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§ 171 
Återrapportering av verksamhetsutvecklingspott 2017 
Diarienr 18KS252 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapport från verksamhetsutvecklingspotten 2017. 

Kommunstyrelsen noterar information om Trestegsraketen med sökbara medel för innovation. 

Kommunstyrelsen beslutar att återrapporten för 2018 även ska innehålla uppnådda 
effekter utifrån beviljade medel. 

Ärendebeskrivning 
Johan Hörnemalm, processledare föredrar ärendet. 

Innovation och verksamhetsutveckling är ett prioriterat område för att främja tillväxt och 
välfärd i Piteå. Det handlar om att främja nya lösningar för processer, arbetssätt, samarbete 
etc. för att klara kompetensförsörjning och kunna möta förändringar i behov och efterfrågan 
av service och tjänster. Innovationsarbetet tar stöd i policy för kvalitetsarbete och Piteå 
Kommuns ledarskaps- och medarbetarskapspolicy. Genom möjligheter till metodstöd, 
utbildningsinsatser och forum för erfarenhetsutbyte skapas förutsättningar för att 
innovationsarbete utgör en naturlig del i ledares och medarbetares vardag. I detta 
sammanhang är en mycket viktig del de verktyg som finns i form av förslagsverksamhet, 
potter och fonder med syfte att finansiera och sprida goda idéer till utveckling. 

Satsningar 2017 
Sedan december 2016 drivs Vinnovaprojektet ”Idésluss för hållbar samhällsutveckling” i 
samarbete med Skellefteå kommun. Detta projekt har 2017 möjliggjort särskilda insatser för 
att testa och utveckla innovationsfrämjande insatser för olika målgrupper. T ex 
politikerworkshops, utbildningspaket för chefer kring innovation och förändringsledning, 
mötesforum för Piteå kommuns projektledare, skypeutbyten för lärande mellan 
Socialtjänsterna i Piteå och Skellefteå osv. 

Under 2017 har också processkartläggning genomförts av hur fem olika arbetsgrupper i fem 
förvaltningar jobbar med att utveckla nya idéer som testas och genomförs. Resultaten har 
återförts via lärseminarier och är en viktig grundbult i arbetet med att bygga stödjande 
struktur och verktyg för medarbetardriven innovation. 

Sökbara medel för innovation - ”Trestegsraketen” 
Under senare delen av 2017 genomfördes ett arbete med att samla potter/fonder som syftar till 
belöning eller sökbara medel för förbättrings- och innovationsprojekt. Med utgångspunkt i 
processkartläggningen av innovationsarbete samt workshops lyftes och beslutades i november 
2017 om en ny riktlinje där förslagsverksamheten, verksamhetsutvecklingspotten och 
innovationsfonden utgör en ”trestegsraket” för innovationsarbete i Piteå kommun. 
”Trestegsraketen” omfattar allt ifrån vardagsförbättringar till mellanstora och större 
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utvecklingsprojekt. I den nya riktlinjen tydliggjordes även kriterier för ansökan utifrån de 
utmaningar vi står inför som organisation. Detta för att skapa en tydligare ram för 
idégenerering samt förbättra förutsättningarna för god återkoppling och transparens. 

Verksamhetsutvecklingspotten 2017 
Förslagsverksamheten 2017 har redan redovisats inom ramen för personalbokslutet. Nedan 
följer en redovisning av ansökningar och beviljade projekt i verksamhetsutvecklingspotten, 
som utgör andra steget i ”trestegsraketen”. Innovationsfonden, där Socialtjänsten och 
Utbildningsförvaltningen kan söka innovationsmedel, tillskapades först 2018. 

Under 2017 ökade antalet ansökningar och beviljade projekt i verksamhetsutvecklingspotten. 
Totalt inkom 11 ansökningar, att jämföra med 8 st. 2016. Utvecklingskommittén som 
behandlar ansökningarna i potten beviljade finansiering till 8 projekt inom fyra förvaltningar 
motsvarande en totalsumma på 325 700kr. 

Följande projekt fick finansiering via verksamhetsutvecklingspotten 2017: 

• Bemanningsmodell i hemtjänsten, 50 000kr 
• Införande av BPSD-registret, Trädgårdens äldrecentra, 50 000kr 
• Test av digitalt planeringsverktyg i Stöd och omsorg och äldreomsorgen, 48 700kr 
• Regnbågshylla vid Piteå stadsbibliotek. 32 000kr 
• Samverkansform kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Vård- och 
omsorgsprogrammet Strömbackaskolan, 25 000kr 
• Test av ”nuddisar” inom daglig verksamhet, 20 000kr 
• Utvecklad vägledning och synliggörande av delaktighetsmodellen, Stöd och omsorg, 
50 000kr 
• Ökad digital kompetens och test av förnyade undervisningsformer inom Vuxenutbildningen, 
50 000kr 

I verksamhetsutvecklingspotten återstår nu 293 500 kr av den generella potten (sökbara för 
samtliga förvaltningar) och 144 800 kr av utvecklingsmedel som öronmärkts för
innovationsinsatser inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen utgör pilotverksamhet i 
Vinnovaprojektet ”Idésluss för hållbar samhällsutveckling”. Dessa är kvarstående medel från 
2013, 2014 och 2015 då potten fylldes på årligen. Utifrån söktryck med ansökningar 2018 
bedömer vi att potten kommer vara tömd på sökbara medel till hösten, vi återkommer med ett 
ärende om tillskjutande av medel i potten. 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till förslaget med komplettering att återrapporten för 2018 även 
innehåller uppnådda effekter av beviljade innovationsprojekt. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 172 
Verksamhetsplan (VEP) 2019-2021 och årsbudget 2019 för 
kommunstyrelsens förvaltningar 
Diarienr 18KS365 

Beslut 
Kommunstyrelsen skickar förslaget om verksamhetsplan 2019-2021 och årsbudget 2019 för 
kommunstyrelsen med underställda förvaltningar till budgetberedningen. 

Anteckning
Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Håkan Johansson (M): deltar inte i beslutet 
utan avser att komma med egna förslag till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning
Avdelningschef Leif Wikman och Räddningschef Torbjörn Johansson föredrar ärendet. 

Ett förslag till verksamhetsplan 2019-2021 och årsbudget 2019 för kommunstyrelsen har 
upprättats. Förslaget omfattar kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten. Förslaget 
har upprättats utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål samt av 
kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan 2019-2021 kommunledningsförvaltningen 
 KS central pott-investeringar kapitalkostnader 
 Protokoll samverkan KLF 
 Bilaga 2.1 Underlag till reinvestering datorer 2019-2021 
 Bilaga 2.1.1 Kalkyl reinvesteringar datorer 
 Bilaga 2.2 Underlag till reinvesteringar datorer 1-1 2019-2021 
 Bilaga 2.2.1 Kalkyl investeringar datorer 1-1 
 Bilaga 2.3 Underlag till reinvesteringar IT-Infrastruktur 2019-2021 
 Bilaga 2.4 Underlag till investering av papperslösa sammanträden politiker 
 Bilaga 2.4.1 Underlag investering paddor KF 
 Bilaga 2.5 Underlag till investeringar tillbehör och datorer p g a utökad livslängd 2019-

2021 
 Bilaga 2.6 Underlag till investeringsprojekt e-arkiv 
 Bilaga 2.6.1 Kalkyl e-arkiv 
 Bilaga 2.7 Underlag till driftkonsekvens - utskrift som tjänst - projektering 
 Bilaga 2.8 Underlag till driftkonsekvens - ny ekonomisk modell IT - projektering 
 Bilaga 2.9 Underlag till driftkonsekvens - Microsoft 365 - projektering 
 Bilaga 2.10 Underlag till investeringsprojekt Bildbank 
 Bilaga 2.10.1 Projektbeskrivning Bildbank 
 Bilaga 2.10.2 Bildbank Underbilaga 
 Bilaga 2.11 Underlag till investeringsprojekt Integration BoP 
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 Bilaga 4 Priskompensation 2019 
 Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2019-2021 
 Räddningstjänsten-investeringsbudget 2019 
 Räddningstjänsten-investeringar kapitalkostnader 2019 
 Bilaga 1 Räddningstjänsten Priskompensation 
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§ 173 
Medfinansiering Filmpool Nord 
Diarienr 18KS389 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar medfinansiering till Filmpool Nord med 17 kronor per invånare för 
2018 och 2019, vilket motsvarar 717 128 kronor 2018. 

Medlen tas från den Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS), Åke Forslund (L) och Karl-
Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Anteckning 
Majvor Sjölund (C) uppger att hon önskat en mer detaljerad redovisning om hur detta projekt 
gynnar Piteå kommun, som utlovats vid tidigare diskussioner, för att kunna ta ställning till 
fortsatt medfinansiering för 2018. 

Ärendebeskrivning 
Sökande: Filmpool Nord 
Period: 20180101-20191231 
Anspråk: 17 kronor per invånare och år, 2018 och 2019. Det vill säga 717 128 kronor 2018. 
Medfinansiärer/Intressenter: Filmpool Nord AB ägs till 32,86% av Region Norrbotten och 
resterande ägarandelar är fördelade på elva av länets kommuner. Arvidsjaurs och Gällivare 
kommuner är ej delägare och under året sålde Haparanda kommun sina aktier till Bodens 
kommun. I aktieägaravtalet förbinder sig kommunerna att ge ett verksamhetsbidrag på 17 
kronor per invånare. 

Beskrivning: 
Kommunstyrelsens senaste beslut togs 2017-09-04. Medfinansiering för 2017 har uppgått till 
17 kronor per invånare. Kommunledningsförvaltningen fick då också i uppdrag att i 
samverkan med övriga aktieägare påbörja en översyn av gällande aktieägaravtal med fokus på
finansieringsgrad och utfall såväl lokalt som regionalt. Översynen är ej färdigställd i dagsläget 
och frågan bör fortsättningsvis behandlas vid kommande ägarmöten. 

Filmpool Nord ska utveckla den regionala filmbranschen och intresset för film och 
audiovisuell produktion, som en viktig kulturnäring som bidrar till hela Norrbottens 
utveckling. Satsningarna ska ge direkta och indirekta intäkter till länets näringsliv. 
Filmpool Nords två huvuduppdrag är att vara ett produktionscentrum för långfilm, 
audiovisuella verk och TV drama samt att vara ett regionalt resurscentrum innefattande bland 
annat filmpedagogik, barn- och ungdomsverksamhet, talangutveckling, digital utveckling, 
visning och spridning av film, filmkulturella frågor och biograffrågor. 
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Som samproducent ska bolaget tillhandahålla riskkapital, ekonomiska och tekniska resurser i 
kort-, dokumentär- och långfilm, audiovisuella verk samt TV drama och även arbeta med att 
öka insatserna av privat kapital i regionens filmer. 
Bolaget ska ge information och bidra med kompetens till länets filmarbetare och till de bolag 
som planerar och genomför produktioner i länet, samt arbeta med film för barn och unga, i 
skolor och med unga filmare, för att utveckla filmintresset och branschens långsiktiga 
utveckling. 

Väsentliga händelser under 2017: Film Pool Nord har haft en omsättning på totalt 25 mkr, 
varav ägarfinansieringen uppgår till 22 mkr. Under året har 12 mkr investerats i långfilm och 
TV dramatik. Rymdäventyret Alone in Space samt tv serien Jägarna representerar de största 
beloppen under året. De båda produktionerna möter publik under hösten 2018. Söktrycket 
inom dokumentärfilm är fortsatt högt. Budgeten för dokumentärfilm förstärktes under året via 
ett treårigt samarbetsavtal med Sparbanken Nord. Under året tilldelades produktionerna 
Underdogs samt Maj Doris dessa extra, kvalitetshöjande medel vilket gett resultat. 
Dokumentärfilmen om kvinnors villkor inom ishockey blev agendasättande inom 
sportjournalistiken med nationellt genomslag. Dokumentärporträttet av Maj Doris Rimpi är 
inbjuden till flertalet prestigefulla filmfestivaler. 

