sin organisation och gemensamma arbetsgrupper arbeta för att Piteå ska 
öka befolkningen, stärka varumärket och underlätta för rekryteringen. Aktualisering är gjord 
juni 2014 och planeras åter i år. 

Avsiktsförklaringen bygger på kommunens omvärldsanalys och lyfter viss områden som Piteå 
bör arbeta med för att bli just attraktiv och uthållig. Prioriterade mål till 2020: 

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare. 
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. 

Kriterier att sträva mot för att Piteå ska vara Attraktiv och hållbar/ uthålligt: 

En plats där människor vill bo, verka och leva. 
Jobba och tillväxt ger framtidstro 
En god miljö och hälsa till nästa generation 
Ett Piteå för alla- med ökad mångfald 
Trygghet och tillit som en del av samhällsklimatet 

Det finns fortsatta gemensamma utmaningar globalt, nationellt och lokalt, bland annat, 
demografi, arbeten, jämlik hälsa, delaktighet och tillit. 

När det gäller frågorna om tillit så är dessa ytterst aktuella och behöver diskuteras på flera 
olika arenor. 

Piteå kommun ska tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället fortsätta 
arbetet och aktualiserar därför den gemensamma avsiktsförklaringen med ett tillägget 
”Trygghet och tillit som en del av samhällsklimatet” i kriterier att sträva mot Målet är att 
skapa ett Piteå för alla, där det råder tillväxt med framtidstro. Avsiktsförklaring 2019-2022 
utgår från Piteås tre prioriterade mål, som nås genom fyra fokusområden. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): att ärendet inte tas upp till behandling. 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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§ 166 
Rapportering av ej verkställda beslut för Lagen om stöd och service 
(LSS) kvartal 1 2018 
Diarienr 18KS4 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering av ej verkställda beslut 
Lagen om stöd och service (LSS) för kvartal 1 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) § 28h ska socialnämnden 
kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige om beslut om bistånd som inte verkställts inom 
tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom samma period. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 1, 2018. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2018 - LSS 
 § 103 Socialnämnden 20105-16 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2018 - LSS 
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§ 167 
Rapportering av ej verkställda beslut socialtjänstlagen (SoL) för 
kvartal 1 2018 
Diarienr 18KS5 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige notera rapportering av ej verkställda beslut 
socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 1 2018. 

Ärendebeskrivning
Enligt Socialtjänstlagen 16 kap, 6 § ska socialnämnden en gång per kvartal lämna rapport till 
kommunfullmäktige angående gynnande biståndsbeslut som inte verkställts samt över 
gynnande beslut som avbrutits och inte verkställts på nytt inom rapporteringsperioden. 

Socialnämnden lämnar rapport för kvartal 1, 2018. 

Beslutsunderlag 
 § 104 Socialnämnden 2018-05-16 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2018 - SoL 
 Rapportering ej verkställda beslut SO kvartal 1 2018 - SoL 
 Rapportering ej verkställda beslut ÄO kvartal 1 2018 - SoL 
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§ 168 
Revidering av Plan för rätt fart i Piteå 
Diarienr 18KS265 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad Plan för rätt fart i Piteå. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2016 gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppdatera 
hastighetsplanen ”Plan för rätt fart i Piteå”. 

När ursprungsplanen arbetades fram 2010 föregicks denna av ett brett samråd med såväl 
allmänhet som intresseorganisationer, myndigheter och politik. Denna revidering innebär inga 
större förändringar och föranleder på så vis inget behov av ytterligare samråd. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämndens förslag till plan 
ändras, avsnittet 2.3 Trafiksäkerhet ersätts med ett kortare stycke enligt bilagan och 
efterföljande text och grafer stryks. 

Beslutsunderlag 
 Plan för rätt fart i Piteå 
 §82 Revidering av Plan för rätt fart i Piteå 
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§ 169 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
Diarienr 18KS388 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 29-30 §§, ska redovisning av motioner och 
medborgarförslag vilkas beredning inte slutförts, redovisas till kommunfullmäktige vid två 
tillfällen per år. 

Senaste redovisningen lämnades vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2017 § 
302. 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 

Beslutsunderlag 
 Ej besvarade motioner 2018-05-28 
 Ej besvarade medborgarförslag 2018-05-28 
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§ 170 
Svar på medborgarförslag angående förändring och uppdatering av 
detaljplan (Pitholm 47:13) 
Diarienr 17KS96 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget om förändring 
och uppdatering av detaljplan (Pitholm 47:13) färdigbehandlat. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att främja skogens långsiktiga skötsel i skogsområdet öster om Sunpine så att det inte uppstår 
någon risk för visuell blottläggning av industrin. 