Filmpool Nords filmkulturella och pedagogiska arbete gentemot länets skolor sker via 
konsultation, arrangemang och uppsökande verksamhet. I Piteå har ett kortfilmsprojekt 
genomförts på Strömbackaskolan med tema fördomar och hur de motverkas. Film Pool Nord 
har också varit medarrangör av Piteå Elevfilmfestival. Samverkan har skett med 
studieförbund i en ny zombiefestival och workshops har genomförts i att göra egna kortfilmer 
för barn. Till det filmkulturella uppdraget hör även att visa regionalt finansierad film i vårt 
eget län (sk Norrbottenspremiärer) samt ekonomisk och personell support vid filmfestivaler. 

Återkommande samarbetspartners i Piteå är: Kunskapsfestivalen, Studio Acusticum, Piteå 
Science Park (Dokumentärfilmsdagen och årlig mötesplats Talang AC/BD mm), Dans i Nord, 
samproduktion dansfilm, Ingela Lekfalk AB (Underdogs), Sparbanken Nord, Framtidsbanken 
(samarbetsavtal) och Sound Images, Oscar Lovner (ljud och stillbilder, långfilms-och TV 
dramaproduktion). 

Filmpool Nord har under året invigt ny studio i Boden Business Park -Studio Nord. Film Pool 
Nords kontor har flyttats till Bryggeriet. I slutet av året erhöll Film Pool Nord utmärkelsen
Årets varumärke vid Luleå Business Award. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning 
Kommunledningsförvaltningen anser att Piteå kommun ska vara en aktiv part i regionens 
ansträngningar när det gäller att etablera kreativa näringar i regionen. Sådana näringar ger 
utöver en ökad omsättning av kapital och människor en ökad attraktion för våra invånare. 
Därför är också näringen prioriterad i kommunens tillväxtprogram. Det aktieägaravtal som 
ägandet vilar på stipulerar en kommunal finansiering på 17 kronor per invånare. 
Kommunledningskontoret anser att Filmpool Nord har haft en hög finansieringsgrad under 
lång tid och bör fortsatt under innevarande år vara föremål för utvärdering och eventuellt nytt 
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ställningstagande för kommande år. Översynen som rör gällande aktieägaravtal, 
finansieringsgrad, utfall och ägardialog bör intensifieras för att kunna behandlas på närmast 
kommande ägarmöten. Arbetet bör ledas och samordnas av Norrbottens Kommuner. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att bifalla ansökan om 17 kronor 
per invånare per år för innevarande år 2018 och 2019. För 2018 innebär det 717 128 kronor. 
Medlen tas från den tillväxtpolitiska reserven. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (NS), Åke Forslund (L) och Karl-
Erik Jonsson (M): avslag till förslaget och yrkar att kommunen avvecklar aktierna i bolaget. 

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 
 §122 Medfinansiering Filmpool Nord 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 174 
Filmpool Nord äskar om ökat aktieägartillskott 2019 
Diarienr 18KS310 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om ökat aktieägartillskott i Filmpool Nord för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Sökande: Film Pool Nord 
Period: 2019 -
Anspråk: Ökat aktieägartillskott på 5 miljoner kronor från och med 2019. För Piteå kommun 
en utökning med 162 822 kronor per år. 

Vid Film Pool Nords bolagsstämma den 12 april 2018 fattades ett beslut om att äska om ett
ägartillskott på fem miljoner kronor från och med 2019. Ägarfinansieringen uppgår i dags 
läget till drygt 22 miljoner kronor fördelat på Region Norrbotten (15,4 miljoner) och elva 
Norrbottenskommuner ( 6,6 miljoner), Region Norrbotten har utarbetat ett förslag på hur 
äskandet ska fördelas på ägarna. Fördelningen bygger på redan existerande finansieringsgrad. 
Denna extra finansiering ska vara frivillig för envar av ägarna att engagera sig i och påverkar
inte aktieägandet eller inflytandet i bolaget. Ägarfinansieringen uppgår i dagsläget till 17 
kronor per invånare, dvs 717 128 kronor för Piteå kommun 2018. Utifrån äskandet om utökat 
ägartillskott skulle Piteå kommuns medfinansiering utökas med 162 822 kronor årligen. 

Argumentet för extra finansiering är att de förfrågningar som tas emot idag är på en helt 
annan nivå än tidigare. Projekten är större och har ambitionen att nå en internationell publik. 
De 25 år som ägarna byggt upp och utvecklat bolaget börjar nu ge frukt. Nu finns möjligheter 
att öka marknadsandelarna inom högkvalitativ tv-drama produktion såväl nationellt som 
internationellt. Ett gott exempel är det fransk/svenska kriminaldramat Midnattssol som 
öppnade upp vår region för en ny nivå av samarbetspartners och intressenter. Ett direkt 
resultat av framgångarna med Midnattssol är att produktionsbolaget FLX spelat in 
komediserien ”Andra åket” i Kirunafjällen under året. Likaså att produktionen av en 
högkvalitativ tv-serie med ishockey som tema kommer att ske och är såld till över 20 länder. 

Film Pool Nord erhöll 2016 ett ägartillskott på 3 miljoner kronor vilket möjliggjorde större 
TV produktioner under det året. Intresset av att spela in stora produktioner i länet är fortsatt 
stort och mot den bakgrunden äskas om ett ökat ägartillskott på 5 miljoner kronor från 2019. I 
genomsnitt genererar varje investerad krona från Film Pool Nord 3,60 kronor tillbaka i form 
av köp av tjänster/varor. Projektet ”Jägarna” verifierar denna siffra. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning 
Kommunledningsförvaltningen anser att Piteå kommun ska vara en aktiv part i regionens 
utveckling av de kreativa näringarna. De kulturella och kreativa näringarna är en prioriterad 
näring i kommunens tillväxtarbete. Piteå Science Park och Go Business Inkubator är goda 
exempel på kommunala satsningar inom denna näring. Piteå kommun har under lång tid 
medfinansierat Film Pool Nord på en relativt hög nivå, 17 kronor per invånare. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att nuvarande nivå på medfinansieringen 
bibehålls och föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan från Film Pool Nord om ökat 
aktieägartillskott. Den tillväxtpolitiska reserven är också hårt intecknad med tillväxtuppdrag 
och projektfinansiering kommande år. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 175 
Medfinansiering projektet/förstudien – Behovsdriven 
innovationsplattform 
Diarienr 18KS487 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet/förstudien Behovsdriven innovationsplattform 
med 75 tkr för 2019. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet med argumentet 
att något av kommunens bolag istället borde finansiera projektet. 

Ärendebeskrivning
Sökande är Energikontor Norr som ägs av Norrbottens 14 kommuner och Region Norrbotten. 
Bolagets uppdrag är att driva energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå i ett 
internationellt perspektiv samt att arbeta för en ökad andel förnybar energi i regionen och en 
effektivare användning av energi och naturresurser och bidra till utvecklingen av samarbete 
inom energi- och klimatområdet. Energikontorets projekt drivs alltid i nära samverkan med 
kommuner, företag, universitet, organisationer och myndigheter. 

Sammanfattande projektbeskrivning 
Världen står inför stora omställningar av energisystemet och massiva insatser inom 
hållbarhetsområdet för att kunna nå till de uppsatta globala målen om att hindra jordens 
medeltemperatur från att stiga mer än 2 grader. Dessa utmaningar finns bland annat med i 
FNs Globala Mål/Agenda 2030. Norrbotten är ett av Sveriges mest industritunga län med 
många styrkor och samtidigt stora utmaningar för att nå de mål som är uppsatta inom 
energieffektivisering och minskning av växthusgasutsläppen utan att industrins 
konkurrenskraft äventyras. Både näringsliv och offentliga organisationer har omfattande 
behov att lösa kopplat till energi och klimatarbetet inom den egna verksamheten. En del av 
dessa har man svårt att lösa själva och behöver extern hjälp med nytänkande lösningsförslag. 

Som en del i arbetet med energiomställningen och innovationsutveckling för Norrbotten vill 
vi genomföra en förstudie för att utröna om det finns intresse hos företag och offentliga 
organisationer att använda sig av en behovsdriven innovationsplattform för att lösa 
utmaningar inom energi- och klimatområdet. Regionens företag och offentliga aktörer står 
inför ett stort omställningsarbete för att kunna leva upp till de hållbarhetsmål som är uppsatta. 
Samtidigt finns det små och medelstora företag i regionen som har smarta lösningar inom 
energi- och miljöområdet som kan hjälpa dessa aktörer i deras arbete. Behoven hos de mindre 
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företagen är snarare att de behöver få komma i kontakt med nya potentiella kunder för att 
kunna utvecklas och växa. 

Energikontor Norr vill undersöka möjligheterna att koppla ihop dessa parter genom en 
behovsdriven innovationsplattform. 
Om utfallet av förstudien är positivt är intentionen att gå vidare med ett genomförandeprojekt. 
Energikontor i Norr tror att en behovsdriven innovationsplattform i förlängningen kan bidra 
till en mångfaldig vinst för länet: 
- Företag och organisationer med utmaningar och behov får hjälp att lösa dem 
- Företag som kan leverera lösningar får en väg in att presentera sina erbjudanden och 
möjlighet till nya affärer 
- Norrbottens företag kan växa och bidra till ekonomisk tillväxt i regionen 
- Norrbotten kan stärka sig när det gäller innovation och affärsmöjligheter inom energi- och 
klimat 
- Norrbotten minskar sina utsläpp av växthusgaser och blir mer energieffektivt 

Vår långsiktiga målsättning är att i ett senare skede koppla ihop innovationsplattformen i 
Norrbotten med de globala nätverk av plattformar och innovationsacceleratorer som jobbar på 
liknande sätt runt om i världen. Detta skulle ge företagen från Norrbotten ytterligare en kanal 
ut till en internationell marknad. SMF från Norrbotten skulle få möjlighet att lösa behov från 
företag i andra delar av världen och behovsställare skulle kunna få ta del av innovativa 
lösningar som tagits fram i andra länder. Som ytterligare en långsiktig utveckling ser vi 
möjligheterna att bygga vidare på samma plattform för andra sektorer och behov av 
innovativa lösningar som finns hos näringslivet och offentliga aktörer i regionen. 

Koppling till det regionala näringslivet: Stora aktörer, både offentliga organisationer och 
företag, har energi- och miljöutmaningar i sina verksamheter kopplat till att minska CO2-
utsläpp, energieffektivisering och att hitta nya cirkulära lösningar. Samtidigt som man har 
höga ambitioner saknar många tid och resurser, alternativt kompetens, inom den egna 
organisationen för att lösa dessa utmaningar. Det behövs därför hjälp från andra aktörer att 
lösa utmaningarna och att nå 
klimatmålen. När det gäller små och medelstora företag i regionen så finns det många smarta, 
innovativa lösningar hos både befintliga och nystartade företag, vilka inte alltid når fram med 
sina produkter och tjänster till de stora aktörerna. 

Vår vision är att skapa en behovsdriven innovationsplattform kopplat mot energi- och 
klimatområdet i regionen. Detta i form av en digital plattform i kombination med fysiska 
mötesplatser. På denna plattform kan specifika behov från företag och offentliga 
organisationer presenteras i form av publika innovationsutlysningar. Vilket i sin tur öppnar 
nya möjligheter för innovativa leverantörer att skicka in sina lösningsförslag till 
innovationsplattformen och därmed få möjlighet att bli utvald som leverantör till nya kunder 
som de tidigare ej haft en relation till. 

Övergripande mål: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. 
Projektmål: Att efter genomfört projekt ha en klar bild över om det finns ett intresse hos 
företag och offentliga organisationer att använda sig av en behovsdriven innovationsplattform 
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som kan bidra till nå energi- och klimatmålen. 
Delmål 1: Skapa en förståelse för behoven och utmaningarna hos företag och offentliga 
organisationer kopplat mot energi-, klimat- och hållbarhet. Kartläggning av drivkrafter och 
behov. 
Delmål 2: Skapa en förståelse för behov och önskemål hos leverantörer av lösningar. 
Kartläggning av drivkrafter och behov
Delmål 3: Öka förståelsen för hur plattform och processer kan utformas för att det ska kännas 
bra och tryggt för alla medverkande parter. 

Målgrupper: Primär målgrupp för projektet är små och medelstora företag inom den 
miljötekniska sektorn i regionen.
Sekundär målgrupp för projektet: Övrigt näringsliv samt offentliga aktörer som har behov och 
utmaningar som behöver lösas kopplat mot energiomställningen och hållbarhetsarbete. 
Förväntat resultat vid projektavslut: Förstudien kommer att resultera i en sammanställning av 
de behov, utmaningar, drivkrafter och önskemål som finns hos behovsställarsidan - alltså 
företag och offentliga aktörer - för att använda sig av en utmaningsdriven 
innovationsplattform. 

Förstudien kommer att resultera i en sammanställning av de behov, drivkrafter och önskemål 
som finns hos de möjliga leverantörerna av lösningar - alltså - för att arbeta med en 
utmaningsdriven innovationsplattform. Förstudien ska visa på framgångsfaktorer, fallgropar, 
utmaningar och möjligheter utifrån erfarenhetsutbyte och dialog med andra aktörer i regionen 
samt andra innovationsacceleratorer. Ovanstående sammanställningar baseras på de 
kartläggningar, dialogerna och erfarenhetsutbytena som ska ske i projektet. 

Tillsammans ger detta en samlad bild av vilka förutsättningar som krävs samt vilka 
framgångsfaktorer, verktyg och metoder som kan appliceras för att framgångsrikt etablera en 
behovsdriven innovationsplattform i regionen. Vid avslutad förstudie kommer det att finnas 
en tydlig bild över om det finns ett intresse eller ej hos företag och offentliga aktörer i 
Norrbotten att använda sig av en behovsdriven innovationsplattform som kan bidra till att nå 
energi- och klimatmålen. Om utfallet av förstudien är positivt är intentionen att gå vidare med 
ett genomförandeprojekt. 

Total projektbudget 2019 
Personal 344 000kr 
Externa tjänster 105 000kr 
Resor/logi/seminarier 130 558kr 
Schablonkostnader 220 442kr (lönebikostnader samt administrativa kostnader, 15%) 
Totalt 800 000kr 

Finansiering 
Region Norrbotten 200 000kr 
Piteå kommun 75 000kr 
Luleå kommun 75 000kr 
Energikontor Norr 50 000kr 
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Medfinansiering Europeiska regionala utvecklingsfonden 400 000kr 
Total finansiering 800 000kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt/förstudien. Dels för att främja 
små och medelstora företag som jobbar inom miljösektor med energieffektivitet och 
användning av förnybar energi, men även för att undersöka behov och utmaningar hos företag 
och offentliga organisationer genom dialog med andra aktörer i regionen. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M): avslag till förslaget. 

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. 
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§ 176 
Ansökan om medfinansiering - Forskar Fredag 2018 
Diarienr 18KS391 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 60 tkr för genomförandet av ForskarFredag 2018. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medlen anvisas från den Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet med argumentet 
att något av kommunens bolag istället borde finansiera projektet. 

Ärendebeskrivning 
Sökande: Piteå Science Park. 
Period: 28-29 september 2018 
Namn: ForskarFredag/Researchers night 
Anspråk: 100 000 kr från Piteå kommun 
Medfinansiärer/Intressenter: Sparbanken Nord, Piteå kommun, EU, Piteå Science Park, 
forskare (från bl a RISE ETC, LTU, RISE ICT, Smurfit Kappa) som är med in kind (går in 
med tjänster ex vis föreläsningar) 

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researcher´s Night av EU 
kommissionen. I 340 städer över hela Europa erbjuds aktiviteter där allmänheten träffar 
forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara. Forskar Fredag är 
Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Under dagen och kvällen möts besökare och 
forskare genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, 
samtal, utställningar, Science Cafe´s och mycket mer på ett trettiotal orter runt om i Sverige, 
varav Piteå såklart är en av dem. 

Forskar Fredag har tidigare år genomförts på olika platser i Piteå och haft olika 
huvudmannaskap. I år ska Forskar Fredag samlas på Piteå Science Park som också tar över 
huvudmannaskapet för arrangemanget. 

Syfte och mål: Forskar Fredag är ett viktigt verktyg för att skapa intresse för forskning hos 
gymnasieelever och allmänhet. Det är också ett bra tillfälle för att visa upp Piteå som 
forskningsstad. 

Arrangemangets upplägg 2018: Forskare från Piteås tre forskningsinstitut, LTU och forskare 
som arbetar på företag kommer att bjudas in för att inspirera och lära unga mer om vad 
forskning är och kan vara. Gymnasielever som går första året på Strömbackaskolan och Grans 
Naturbruksskola är inbjudna. Båda skolorna har schemalagt arrangemanget. Eleverna kommer 
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att bjudas på en fredag full med möten, innovation och inspiration. Fredag kväll kommer ett 
Science Café att ordnas där ett program som lockar den breda allmänheten kommer att 
erbjudas. Under lördagen bjuds alla som vill in till Piteå Science Park för att ta del av den 
spännande forskning som bedrivs på området. Exempelvis forskningsanläggningen Solvåg. 
Under hela arrangemanget deltar Piteå Science Park i ett massexperiment om artificiell 
intelligens, biologisk mångfald och nyckelpigeförsöket. 

Budget: 
Koordination & adm. 130 000 kr 
Externa tjänster &konsulter 140 000 kr 
Resor och lokaler 80 000 kr 
Marknadsföring 50 000 kr 
Total 400 000 kr 

Finansiering: 
Piteå Science Park 40 000 kr 
Piteå kommun 100 000 kr 
Sparbanken Nord 100 000 kr 
Europeiska Unionen 40 000 kr 
In kind 120 000 kr 
Total: 400 000 kr 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att arbetet med att synliggöra forskning och 
innovation är av stor vikt. Genom en ökad kunskap om forskning generellt och specifikt den 
forskning som bedrivs i Piteå är förhoppningen att väcka intresset för forskning hos ortens 
gymnasielever. Att synliggöra forskningen för allmänheten bidrar också till en större kunskap 
om den forskningsverksamhet som pågår i Piteå. Satsningen går i linje med Piteås 
tillväxtarbete under insatsområdet ”Våga vara spetsig” där det anges att kompetens, forskning 
och utveckling är viktiga områden för ortens framtida tillväxt och utveckling. Efter 
arrangemanget bör en utförlig dokumentation/ utvärdering göras då det gäller upplägg med 
seminarier/föreläsningar, antal deltagare m.m. så att ett bra underlag finns för eventuella 
kommande ansökningar. Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bifalla 
Piteå Science Parks ansökan om 50 tkr för att genomföra Forskar Fredag 2018. 

Medlen anvisas från den tillväxtpolitiska reserven. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C) och Johnny Åström (NS): bevilja 60 tkr för 
genomförandet av ForskarFredag 2018. 

Håkan Johansson (M): avslag till beslutet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 
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Beslutsunderlag 
 §125 Ansökan om medfinansiering - Forskar Fredag 2018 
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§ 177 
Ansökan om medfinansiering - Låtskrivarcentrum i Piteå/BD 
Songwriters 
Diarienr 18KS390 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 200 tkr per år 2019 och 2020 till Låtskrivarcentrum i Piteå/BD 
Songwriters. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medlen anslås från Tillväxtpolitiska reserven. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (NS) och Majvor Sjölund (C) 
reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Sökande: BD Pop AB 
Period: 2018-05-07--2020-05-07 
Namn: Låtskrivarcentrum i Piteå/BD Songwriters 
Anspråk: 1 200 000 kronor 
Medfinansiärer/intressenter: Sparbanken Nord, BD Pop, LTU/Musikhögskolan i Piteå, 
Region Norrbotten 

Svensk musikexport är på tillväxt. En betydande gren är låtskrivare och producenter som de 
senaste åren rönt stora framgångar på internationella marknader. Under fyra år drev BD Pop 
utvecklingsprojektet BD Songwriters. Projektets mål var att rusta deltagarna med kunskap, 
kontakter och marknadsintroduktion för att sätta Norrbotten på den internationella kartan vad 
gäller låtskrivning och musikproduktion. Några exempel på resultat från projektet: 
-10 resor till USA för skrivande med amerikanska producenter, artister och låtskrivare. 
-4 besök i Norrbotten av internationella låtskrivare. 
-Besök av 18 artister, låtskrivare och producenter från Sverige. 
-Ett flertal musikförlag har besökt det norrbottniska nätverket och lyssnat på deras musik. 
-30 låtskrivare från Norrbotten har blivit professionellt rustade med kunskaper och 
branschkontakter. En deltagare har belönats med en Guldskiva. 
-18 av 30 deltagare har sin försörjning hel- eller deltid från låtskrivande och musikproduktion. 

Nu vill BD Pop ta tillvara på den kunskap och de erfarenheter som kommit ur projektet och 
etablera en permanent verksamhet för att utveckla låtskrivare och musikproducenter i 
Norrbotten. 

Låtskrivarcentret BD Songwriters etablering vid LTU/Musikhögskolan i Piteå är en naturlig 
utveckling för låtskrivare och producenter i regionen. Piteå har länge varit nav för musik och 
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denna satsning innebär: 
-Möjligheter till synergieffekter i utbildning.
-Ökar miljöns innehåll och attraktionskraft. 
-Kan utgöra en test/försöksmiljö där musikskapande och kreativa processer kan utvecklas och 
beforskas. 
-Bidrar till att LTU/Musikhögskolan blir en hubb för populärmusik i regionen och en 
(inter)nationell nod. 
-Kan fungera som såväl en väg in i studier som en väg ut från studier. 

Syfte: 
-Att skapa tillväxt i regionen med hjälp av expanderande KKN-företag (kulturella kreativa 
näringen). 
-Att skapa nationella och internationella framgångar som föder nya bolag och kreatörer i 
branschen. 
-Att bygga en modell som gör Norrbotten till en föregångsregion. 
-Att agera utifrån de uppställda målen i tillväxtplaner, bl a RUS (regionala 
utvecklingsstrategin). 

Mål: 
-Att ge låtskrivare och producenter från länet möjlighet att utvecklas och nå kanaler för 
nationella och internationella affärer. 
-Skapa nya arbetstillfällen genom att öppna upp en ny marknad. 
-Att ge deltagarna möjlighet att skapa fruktbara affärsnätverk med nationella eller 
internationella musikförlag. 

Arbetssätt/aktiviteter:
-Öppna föreläsningar, seminarier och workshops. 
-Tillgång till låtskrivarcentrets nätverk till musikbranschen nationellt och internationellt. 
-Spjutspets inriktade aktiviteter ex vis co-writes, skrivar- och kontaktfrämjande resor, 
produktionsstöd till demo- och produktionsinspelningar. 
-Använda LTU/Musikhögskolans lokaler och infrastruktur för låtskrivandet. 

Målgrupp: 
Verksamhetens mål är att inkludera 30-40 deltagare per år från länet. Urvalet kommer att 
göras av en uttagningskommitté. För de mer spjutspetsinriktade aktiviteterna kommer 
arbetsprover att krävas. Projektet strävar efter att nå en genrebredd och kommer prioritera det 
i urvalet. 

Förväntat resultat: 
-40 företag varav 20 kvinnor och 20 män. 

Projektavgränsning: 
BD Pop skall verka för at stimulera musikbranschen i länet. Verksamheten bygger på 
samproduktioner, inkubatorverksamhet, support och nätverksbyggande. Låtskrivarcentret BD 
Songwriters är en riktad spjutspetssatsning för att lyfta Norrbottniska låtskrivare och 
producenter mot en internationell marknad. Satsningen är en innovativ tillväxtmotor som ska 
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kunna anpassas och utvecklas efter branschens krav och ingår inte i BD Pops ordinarie 
verksamhet. 

Projektorganisation: 
BD Pop AB i nära samarbete med LTU/Musikhögskolan i Piteå. 
Ekonomi 2018 2019 2020 Totoalt 
Externa tjänster-projektledare, 
föreläsare 500 tkr 500 tkr 500 tkr 1 500 tkr 

Övrigt -resekostnader, marknadsföring 300 tkr 300 tkr 300 tkr 900 tkr 
Summa faktiska kostnader 2 400 tkr 

Bidrag i form av tjänster 420 tkr 420 tkr 420 tkr 1 260 t 
kr 

Totala kostnader 1 220 
tkr 

1 220 
tkr 

1 220 
tkr 3 660 tkr 

Finansiering 
Piteå kommun 1 200 000 
Sparbanken Nord 600 000 
Region Norrbotten 600 000 

Bidrag i form av tjänster: 
BD Pop 360 000 
LTU/Musikhögskolan 900 000 
Total finansiering 3 660 000 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning. 
Satsningarna på de kulturell-kreativa näringarna har under flera år varit en viktig del i Piteås 
tillväxtsatsningar. Att stärka och utveckla Piteås profil som kreativ mötesplats inom musik, 
dans, media och upplevelser är en uttalad målsättning i tillväxtarbetet. Piteå Science Park är 
en viktig aktör inom denna bransch där många nya företag startat upp via Go Business 
inkubator. Att ytterligare stärka kopplingen och samarbetet mellan BD Pop och LTU är 
strategiskt viktigt för framtiden såväl för BD Pop och LTU som för företagen inom de 
kulturella-kreativa näringarna. När det gäller finansieringen till BD Pop:s ordinarie 
verksamhet så går Piteå kommun in med ett verksamhetsstöd på 7 kronor per invånare per år 
fram till och med 2019. 