Ärendebeskrivning
Det har 2017-02-08 inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan med följande 
yrkanden: 

att detaljplanen över det aktuella skogsområdet uppdateras och förändras till att vara skyddad 
mot bebyggelse och kalhuggning. (Pitholm 47:13) 

att vi närboende är sakägare när frågor om det aktuella skogsområdet uppkommer. 

att förvaltningen som har skogsskötsel i det aktuella skogsområdet får direktiv för att främja 
skogens långsiktiga skötsel så att det inte uppstår någon risk för visuell blottläggning av 
industrin. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Bondön är idag ett betydelsefullt område för friluftsliv där ett marint centrum kommer att 
växa fram omkring Bondökanalen, enligt Piteå kommun planer, med restaurang och 
möjligheter för turbåtar att stanna till. Sjöbodar kommer att kanta kanalen och ett stugområde 
planeras på södra sidan. Fritidshus och bostadshus finns i närområdet och allt detta 
tillsammans med båtlivet bidrar till en levande skärgård. 

Nära inpå detta område finns industrin på Haraholmen och vi vill starkt och tydligt framföra 
hur viktigt skogsområdet som ligger mellan industrin och bebyggelsen på Bondön är. Skogen 
öster om Sunpine är av allra största vikt och bör skötas ansvarsfullt och planeras långsiktigt så 
att risken för en avverkning som skulle blottlägga fabriksområdet inte uppstår. Denna 
skogsskärm skyddar mot visuell exponering av industrin, mot buller från hamnen och lukt 
från Sunpine och Pi revas OFA anläggning. Skogsskärmen är helt avgörande för oss 
närboende och för att ge det marina centrumet bästa möjligheter för att bli en lyckad satsning. 

Idag finns inga, av oss, kända planer hos Piteå kommun att minska eller ta bort skogsskärmen 
men vi vill i förebyggande syfte peka på de svårigheter och stora negativa konsekvenser som 
skulle uppstå om det skulle förändras. Vyn från kanalområdet skulle drastiskt försämras om 
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den utgörs av industribyggnader och för närboende skulle skärmen som möjliggör att industri 
och närboende kan leva sida vid sida försvinna. Buller, trista industrivyer och illaluktande 
utsläpp skulle komma oacceptabelt nära för alla som har intresse för friluftsliv i detta område, 
då skogen utgör skydd mot detta. 

Kommunfullmäktige har den 13 februari 2017, § 64, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, inkommit den 2 november 2017 
Området berörs av fyra detaljplaner och för delar av området finns redan ett sådant skydd i 
detaljplanen som efterfrågas. Andra delar är inte detaljplanelagda såsom skogen runtom 
fritidshusen både söder om Bondökanalen (Haraholmsudden) och Kartudden. 

Fastighetsägare till bebyggelsen på Bondön är, och kommer att vara, sakägare i frågor som 
berör det aktuella området. Markägare av det aktuella området är Piteå kommun och 
samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för förvaltning av den kommunala marken. 

Samhällsbyggnads avdelning Fysisk planering delar förslagsställarens uppfattning om vikten 
av att behålla skogsskärmen mot bebyggelsen på Bondön och Kartudden och föreslår därför 
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att främja skogens långsiktiga skötsel i 
skogsområdet öster om Sunpine så att det inte uppstår någon risk för visuell blottläggning av 
industrin. 

Kommunstyrelsen har den 9 april 2018, § 117, återremitterat ärendet till 
kommunkommunledningsförvaltningen för komplettering av tjänsteskrivelsen och 
kartmaterial. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, upprättat den 23 april 2018 
Det finns två detaljplaner för området från 1975 och 1991 som styr områdets användande. 
Med utgångspunkt i gällande detaljplaner har en principskiss tagits fram av samhällsbyggnad 
som visar att skogen närmast bebyggelsen är att betrakta som naturmark där skogen skall 
bevaras. Ytan bakom Sunpine, som är tänkt att de ska utöka på är sedan länge tillbaka 
industrimark. Denna industrimark är idag trädbevuxen. 

Det strandnära området nordost om industriområdet där stugor finns upplåtna med arrende är i 
detaljplanen naturmark, och på sådan mark bedrivs inte skogsbruk. Samma sak gäller 
skogsområdet i nordost intill vägen ut mot Bondön. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån det att förslaget till beslut ändras från bifall till 
att att medborgarförslaget skall anses färdigbehandlat då det aktuella området redan idag har 
ett skydd i detaljplan och att närboende är att betrakta som sakägare vid en teoretisk 
detalplaneändring. 

För att undvika risk för att den barriär som skogen utgör skall minska föreslår 
kommunledningsförvaltningen ändå att uppdraget till samhällsbyggnadsnämnden kvarstår. 
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Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Att blanda bebyggelse med industriell verksamhet i närhet av varandra kräver att speciell 
hänsyn tas så att de störande inslagen blir så små som möjligt. Skogen i detta område utgör en 
naturlig barriär som skiljer bebyggelsen från det industriella området vid Haraholmen. Piteå 
är en kustkommun och det är viktigt värna om den skärgårdsnära bebyggelsen. För mig är det 
därför självklart att detta skogsområde ska skyddas för att inte blottlägga industriområdet mot 
bebyggelsen på Bondön och Kartudden. 

Jag föreslår att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget färdigbehandlat samt ger 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att främja skogens långsiktiga skötsel i skogsområdet 
öster om Sunpine så att det inte uppstår någon risk för visuell blottläggning av industrin.” 

Beslutsunderlag 
 Kombinerad karta med markerat detaljplaneområde innefattande Haraholmsudden 
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