Att ytterligare stärka upp medfinansieringen till branschen genom Låtskrivarcentrum i 
Piteå/BD Songwriters är en spjutspetssatsning som kan bidra till ytterligare tillväxt inom 
musikbranschen. Kommunledningsförvaltningen anser att det är en viktig satsning men 
möjligheten att medfinansiera i den omfattning som projektägaren ansökt om är inte möjlig. 
De medel som finns i den tillväxtpolitiska reserven är helt intecknade innevarande år och 
anspråken är stora även för kommande år. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
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kommunstyrelsen beviljar 200 tkr per år 2019 och 2020 till Låtskrivarcentrum i Piteå/BD 
Songwriter. Medlen anslås från den tillväxtpolitiska reserven. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Johnny Åström (NS) och Majvor Sjölund (C): avslag till förslaget. 

Helena Stenberg (S): bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Beslutsunderlag 
 §126 Ansökan om medfinansiering - Låtskrivarcentrum i Piteå/BD Songwriters 
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§ 178 
Medfinansiering av projektet Lagkamrat 
Diarienr 18KS521 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet "Lagkamrat" för år 2018 och 2019 med max 
300 000 kr per år. Bidraget utgår från principen krona mot krona relaterat till den summa som 
andra sponsorer bidrar med. 

Utbetalning av Piteå kommuns del i projektet sker efter återredovisning av föregående års 
verksamhet samt andra sponsorers insatser för det aktuella året. 

Medel anvisas via kommunstyrelsen under 2018 och justeras i VEP 2019-2021 för år 2019. 

Ärendebeskrivning 
Socialtjänsten har i samarbete med Sparbanken Nord, Helikopter Brand Designbyrå och Piteå 
IF Dam sedan 2015 genomfört projekt ”Lagkamrat”, åren 2015 och 2016 finansierades 
projektet för Piteå kommuns del via Sociala investerings fonden. 2017 finansierades projektet 
av kommunstyrelsen (17ks36). 

Projektet är kostnadsberäknat till 600 000 kronor, och medfinansiering har skett av övriga 
sponsorer till 50 % och av Piteå kommun till 50 %, dock max 300 000 för Piteå kommuns 
räkning. 

Projektet innebär att fotbollsspelare från Piteå IF Dam gör besök på utvalda äldreboenden. 
Tidsinsatsen är ca 20 timmar/vecka per spelare. Spelarna får ersättning i samma nivå som 
ordinarie medarbetare på vård och omsorgsboenden. Exempel på aktiviteter har varit 
utflykter, promenader och olika evenemang med de äldre. 

Utvärderingar visar ett positivt resultat inom projektet som dessutom fått spridning i samhället 
med många positiva kommentarer och ”gillamarkeringar” i social medier. Projektet har
erhållit den nationella utmärkelsen ”Årets samhällsprojekt 2016”. Resultatet visar på att 
arbetet med aktiviteter och social stimulans underlättats, att de boende erbjuds 
individanpassade aktiviteter. Resultatet stöds av uppföljningar inom SKL:s ”Kommunens
kvalitet i korthet” samt ”Öppna jämförelser inom äldreomsorgen”, där resultaten visar på 
korrelation mellan kundnöjdhet i socialstyrelsens enkäter och aktiviteter på särskilda boenden. 
Projektet bedöms därför ha positiv inverkan på kvalitet och nöjdhet. 

Sparbanken Nord har inkommit med en ny ansökan för 2018 till Piteå kommun. Resultatet av 
projektet är värdefullt och förslaget är att fatta ett beslut för två år framåt. Det ska finnas en 
plan för besök på kommunens samtliga äldreboenden. Medel utbetalas enligt modellen krona 
mot krona relaterat till den summa som andra sponsorer bidrar med, dock max 300 000 
kronor/ år. Utbetalning sker årligen efter redovisning av andra sponsorers bidrag. 
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Yrkanden 
Håkan Johansson (M): bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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§ 179 
Evenemangssponsring - Northern Watercross Cup Piteå 2018 
Diarienr 18KS418 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar sponsring för genomförandet av arrangemanget Northern 
Watercross Cup Piteå 2018 med 150 tkr. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett 
sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande enligt beslut. 

Rutinerna vid evenemangssponsring ska ses över gällande tex vip-biljetter. 

Reservationer 
Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Northern Watercross cup är en ny serie i Watercross och även deltävling i SM-serien. 
Watercross är en ung sport som bara utövats på elitnivå i ett fåtal år med början i Piteå 
2010.Watercross växer mycket för varje säsong och är för publiken mycket uppskattad. 
Tävlingar som 2017 körts i Piteå och Boden drog mycket stor publik, enligt arrangören 
uppskattningsvis ca 10.000 på båda tävlingarna. 

Piteå erbjuds att gå in som huvudsponsor till arrangemanget i Piteå och årets tävlingar 
kommer att genomföras i centrum på de tre tävlingsorterna Piteå, Boden och Jokkmokk och 
genomförs under bästa tid på sommaren. Den absoluta eliten i Watercross kommer att tävla 
och det kommer att vara ett event som lockar alla åldrar av publik. 

Tävlingarna i Boden blir 29-30 juni, i Piteå 13-14 juli och i Jokkmokk 3-4 augusti. 
Arrangören kommer att göra en liknande tidning som Boden Arena Super X som kommer att 
vara för alla tre tävlingarna. Det kommer att finnas bildskärmar och underhållning att skapa 
ett så bra arrangemang som möjligt. 

Bodens och Jokkmokks kommuner har beslutat att sponsra arrangemanget med 150 tkr per 
ort. 

I erbjudandet ingår det följande: 
Huvudsponsor får namnge eventet på vald ort 
Logotyp på tävlingsbanan 
Reklamfilm på storbildskärm max 20 sek. minst 10 gånger under tävlingen 
Helsidesannons i tävlingsprogrammet 
8 st banderoller 3x1 m på staket vid eventområdet, inklusive produkten 
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Del av marknadsföring inför arrangemanget 
20 st VIP biljetter inklusive mat och dryck 

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

Majvor Sjölund (C): bevilja 75 tkr. 

Helena Stenberg (S), Johnny Åström (NS) och Håkan Johansson (M): bifall till förslaget med 
tillägget att rutinerna vid evenemangssponsring ses över gällande tex vip-biljetter. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

     
 

        

      

          
 

             
 

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 31 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(31 av 471)

§ 180 
Begäran om reserverade medel från Centrala potten för 
Exploatering av villaområdet Hortlax 57:6 Avabäcken 
Diarienr 18KS481 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte behandla ärendet vid dagens sammanträde. 

Ärendebeskrivning
Underlag kommer att skickas i särskilt utskick. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): yrkar att ärendet inte behandlas vid dagens sammanträde. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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§ 181 
Begäran om anslagna medel från centrala potten för medfinansiering 
Lärande rekrytering 2017 och 2018 
Diarienr 18KS453 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar överflyttning av 600 tkr från kommunstyrelsens centrala pott till 
samhällsbyggnadsnämnden för medfinansiering av projektet Lärande rekrytering för åren 
2017 och 2018. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-26 att medfinansiera projektet Lärande rekrytering med 
300 000 kr per år i 3 år. Dessa medel finns idag avsatta i kommunstyrelsens centrala pott. I 
denna begäran avses medfinansiering för åren 2017 och 2018, dvs 600 000 kr. Begäran om 
resterande del som avser 2019 kommer göras vid senare tillfälle. 

Lärande rekrytering drivs av Samhällsbyggnad avdelning kompetensförsörjning i samarbete 
med socialtjänsten, fastighet- och service samt Arbetsförmedlingen med syfte att underlätta 
för utrikesfödda kvinnor och män att få arbete inom bristyrken i Piteå kommuns 
verksamheter. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och medfinansieras av 
Piteå kommun och Arbetsförmedlingen. 

Lärande rekrytering startade 16 april 2017 och har haft deltagare i praktik sedan 2017-10-01. 
Hittills har 34 personer gjort praktik inom äldreomsorgen, stöd och omsorg, måltidsservice, 
städenheten, förskola och skola samt fysisk planering. Av dessa är det 14 personer som jobbar 
eller kommer att jobba inom socialtjänstens verksamhet som timvikarier eller
sommarvikarier. Flera har som mål att bli undersköterskor. Även inom andra verksamheter 
har deltagare erbjudits timvikariat och på så sätt bidragit till kompetensförsörjningen. Inför 
hösten 2018 och 2019 planeras fortsatt rekrytering av deltagare och genomförande av praktik 
med målsättning att deltagarna ska fortsätta arbeta inom Piteå kommun. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-14 § 79 att av kommunstyrelsen begära 
överflyttning av 600 000 kr från kommunstyrelsens centrala pott gällande medfinansiering av 
projektet Lärande rekrytering för åren 2017 och 2018. 

Yrkanden 
Elisabet Vidman (S) och Håkan Johansson (M): bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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§ 182 
Förfrågan särskild medlemsinsats Kommuninvest 2018 
Diarienr 18KS447 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om särskild medlemsinsats i Kommuninvest ekonomisk förening 
under 2018 till ett belopp om 2 919 003 SEK. 

Ärendebeskrivning 
Kommuninvest ekonomiska förening har ställt frågan till medlemmarna om intresse finns av 
att nyttja möjligheten till extra insatsbetalning. Syftet är att snabbare fullgöra den 
obligatoriska insatsskyldigheten samt att bidra till att Kommuninvest uppfyller krav kring 
bland annat kapitaltäckning. 

Piteå kommun har ett totalt insatskapital om 35 046 597 SEK, vilket motsvarar 831 SEK per 
invånare. Den högsta nivån av insatskapital (100 %) motsvarar en nivå på 900 SEK per 
invånare och nås genom nu föreslagen insats om 2 919 003 SEK. 

Piteå kommun har under året erhållit överskottsutdelning om 5 858 351 SEK samt inbetalat 1 
464 588 SEK i ny årsinsats. Ekonomiavdelningen föreslår att kommunen betalar in 2 919 003 
SEK i särskild medlemsinsats för 2018 och därigenom når den högsta insatsnivån, 
motsvarande 900 SEK/invånare. När den högsta nivån nåtts ”fryses” effekter av ändrad 
befolkning i 10 år. Den överskjutande del av överskottsutdelningen som inte betalas som nya 
insatser realiseras som intäkt under året. Räntan på insatskapitalet bestäms årligen på 
stämman och föreningens strävan är att ersätta medlemmarna med en rimlig ränta. För 2017 
fastställdes räntan 1,5 %. 

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

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut. 
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§ 183 
Leasing av utbildningssimulatorer till Grans Naturbruksgymnasium 
Diarienr 18KS326 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Grans naturbruksgymnasium får hyra utbildningssimulatorer 
för lantbruks- och maskinutbildning. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningssimulator är ett pedagogiskt utbildningsverktyg som bl a har minimal drift och 
underhållskostnad. En simulator har låg driftkostnad i form av strömförbrukning jämfört med 
t ex en ”riktig” lastmaskin som kostar ca 100 kr/timme i dieselförbrukning. Simulatorn ger 
också en minimal påverkan på miljö och klimat som motsvarar ungefär 3 % av en ”riktig” 
maskin. 

Det pedagogiska upplägget med övningar och loggning av elevens arbete så möjliggörs 
mängdträning för eleverna utan att en lärare behöver vara med hela tiden vilket gör 
utbildningen mer kostnadseffektiv. Olycksrisken minskar, det ger elever och lärare en säkrare 
arbetsmiljö och man kan göra svårare övningar tidigare då det är ofarligt att låta oerfarna 
elever köra maskinerna med simulator. Simulatorerna kommer att användas till alla elever 
som läser inriktning ”lantbruk” där det ingår utbildningsutgångar avseende -häst, -växtodling, 
-produktionsdjur och -maskin. I dagsläget motsvarar det ca hälften av Grans elever. 

Då det visat sig att hyresalternativet ger en betydligt lägre driftkostnad/år än vad ett inköp 
skulle göra så begär Grans naturbruksgymnasium att få hyra 2 simulatorer enligt bifogad 
kalkyl. Hyresalternativet innebär också att Grans kan byta ut simulatorerna efter 3 år för att se 
till att vi alltid har den senaste tekniken. Grans Naturbruksgymnasium vill hyra en simulator 
från Swecon som endast innehar program för hjullastare samt en simulator från Tenstar som 
har program för traktor, hjullastare och skördetröska. 

Den ökade driftkostnaden för hyran kommer att finansieras av minskade dieselkostnader och 
minskat antal instruktörs- och lärartimmar. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-05-09 § 76 att föreslå kommunstyrelsen 
besluta att Grans naturbruksgymnasium får hyra utbildningssimulatorer för lantbruks- och 
maskinutbildning. 

Beslutsunderlag 
 Kalkyl simulator 
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§ 184 
Yttrande över Revisorernas granskning av kommunstyrelsens 
internkontroll 
Diarienr 18KS366 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens 
internkontroll. 

Ärendebeskrivning
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsrapport angående granskning av 
kommunstyrelsens internkontroll till kommunstyrelsen för kännedom och yttrande. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av revisionsrapporten och avger förslag till 
yttrande till kommunstyrelsen enligt bilaga. 

Sammanfattningsvis bedöms av revisorerna att internkontrollen i kommunen är tillräckligt 
ändamålsenlig utifrån den av kommunfullmäktige beslutade policyn för intern styrning och 
kontroll men att den kan utvecklas ytterligare. Det baseras på att resultatet har förbättrats 
avsevärt sedan granskningen 2016 

Revisorerna ser dock möjligheter för kommunen att stärka den interna kontrollen, framförallt 
kommunstyrelsens roll i det interna kontrollarbetet. Man beskriver kommunstyrelsens två 
olika roller när det gäller den interna kontrollen, dels att svara för den interna kontrollen inom 
ramen för kommunstyrelsens egen verksamhet och dels uppgiften att utöva uppsiktsplikten 
och samordna den interna kontrollen i kommunen. Man konstaterar att kommunfullmäktige 
antagit en särskild policy för intern styrning och kontroll men att det saknas 
tillämpningsanvisningar och kommunövergripande dokument som stöd för arbetet med intern 
kontroll, tex rutin- och processbeskrivningar, kontrollrapporter samt rutiner för rapportering 
av intern kontroll. 

Revisorerna lämnar med anledning av genomförd granskning rekommendationer som framgår 
i bilaga där också kommunstyrelsens specifika yttrande framgår. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande över revisorernas granskning av kommunstyrelsens interna kontroll 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

  
 

             
  

            
            

   
 

            
      
 

 
  

    
      

  
  

  

 
   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 36 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(36 av 471)

§ 185 
Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB) 
Diarienr 18KS153 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB 
och dess dotterbolag. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag. 

Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 4 juni 2018. 
 Ekonomisk rapportering 
 Återrapportering bolagsstämmodag 
 Reviderat ägardirektiv Nolia 
 Beslut om riktlinjer för säkerhetsarbete 
 Piteå Hamn vs Piteå Port & Hub 
 Fastställande Strategisk plan 
 Utbildnings-/strategidag - information/förslag 
 Benchmarking andra kommunbolag 
 Dataskyddsombud 
 Övriga frågor 
 Avrapportering Styrelse- och VD-utvärdering 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

 

    

         
       

             
           
       

           

               
 

             

              
   

  

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 37 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(37 av 471)

§ 186 
Riktlinjer för personalpolitik 
Diarienr 18KS359 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för personalpolitik. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalpolitisk riktlinje. Riktlinjen sammanfattar de nuvarande 
personalpolitiska riktlinjerna, skillnaden är att en tydligare distinktion mellan det som är den 
politiska inriktningen och det som är tillvägagångssättet. Tillvägagångssättet för varje process 
beskrivs i en anvisning (en för varje process). 

I huvudsak har inga ändringar genomförts i sammanfattningarna, men några undantag finns; 

Ändringar i syfte att anpassas till nya lagar och förordningar har genomförts under punkt 4.1 
inkl. underrubrikerna. 

Punkt 1 och 5 är nya och har tidigare inte beskrivits i en riktlinje. 

Punkt 4.5 är också ny men baseras på beslut taget i Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott med diarienummer 17KS632 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för personalpolitik 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

        

         
           

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 38 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(38 av 471)

§ 187 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje mot alkohol och andra 
droger 
Diarienr 18KS346 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver personalpolitisk riktlinje mot alkohol och andra droger. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje där en tydlig distinktion görs mellan den politiska inriktningen 
och tillvägagångssättet. Den politiska inriktningen sammanfattas i den nya personalriktlinjen, 
ingen ändring sker i innehållet. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

     

         
         

          
     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 39 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(39 av 471)

§ 188 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje för arbetsmiljöarbete 
Diarienr 18KS347 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitisk riktlinje för arbetsmiljöarbete. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje. Den politiska inriktningen för arbetsmiljöarbetet beskrivs dels 
i en arbetsmiljöpolicy, vilken kommunfullmäktige redan beslutat, och dels i 
personalriktlinjen. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

     

              
            

           
            

             
           

          

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 40 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(40 av 471)

§ 189 
Upphävande av Personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet 
Diarienr 18KS348 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitiska riktlinjer för jämställdhet. 

Ärendebeskrivning 
Lagkravet att ha en jämställdhetsplan är idag upphävt, därmed behöver det inte finnas en 
riktlinje för jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsarbetet finns idag som en integrerad del i hela 
Piteå kommuns styr- och ledningssystem. Detta medför, tillsammans med det övergripande 
personalmålet, att jämställdhet präglar alla processer och alla verksamheter i det vardagliga 
arbetet. Det finns fortfarande ett lagkrav på en årlig lönekartläggning, vilket framgår i 
personalriktlinjen. Tillvägagångssättet för hur arbetet med jämställdhet är integrerat i styr-
och ledningssystemet samt hur det ska bedrivas beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

       

         
           

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 41 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(41 av 471)

§ 190 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje för löner och lönebildning 
Diarienr 18KS349 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitisk riktlinje för löner och lönebildning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje där en tydlig distinktion görs mellan den politiska inriktningen 
och tillvägagångssättet. Den politiska inriktningen sammanfattas i den nya personalriktlinjen, 
ingen ändring sker i innehållet. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

     

         
           

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 42 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(42 av 471)

§ 191 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje för rehabilitering 
Diarienr 18KS350 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitisk riktlinje för rehabilitering. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje där en tydlig distinktion görs mellan den politiska inriktningen 
och tillvägagångssättet. Den politiska inriktningen sammanfattas i den nya personalriktlinjen, 
ingen ändring sker i innehållet. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

     

         
           

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 43 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(43 av 471)

§ 192 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje för rekrytering 
Diarienr 18KS351 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitisk riktlinje för rekrytering. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje där en tydlig distinktion görs mellan den politiska inriktningen 
och tillvägagångssättet. Den politiska inriktningen sammanfattas i den nya personalriktlinjen, 
ingen ändring sker i innehållet. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

     

         
           

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 44 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(44 av 471)

§ 193 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje för friskvård 
Diarienr 18KS352 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitisk riktlinje för friskvård. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje där en tydlig distinktion görs mellan den politiska inriktningen 
och tillvägagångssättet. Den politiska inriktningen sammanfattas i den nya personalriktlinjen, 
ingen ändring sker i innehållet. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

     

         
           

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 45 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(45 av 471)

§ 194 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje för introduktion 
Diarienr 18KS353 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitisk riktlinje för introduktion. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje där en tydlig distinktion görs mellan den politiska inriktningen 
och tillvägagångssättet. Den politiska inriktningen sammanfattas i den nya personalriktlinjen, 
ingen ändring sker i innehållet. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

      

         
           

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 46 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(46 av 471)

§ 195 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje för rökfri arbetstid 
Diarienr 18KS354 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitisk riktlinje för rökfri arbetstid. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje där en tydlig distinktion görs mellan den politiska inriktningen 
och tillvägagångssättet. Den politiska inriktningen sammanfattas i den nya personalriktlinjen, 
ingen ändring sker i innehållet. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

      

         
           

          
         

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 47 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(47 av 471)

§ 196 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje mot sexuella trakasserier 
Diarienr 18KS355 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Personalpolitisk riktlinje mot sexuella trakasserier. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av tidigare riktlinjer till en 
övergripande personalriktlinje där en tydlig distinktion görs mellan den politiska inriktningen 
och tillvägagångssättet. Den politiska inriktningen sammanfattas i den nya personalriktlinjen, 
ingen ändring sker i innehållet. Tillvägagångssättet beskrivs i en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
    

 

    

            
 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 48 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(48 av 471)

§ 197 
Upphävande av riktlinje för bisyssla 
Diarienr 18KS357 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjen för bisyssla. 

Ärendebeskrivning 
Möjligheten till bisyssla regleras i kollektivavtalet föreslås riktlinjen upphöra till förmån för 
en anvisning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

     

             
          

      

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 49 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(49 av 471)

§ 198 
Upphävande av Personalpolitisk riktlinje för förslagsverksamheten 
Diarienr 17KS655 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver personalpolitiska riktlinjen för förslagsverksamheten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-27, § 300 att anta Riktlinje för sökbara medel med syfte 
att stödja innovation och verksamhetsutveckling. Förslagsverksamheten ingår i den riktlinjen 
som en del av en större helhet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

     

            
              

     

         
        

               
      

             
         

               
               

                 

              
       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 50 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(50 av 471)

§ 199 
Upphävande av Riktlinjer för Frivilliga resursgruppen 
Diarienr 18KS496 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för Frivilliga resursgruppen. 

Ärendebeskrivning 
En frivillig resursgrupp (FRG) består av personer från olika frivilligorganisationer. De har 
rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de 
arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför. 

Civilförsvarsförbundet utbildar medlemmar till frivilliga resursgrupper och deras ledare. 
Uppdraget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

FRG kan kallas in på begäran av kommunledningen för att till exempel hjälpa till med 
evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. 

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie 
resurserna behöver understöd i utsatta lägen eller vid andra behov. 

Ursprunget till riktlinjen var att få politiskt stöd för att bilda en frivillig resursgrupp. Det 
behovet finns inte längre men ett behov av stöd till FRG-ansvarig har identifierats. Behovet är 
i många fall för detaljerat för en riktlinje och då blev valet att ändra från riktlinje till 
anvisning. 

Anvisningarna som antas av kommunchef fastställer hur organisationen ska se ut, hur och när 
den ska verka samt planering, uppföljning och mandat. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
          

            
 

 

           
             

            
             

         

           
               

                  
             
                

        
 

   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 51 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(51 av 471)

§ 200 
Yttrande över Remiss - Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal 
och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder 
(Ds 2018:26) 
Diarienr 18KS412 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande för Remiss -Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal 
och regional nivå i ett annat land – undanröjande av ett gränshinder (Ds 2018:26). 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen instämmer i förslaget som helhet. Förslaget om en ny lag och 
ingåendet av avtalet med Danmark bör underlätta för gränspendlare att ha ett politiskt 
uppdrag i ett annat land än landet där hen arbetar. 

Den enda synpunkten kommunledningsförvaltningen har är att rätten till ledighet inkluderar 
tid för resor till och från det politiska uppdraget samt dygnsvila omedelbart före och efter 
mötena. Det kommer att innebära att det kan ta en del tid från arbetet om landet där den 
anställde har sitt politiska uppdrag ligger långt ifrån arbetslandet. Idag har anställda med 
politiska uppdrag i Sverige rätt till ledighet även för resor till och från uppdraget men de 
resorna är oftast relativt korta och inte särskilt tidskrävande. 

Länk till remiss: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2018/06/ds-201826/ 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och


 

 

 
        

 

          

            
            

            
             

            
             
             
             

            
             

 

          
                  

              
           

              
  

     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 52 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(52 av 471)

§ 201 
Yttrande över Betänkande Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering 
Diarienr 18KS384 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet över Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering. 

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade vid regeringssammanträde den 24 november 2016 att uppdra åt en 
särskild utredare att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning 
som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen. 
Utredaren ska lämna förslag till de författningsändringar som bedöms ha störst potential att 
stödja den fortsatta digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Utredaren ska vidare bl.a. 
lämna förslag till hur en utvidgad rapportering av hela den offentliga förvaltningens löpande 
arbete med it och digitalisering kan utformas samt hur aktörerna inom förvaltningen som 
helhet kan samverka kring behovet av ny eller ändrad lagstiftning för att främja 
digitaliseringen. 

Resultatet av utredningen är presenterade i betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens 
digitalisering (SOU 2018:25). Piteå kommun har fått möjligheten att yttra sig. Länk till 
remiss: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2018/03/sou-201825/ 

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av betänkandet och konstaterar att betänkandet 
belyser de utmaningar som offentlig sektor är inne i. För offentlig sektor är det av stor vikt att 
det kan säkerställas en fortsatt digitalisering som ännu bara är i ett inledande skede. 
Utvecklingen behöver vara både effektiv och innovativ. Samtidigt behöver demokrati, tillit 
och grundtrygghet vara de hörnstenar som även en framtida förvaltning vilar på vilket också 
betänkandet lyfter fram. 

Kommunledningsförvaltningen stödjer betänkandet i sin helhet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga
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__________ 

__________ 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 53 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(53 av 471)

§ 202 
Svar på medborgarförslag om att återställa 
släp/husvagnsparkeringen på Annelundsgatan - Industrivägen 
Diarienr 17KS546 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att återställa släp/husvagnsparkeringen på 
Annelundsgatan - Industrivägen. 

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan med följande förslag: 

Att Piteå kommun återställer släp/husvagnsparkeringen vid Annelundsgatan – Industrigatan 
som funnits i över 30 år. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Parkeringen har funnits i över 30 år. Piteå kommun plockade bort P-skyltarna utan att 
meddela hyresgästerna, varav många fick P-böter a 600:-. Bland annat jag fick 2 stycken. 
Vore mycket tacksam om Piteå kommun återställer parkeringen och sätter tillbaka skylten, så 
att vi på Annelund, som bor hos Pitebo fortsättningsvis kan ha våra släp och husvagnar där. 

Kommunfullmäktige har den 25 september 2017, § 223, överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget den 18 januari 2018, § 17 

Kommunens uppgift är att tillhandahålla allmänna parkeringsplatser där det behövs för 
allmänheten. 

Samhällsbyggnad bedömer inte att parkeringsplatserna i detta specifika fall är av ett allmänt 
intresse. Det är snarare ett intresse för de närboende, vilket i sig är en viktig fråga för området.
Önskar de boende en plats för sina husvagnar eller släp ska deras fastighetsägare kontaktas för 
att hjälpa till med lösa frågan. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Ab Pitebos yttrande, inkommit den 25 januari 2018. 
PiteBo har ingenting emot att en parkering anordnas enligt önskemålet, under förutsättning att 
PiteBo inte belastas med kostnader och att den bedrivs under ordnade former, exempelvis 
med uppmärkta, numrerade platser för uthyrning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

             

     
      

              

     

    
             

                
             

           
             

  

     
 

   

__________ 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 54 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(54 av 471)

PiteBos erfarenhet av ”gratisparkeringar” är den nyttjas ganska snart av skrotbilar och diverse 
skräp. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 mars 2018 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 
Denna typ av långtidsparkering är inte ett kommunalt ansvar utan det ska tillgodoses av 
fastighetsägaren. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Det är olyckligt att kommunikationen i detta fall enligt förslagsställaren varit bristfällig och 
lett till att de som använt nämnd parkering fått parkeringsböter. I grund och botten håller jag 
dock med i samhällsbyggnadsnämndens yttrande att denna typ av parkering inte är ett 
kommunalt ansvar utan måste bäras av fastighetsägaren. Finns ett intresse hos 
fastighetsägaren att hyra mark för ändamålet ska givetvis kommunen vara behjälpliga att hitta 
ett bra alternativ. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.” 

Beslutsunderlag 
 Yttrande om allmänna parkeringsplatser 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

  

          
           

          
         

                  

            
       

             
           

                
  

            
       

          

     

                 

              
  

              
       

                

          
          

            
        

      

           
               

            

      

               
  

               
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 55 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(55 av 471)

§ 203 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänna anmälningarna. 

Delegationsbeslut 
 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Restaurangtält Rådhustorget under perioden 25-

29 juli 2018. Nodo Café och Bistro AB. (dnr 18KS340-5) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Lidret, Stormyrbergets Lantgård, Piteå. 
Stormyrbergets Lantgård, Maria Hannu enskild firma (dnr 18KS449-6) 

 18KS342 Miaws Thai kök AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-06-19 - BESLUT (dnr 
18KS342-2) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Kitteltältet PDOL under perioden 25-29 juli 
2018. Afterskiteam Norrland AB. (dnr 18KS321-5) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Uteservering i tält vid PDOL under perioden 
25-29 juli 2018. Karls Källa i Piteå AB. (dnr 18KS329-4) 

 18KS475 Bobä AB (Sombuts Catering) - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-06-26 - BESLUT 
(dnr 18KS475-2) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Stora Nolia matrestaurang position R1 under 
perioden 20180804-20180812. Sydön AB (dnr 18KS473-5) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 18KS8-16) 

 Anbud Gatuinventering (dnr 18KS511-1) 

 18KS392 Mekonomen Piteå AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-06-25 - BESLUT (dnr 
18KS392-2) 

 Yttrande angående ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. O´learys Piteå. GB Grill & Beverage AB. 
(dnr 18KS502-4) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Ungdomsdisco Kyrkcenter den 24/8, 26/10 och 14/12 -
2018. Sällskapet Länkarna Piteå. (dnr 18KS486-3) 

 Hamncamping Piteå AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-06-25 - BESLUT (dnr 18KS414-2) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Nostalgitältet PDOL, kyrkparkeringen under 
perioden 25-28 juli 2018. Event Brothers HB. (dnr 18KS437-4) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Stora Noliamässan i Piteå. 180730-180816, mässa 
under perioden 180804-180812. Nolia AB. (dnr 18KS490-5) 

 Anmälan om bisyssla (dnr 18KS162-6) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Utbildnings- och rekryteringsmässa, Skoogs Arena, 
Noliagatan 1, Piteå, under perioden 11-13 februari 2019. Nolia AB-Nolia Karriär Piteå (dnr 18KS522-3) 

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Cafe Röda Lyktan, Gallerian, Piteå. (dnr 18KS514-2) 

 Sakkunnigutlåtande angående brandtillbud (dnr 18KS527-3) 

 18KS533 SCA Munksund Dieselcistern - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-08-17 - BESLUT 
(dnr 18KS533-3) 

 18KS489 Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2018-08-20 -
BESLUT (dnr 18KS489-4) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

 

  

 
         

         

            

           

           

         

      

      

      

      

      

      

         

       

      

       

        

             

      

            

      

             
           

                 

            

         

    

   
      
                

  
   
     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 57 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(57 av 471)

§ 204 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar delgivningarna. 

Anmälda delgivningar 
 Revidering av Inflyttningsplan för Piteå kommun (dnr 16KS591-1) 

 Kommunala Pensionärsrådets protokoll med bilagor 2018-05-07 (dnr 18KS1-11) 

 Meddelande (9/2018) från SKL:s styrelse om SKL:s Förbundsavgift 2019 (dnr 18KS455-1) 

 Protokoll Servicenämnden Piteå och Älvsbyn 2018-05-31 med bilagor (dnr 18KS7-2) 

 Svenska Kommun Försäkrings AB protokoll 7 maj 2018 (dnr 18KS16-5) 

 Svenska Kommun Försäkrings AB protokoll 2018-06-01 (dnr 18KS16-6) 

 Norrbottens e-nämnd 2018-02-27 (dnr 18KS53-1) 

 Norrbottens e-nämnd 2018-02-27 (dnr 18KS53-2) 

 Kommunala tillgänglighetsrådet 2018-06-07 (dnr 18KS1-12) 

 Kommunala förebygganderådet 2018-02-26 (dnr 18KS1-13) 

 Kommunala Förebygganderådet 2018-05-31 (dnr 18KS1-14) 

 Anvisningar investeringsprocessen byggnader (dnr 18KS410-2) 

 Revisionsrapport: Investeringsprocessen i de kommunala bolagen (dnr 18KS463-2) 

 Skrivelse till regionpolischef Norr (dnr 18KS416-1) 

 Svar på Skrivelse (dnr 18KS416-2) 

 Verksamhetsberättelse 2017 North Sweden (dnr 18KS1-16) 

 Protokoll årsstämma Länstrafiken Norrbotten AB (dnr 18KS1-17) 

 Protokoll vid extra bolagsstämma - Informationsteknik i Norrbotten AB, itn (dnr 18KS1-18) 

 Kommunala folkhälsorådet 2018-03-16 (dnr 18KS1-19) 

 Protokoll från styrelsemöte i SKFAB den 29 juni 2018 (dnr 18KS1-23) 

 Bostadsmarknadsanalys Norrbotten 2018 (dnr 17KS718-10) 

 Agreement between the Swedish International Centre for Local Democracy ("ICLD") and Piteå Municipality 
on financial contribution from the Municipal Partnership Programme (dnr 18KS36-7) 

 Code of Conduct for the Swedish International Centre for Local Democracy an its partners (dnr 18KS36-8) 

 Anvisningar för revisorer Granskning av projekt i Kommunala Partnerskapsprogram (dnr 18KS36-9) 

 Beslut om Utökning av naturreservat Torrbergstjärn (dnr 18KS524-2) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 2018:20 Feriejobb/sommarjobb 2018 
 Cirkulär 2018:22 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år2019 
 Cirkulär 2018:25 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 

mom. 7, 9-12. 
 Cirkulär 2018:26 Ny Förvaltningslag 
 Cirkulär 2018:27 Budgetförutsättnigar för åren 2018-2021 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 

         
          

   

              
           

              
         

        

             
           
 

           
             

   

 
        

               
        

    

           

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 58 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(58 av 471)

§ 205 
Tilläggsäskande för driftsbudget för återställning av Solrosens lokaler 
Diarienr 18KS134 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår tilläggsäskande för driftsbudget för 
återställande av Solrosens lokaler samt att socialnämnden uppmanas återkomma med 
äskandet i ordinarie budgetprocess. 

Ärendebeskrivning 
Verksamheten Solrosen har under hösten 2017 flyttat till nya lokaler då tidigare lokaler ej 
längre ansågs vara verksamhetsanpassade till målgruppen samt påtryckningar från Pitebo som 
uttryckt intresse att återställa lägenheterna för uthyrning till medborgarna i Piteå då det råder
bostadsbrist. Verksamheten är idag inhyst i lokaler på Gästgivaren, Öjebyn. 

Bifogat förslaget är en kostnadskalkyl om 2 st förslag. 

Socialnämndens avsikt är att återställa samt behålla två st 1:or till socialnämndens fortsatta 
övriga verksamhet inom psykosocialt stöd till vuxna, så kallade närboendelägenheter enligt 
förslag 2. 

Socialnämnden beslutade 2018-02-21 § 33 att föreslå kommunstyrelsen att bevilja ett 
tilläggsäskande av driftbudget på 1 650 tkr för återställning av lägenheter då verksamheten 
flyttat till nya lokaler. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att äskanden utöver ordinarie budgetprocess 
bör undvikas i så hög utsträckning som möjligt. Nämnderna kommer inom kort att lämna in 
budgetförslag för verksamhetsplanen 2019-2021, varför socialnämnden föreslås återkomma 
med äskandet i ordinarie budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
 Kalkyl/ budgetpris för ombyggnad lokal "korttidsboende" Wåhlinsgatan 2 a och 2 b 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

 
 

          
     

          
           

            
       

            
                 

              
             

       

 
       

           
   

 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 59 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(59 av 471)

§ 206 
Ansökan om investeringsmedel 2018 för sprinklersystem till 
gruppboende Energigränd 
Diarienr 18KS461 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel med 750 tkr för 
2018 för sprinklersystem till gruppboende Energigränd. 

Ärendebeskrivning
Gruppboendet Energigränd flyttar sin verksamhet till nyproducerade lokaler och enligt 
Statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2003:10), och lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778) så är verksamheter som drivs enligt Boverkets byggregler, 5b klassad verksamhet, 
skyldig att i sina lokaler rusta med sprinklersystem. 

Kostnadsförslag som är bifogat beskriver två alternativa investeringskostnader på ca 595 tkr 
exkl moms, alt 630 tkr exkl moms. Kostnaden för brandskyddet är 595 tkr + moms och för 
konsulttjänster 40 tkr + moms. Kommunen kan dock enbart lyfta momsen för installation i 
gemensamhetslokaler och den största delen av installationen är i de boendes egna lägenheter 
vilket medför att investeringskostnaderna blir ca 750 tkr. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att begärda investeringsmedel beviljas för 
sprinklersystem till gruppboendet eftersom kommunen enligt föreskrifter och lag har ansvar 
att inrätta angivet brandskydd. 

Beslutsunderlag 
 Kostnadsredovisning lokalanpassning 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
       

    
 

        
         

            
           
           

           
    

          
             

          
          

 

          
            

        

       
             

         

            
           

            
            

           
          

          
          

             
           

           
         

             
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 60 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(60 av 471)

§ 207 
Förnyelse av borgensavtal regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) 
Diarienr 18KS284 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun 
bekräftar ingången borgensförbindelse av den 30 december 1994 (”Borgensförbindelsen”), 
vari Piteå kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Piteå kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder 
för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun bekräftar att 
regressavtalet undertecknat av Piteå kommun den 18 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret 
mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenär skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun bekräftar att 
garantiavtalet undertecknat av Piteå kommun den 18 oktober 2011, vari Piteå kommuns 
ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande, 
kommunstyrelsens vice ordförande och kommunchef att två av ovan nämnda i förening för 
kommunens räkning undertecknar alla handlingar med anledning av detta beslut. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun är likt absoluta merparten av Sveriges kommuner, landsting/regioner medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens syfte är att ge medlemmarna tillgång till 
konkurrenskraftig finansiering. En av de viktigaste styrkorna i affärsmodellen är att alla 
medlemmar solidariskt borgar för den totala låneportföljen vilket bidrar till att Kommuninvest 
rankas bland de mest kreditvärdiga låntagarna i världen. Detta möjliggör kostnadseffektiv 
finansiering av de investeringar som kommunen och de kommunala bolagen gör. 

Föreningens upplåning- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest 
i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens 
stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad 
borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga 
förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Piteå kommun utfärdade 
sin borgensförbindelse den 30 december 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av 
kommunfullmäktige den 12 oktober 2009. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

        
           

          
      

                
           

            
             

           
              

            
          

           
  

         
          

         
             

          
                

              

             
           
             

    

    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 61 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(61 av 471)

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid Kommuninvests 
upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den 
praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests 
upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtaganden ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av kommunfullmäktige. 
Giltighetstiden för Piteå kommuns borgensåtagande kommer således inom kort löpa ut. Med 
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i Föreningen och 
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket 
stor vikt att Piteå kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett 
beslut i kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftelse att 
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts i 
ytterligare en tioårsperiod. 

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponering avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är 
av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests 
verksamhet. Piteå kommun undertecknade Regressavtalet den 18 oktober 2011 och
Garantiavtalet den 18 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och 
måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för 
borgensförbindelsen. 

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande för 
samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet således ska bekräftas i 
samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar 
såväl borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). 

Beslutsunderlag 
 Kommuninvest skrivelse kring förnyelse borgensavtal 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

 

          
   

 
           

         

         
            

            
              
           
             

            
            

         

           
         

           
           

         
          

    
     

    
 

            
           

     
 

            
              

 
 

      
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 62 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(62 av 471)

§ 208 
Detaljplan för del av Stadsön 2:1- butik på Universitetsområdet 
Diarienr 18KS482 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för del av Stadsön 
2:1, butik på Universitetsområdet. 

Detaljplanen ska särskilt beakta gestaltning och höjdförhållanden så att områdets karaktär 
behålls och att Universitetets byggnader är de som definierar området. 

Ärendebeskrivning 
Etablering av matvarubutik på Universitetsområdet har efterfrågats av verksamheter, 
studenter och företag. Piteå kommun har bedömt etablering av butik på Universitetsområdet 
som viktigt för den fortsatta utvecklingen av området. Detta sammantaget med nedläggning 
av matvarubutik på området Djupviken och att exploatören sökte ny etablering för butik har 
lett till framtagandet av denna detaljplan. Flera lokaliseringsalternativ har diskuterats inom 
och utanför Universitetsområdet och den nu aktuella platsen har bedömts som mest lämplig. 
Bedömningsgrunderna har bland annat varit att butiken ska ligga i utkant av 
Universitetsområdet för att minimera trafiken inom området samt nära befintlig infart från 
Norra Ringen. Detaljplanen följer översiktsplanen som anger området som samhällsfunktion. 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2018-01-16 – 2018-02-06. 
Samhällsbyggnad, har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-03-06. I redogörelsen 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-03-07 – 2018-03-28. 
Samhällsbyggnad, har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2018-04-03. I utlåtandet 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

Underlag till framtagande av planhandling: 
Gestaltningsprogram 2014-10-28, Markteknisk undersökning 2017-07-03, 
Dagvattenutredning 2018-02-12 och Trafikmätning 2018-02-26. 

Samhällsbyggnad, anser att planen bidrar till en fortsatt utveckling av Universitetsområdet i 
enlighet med översiktsplanen. Planen är klar för antagande och samhällsbyggnad, fysisk 
planering föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. Detaljplan debiteras enligt tabell 8B klass 4,90 timmar och 76 500 kronor. Planavtalet 
upprättades 2017-08-15. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-25 att godkänna samhällsbyggnads 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

       
         

   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 63 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(63 av 471)

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-25 att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna detaljplanen för del av Stadsön 2:1, butik på Universitetsområdet. 

Beslutsunderlag 
 Plankarta 
 Planbeskrivning 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 64 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(64 av 471)

§ 209 
Kommunalt partistöd Centerpartiet Piteå 2019 
Diarienr 18KS39 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Centerpartiet Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Centerpartiet Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av mottaget partistöd samt granskningsintyg 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 65 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(65 av 471)

§ 210 
Kommunalt partistöd Liberalerna i Piteå 2019 
Diarienr 18KS40 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Liberalerna i Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Liberalerna i 
Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning partistöd Liberalerna 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 66 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(66 av 471)

§ 211 
Kommunalt partistöd Kristdemokraterna Piteå 2019 
Diarienr 18KS45 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Kristdemokraterna Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Kristdemokraterna Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse, resultatrapport och revisionsberättelse 2017 Kristdemokraterna i 

Piteå 
 Årsmötesprotokoll från Kristdemokraternas årsmöte 2018-02-18 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 68 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(68 av 471)

§ 212 
Kommunalt partistöd Miljöpartiet Piteå 2019 
Diarienr 18KS41 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Miljöpartiet Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Miljöpartiet 
Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Miljöpartiet i Piteå 2017- Verksamhetsberättelse 
 Miljöpartiet i Piteå 2017- Bilaga till verksamhetsberättelse 
 Miljöpartiet i Piteå 2018- Granskningsrapport 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 70 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(70 av 471)

§ 213 
Kommunalt partistöd Moderaterna Piteå 2019 
Diarienr 18KS42 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Moderaterna Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Moderaterna 
Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Moderaterna- Granskningsrapport 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 71 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(71 av 471)

§ 214 
Kommunalt partistöd Sjukvårdspatiet Piteå 2019 
Diarienr 18KS43 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Sjukvårdspartiet Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Sjukvårdspatiet Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsberättelse revisionsberättelse 2017 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 72 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(72 av 471)

§ 215 
Kommunalt partistöd Skol- och landsbygdspartiet 2019 
Diarienr 18KS47 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Skol- och landsbygdspartiet Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Skol- och 
landsbygdspartiet Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Revisionsberättelse för Skol- och landsbygdspartiet för år 2017 
 Revisionsberättelse för Skol- och landsbygdspartiet för år 2017 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 73 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(73 av 471)

§ 216 
Kommunalt partistöd Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun 
2019 
Diarienr 18KS44 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun för 2019. 

Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Piteå 
Socialdemokratiska arbetarekommun för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Socialdemokraterna- Redovisning av mottaget partistöd 2017 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 74 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(74 av 471)

§ 217 
Kommunalt partistöd Sverigedemokraterna Piteå 2019 
Diarienr 18KS48 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Sverigedemokraterna Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Sverigedemokraterna Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Granskningsrapport, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 75 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(75 av 471)

§ 218 
Kommunalt partistöd Vänsterpartiet Piteå 2019 
Diarienr 18KS46 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Vänsterpartiet Piteå för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, som är gällande för 2018 års 
redovisning, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, 
dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. 

Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet. 
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret, 
upprättad av föreningens revisor. 

Redovisning ska lämnas till kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt 
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under 
mars månad efter 
beslut av kommunfullmäktige. 

I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande: 

” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunfullmäktige inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller 
innevarande år (utbildningsstöd).” 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2018-06-28 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Vänsterpartiet Piteå för 2019. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning av mottaget partistöd och granskningsintyg 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
 

 

      
        

       
        

      
  

            
      

           
       

          
          

        

       
        
  

       
         

          
              

       
 

               

 

            
    

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 76 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(76 av 471)

§ 219 
Sammanträdesplan 2019 
Diarienr 18KS438 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen fastställa sammanträdesplan för 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för kommunstyrelsen för 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen fastställa Årsplan/tidplan för ekonomiska 
aktiviteter och undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa sammanträdesplan för 
kommunfullmäktige för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2019 har upprättas för kommunstyrelsen inklusive 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för kommunfullmäktige. 

Dessutom har förslag tagits fram till årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och 
undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år 2019. 

Årsplanen/tidplanen är framtagen utifrån förslaget till 2019 års sammanträdesplan, då 
budgeten behandlas i maj/juni och beslutas av kommunfullmäktige under november. 
Fastställande av skattesats sker även av kommunfullmäktige i november. 

Årsplanen innehåller tidplaner för årsredovisning/bokslut, månadsrapport, fördjupad 
månadsrapport, delårsrapport, budget/VEP, fastställande av budget/VEP inklusive skattesats, 
undersökningar och medborgardialoger. 

Sammanträdesdagarna med kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige stämmer med förslaget till sammanträdesplan för år 2019. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget med tillägg i sammanträdesplanen 
om utbildningsdagen för ledamöter och ersättare den 31 jan-1 feb 2019, bokslut 4 februari 
2019 samt studiebesök till nämnderna 14 maj 2019. 

Majvor Sjölund (C): bifall till förslaget med ändring att beslut av budget skjuts till september 
2019. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Årsplan-tidplan ekonomi 2019 förslag v.3 
 Sammanträdesplanering 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 220 
Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens 
Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM) för verksamhetsåret 2017 
Diarienr 18KS483 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt 
de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet. 

Ärendebeskrivning
Av regionfullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet under året. 

Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns 
en tillräcklig intern kontroll. 

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Att förbundsdirektionen till övervägande del har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Att förbundsdirektionen i begränsad utsträckning har bedrivit verksamheten på ett från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Att förbundsdirektionens interna kontroll i begränsad utsträckning varit tillräcklig. 

Generellt bör direktionens arbete kunna vidareutvecklas i en snabbare takt än vad som nu är 
fallet. Denna notering görs utifrån genomförda revisionsgranskningar och sett över tid från 
förbundets tillkomst fram till idag. 

Revisorerna tillstyrker: 

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna 
i densamma. 
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Beslutsunderlag 
 Årsredovisning RKM 2017 
 Revisionsberättelse RKM med bilaga 2017 
 Revisionsrapport- Granskning av årsredovisning RKM 2017 
 Revisionsrapport- Ansvarsgranskning RKM 2017 
 Revisionsrapport- Granskning av internkontrollarbetet 2017 
 Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2017 
 Granskningsrapport Norrtåg AB 2017 
 Granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2017 
 Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2017 
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§ 221 
Reviderat ägardirektiv för Nolia AB 
Diarienr 18KS480 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektivet för 
Nolia AB. 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 omarbetades ägardirektivet för Nolia AB. Revideringen gjordes av en 
grupp bestående av kommunalråd och koncern VD:ar i ägarkommunerna Piteå, Skellefteå och 
Umeå. 

Umeå kommun har behandlat ärendet och tagit beslut i Umeå Kommunföretag AB. Skellefteå 
kommun har behandlat ärendet i Skellefteå stadshus och kommer i september att ta beslut i 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Ägardirektiv Nolia 2013 
 Ägardirektiv Nolia 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 222 
Rapportering e-nämnd 
Diarienr 18KS167 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar Verksamhetssummering 2017 för 
e-nämnden. 

Ärendebeskrivning 
Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala,
Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner kom från och med 2013-06-01 överens 
om att inrätta en gemensam nämnd. Luleå kommun är värdkommun. 

Det huvudsakliga uppdraget ska syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i 
Strategin för e-Samhället och bestå av samordning för utveckling inom e-förvaltning. 

Nämnden ska till kommunfullmäktige i Luleå kommun rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Samtliga rapporter ska 
tillställas de samverkande parterna vid samma tillfälle. 

Bifogad Verksamhetssummering för 2017 har inkommit till Piteå kommun. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetssummering 2017 e-nämnden 
 Beslutande ledamöter e-nämnden 2017 
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§ 223 
Personalpolicy 
Diarienr 18KS358 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ny Personalpolicy. 

Ärendebeskrivning 
I syfte att förenkla och renodla föreslås en sammanslagning av nuvarande medarbetar- och 
ledarskapspolicyn till en gemensam personalpolicy. Personalpolicyn är en sammanfattning av 
de båda tidigare policys och ingen ändring har skett i innehållet. 

Beslutsunderlag 
 Personalpolicy 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 224 
Upphävande av medarbetarpolicy 
Diarienr 18KS344 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver medarbetarpolicyn. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av den tidigare medarbetar- och 
ledarskapspolicyn till en övergripande personalpolicy. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 225 
Upphävande av ledarskapspolicy 
Diarienr 18KS345 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver ledarskapspolicyn. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning av den tidigare medarbetar- och 
ledarskapspolicyn till en övergripande personalpolicy. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 226 
Revidering av Policy för styrande dokument 
Diarienr 18KS405 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad version av Policy för 
styrande dokument. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2008-02-11, § 4 Policy för Piteå kommuns styrande dokument och 
reviderade den senast 2017-02-13 § 5. Utifrån omorganiseringar inom 
kommunledningsförvaltningen samt att det framkommit behov av förtydliganden så har ett 
nytt förslag till revidering arbetats fram. 

De största ändringarna är som följer: 

• Anpassats utifrån ny organisation och kvalitetkedjans roll. 
• Utökats att omfatta alla kommunens styrande dokument oberoende beslutsinstans 
• Kompletterats med skrivning om kommunal författningssamling 
• Kompletterats med möjlighet för tjänstepersoner att göra redaktionella ändringar 
• Förtydligande att ”Piteå kommun” inte ska skrivas in i rubrik på dokument. 
• Tydliggjort beskrivning av vissa typer av styrande dokument. 
• Kompletterats med skrivning om taxor och avgifter som egen typ av styrande dokument 
• Tagit bort lathund för skapande av styrande dokument (finns i anvisning) 

Beslutsunderlag 
 Policy för styrande dokument 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 227 
Revidering av Policy för kvalitetsarbetet 
Diarienr 18KS406 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar reviderad version av Policy för 
kvalitetsarbetet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2009-10-12, Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet och 
reviderade den senast 2017-02-13 § 6. Utifrån omorganiseringar inom 
kommunledningsförvaltningen samt att det framkommit behov av förtydliganden så har ett 
nytt förslag till revidering arbetats fram. 

De största ändringarna är som följer: 

• Anpassats utifrån ny organisation och kvalitetskedjans roll. 
• Tydliggjort ansvar för kvalitetsarbetet 
• Anpassat processens roll i internkontrollen
• Ändrat skrivning för kommunstyrelsens ansvar för övergripande samordningsansvar för 
utvecklingsarbete (tidigare enbart kopplat mot EU) 
• Strukit utdrag ur ledaskaps- och medarbetarskapspolicy som inte tillförde något 
• Strukit detaljinstruktioner för medborgardialoger (finns i anvisning) 

Beslutsunderlag 
 Policy för kvalitetsarbetet 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 228 
Svar på motion (L) om att utreda möjligheterna för en 
tävlingsanläggning för sportkörning på Grans 
Diarienr 17KS612 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda 
möjligheterna för en tävlingsanläggning för sportkörning på Grans. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulla Persson (L) och Åke Forslund (L) har inkommit med 
ovan rubricerade motion och yrkar följande: 

Utred möjligheterna att göra en tävlingsanläggning för sportkörning på Grans 
Naturbruksskola. 

Dessutom anförs i motionen: 

Sportkörningen är den snabbaste växande grenen inom ridsportförbundet. Trots det finns det 
ingen gymnasieskola i norra Sverige som har utbildning i sportkörning. Det finns 
brukskörning, men det är en annan typ av körning. 

En anläggning på Grans skulle ge naturbruksgymnasiet en särställning i Sverige, som ett av 
de få i landet som erbjuder utbildning i sportkörning. Bygga maratonhinder på Grans är 
lämpligt eftersom det redan finns en 40*80m körplan som går att använda vid tävling och 
träning. Det är även möjligt att köra maratonsträckan utan att behöva ut på trafikerade vägar. 

Inom körsporten tävlar män mot kvinnor och unga mot gamla. Även i EM och VM. ALLA 
kan köra häst. Personer med funktionshinder som inte kan rida, kan med smärre justeringar på 
vagnen köra häst och tävla. 

Många börjar med körning när de "vuxit ur" sin ponny, för att motionera en sällskapshäst, 
eller som ett komplement till ridningen. 

Närmaste anläggning med maratonhinder finns 20 mil bort i Villvattnet utanför Burträsk, 
Västerbotten. Att först åka dit med en vagn och sedan åka tillbaka för att hämta hästen för att 
träna och sedan hem gör att man inte åker och tränar. Hela Norrbotten har bara 2 tävlande 
ekipage. I Västerbotten finns ett 40-tal tävlande ekipage. För att där finns träningsmöjligheter. 

Skulle det finnas en anläggning med hinder skulle vi kunna ordna tävlingar här och öka 
intresset ännu mer. Många tränar men vill inte tävla för att tävlingarna är så långt borta. 
Anläggningen skulle användas av privatpersoner och föreningar på kvällar och helger för 
träningar och tävlingar. 

Det skulle komma flera ekipage från andra delar av landet, även ekipage från Norge skulle 
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vara intresserade av att komma och tävla. Det innebär att Piteå skulle få fler besökare som 
skulle gynna handel mm. 

Det skulle även öka andelen män i ridsporten. Då flera kuskar är män och flera kvinnor som 
kör tar sin make som groom. 

Hindren går att bygga så att de kan använda dem som fälttävlans hinder. Det skulle vara den
enda fälttävlans banan i Övre Norrland. 

Kommunfullmäktige har den 23 oktober 2017, § 247, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Barn och utbildningsnämndens yttrande, antaget den 17 januari 2018, §11 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något yttrande då frågan inte hör till 
nämndens ansvarsområde. 

Däremot har verksamhetschef vid Grans Naturbruksgymnasium upprättat följande yttrande: 

Att börja med sportkörning på Grans är egentligen intressant och i linje med Grans tanke att 
eventuellt fokusera ridningen till PRK och behålla körutbildningen här på Grans. Det är 
också, precis som påpekas i motionen, en växande gren framför allt bland personer i vuxen 
ålder. 

Driftchef har kollat upp angående vilka krav som ställs på en tävlingsbana och bedömningen 
är att det tyvärr inte finns de markresurser, i anslutning till skolan, som behövs för att anlägga 
en fullvärdig sådan. Här på området finns bara en möjlig körväg och det är runt Granparken 
och den kan inte blockeras med maratonhinder. Nedanför vägen (mot vattnet) är det 
anläggningsförbud och inne i själva Granparken är det kulturområde vilket kraftigt begränsar 
vad som kan göras där. I övrigt är det betesmarker som direkt omger skolområdet som Grans 
måste ha för kor och hästar under betestiden. De betesarealerna är nödvändiga för att uppnå 
kraven från EU och KRAV-certifieringen. Direkt bakom stall (och hästbete) så tar Framnäs 
mark över. Skolan har också varit tvungen att sluta med travinriktningen eftersom det är för 
dåligt med träningsvägar runt skolan. 

På Grans område skulle det rymmas att sätta upp några enstaka hinder för träning men inte för 
tävling. 

Det skulle nog också krävas att det finns en aktiv förening som vill jobba med verksamheten 
för troligen söker sig inte någon större andel gymnasieelever till körning, baserat på tidigare 
erfarenhet, helt enkelt för att det oftast är något man börjar med senare i livet. 
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Kultur och fritidsnämndens yttrande, antaget den 3 mars 2018, §13 

Grans naturbruksskola har svarat på motionen utifrån anläggningsfrågan, Kultur- och 
fritidsnämnden svarar utifrån föreningsverksamhet. Piteå Rid och Körsällskap har haft en 
körsektion, men den är nedlagt för närvarande. Förvaltningen har inte fått information om 
någon ny förening har bildats i Piteå. 

De flesta föreningsanläggningar och lokaler ägs av föreningarna och i de fall en lokalförening 
bedriver verksamhet för barn och ungdomar och har ett behov av verksamhetsanläggning förs 
en dialog mellan kommun, förening samt ev. markägare eller hyresvärd utifrån verksamhetens 
behov, storlek mm. 

För att Kultur, park och fritid ska driva frågan om en tävlingsanläggning för sportkörning 
krävs en förening som är intresserad av att äga och förvalta den. 

I fall förvaltningen får förfrågan om en sådan anläggning, kommer frågan tas upp för 
diskussion utifrån de krav och kriterier som gäller för föreningar som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 augusti 2018 

Kommunens satsningar på idrottsutövande är i första hand riktat till barn och 
ungdomsverksamhet för att ge alla unga möjlighet till rörelse och en meningsfull fritid. 
Bedömning är att vuxna själva har möjlighet att prioritera sina fritidsaktiviteter och behöver 
inte på samma sätt stöd av kommunen. Det finns inte heller något dokumenterat stort intresse 
för sportkörning med häst inom Piteå området vilket gör att byggandet av en 
sportkörningsanläggning skulle vara en stor risktagning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Motionen tar upp ett intressant förslag som eventuellt skulle kunna höja Grans 
attraktionskraft. Grans egen bedömning är dock att de inte har de markresurser som krävs för 
att få till en fullgod anläggning. Det finns inte heller någon aktiv förening som framfört 
önskemål om någon liknande anläggning varför man kan utgå från att intresset inte är så stort. 
Intresset för Grans naturbruksgymnasium har ökat sedan kommun tog över driften av skolan 
och det pågår ett arbete tillsammans med landstinget för att ytterligare stärka skolans 
ställning. 

Jag är därför inte i dagsläget beredd att beslut om att lägga resurser på att utreda en 
tävlingsanläggning för sportkörning på Grans område. Skulle skolan eller en aktiv förening 
med ungdomsverksamhet se att det finns ett behov av en sådan anläggning kan det i framtiden 
förstås komma att bli en annan bedömning. 
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Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 229 
Svar på motion (L) - utreda säkra busstopp 
Diarienr 17KS579 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om att utreda säkra 
busstopp som färdigbehandlad. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulla Persson (L) har inkommit med ovan rubricerade motion 
och yrkar följande: 

Utred säkra buss stopp 

Dessutom anförs i motionen: 

Storstädernas problem kommer så småningom till Piteå också när det gäller säkra 
busshållplatser. För att öka tryggheten under dygnets mörka timmar bör säkra natt stopp för 
busstrafiken utredas. 

Passageraren kan begära stopp mellan två hållplatser för att förkorta gångvägen till
slutpunkten. Även att det skulle gå kliva på bussen mellan två hållplatser skulle vara att 
föredra. Det skulle öka tryggheten för bussresenären att själv ha valet var hen kan kliva av/på 
bussen. 

Kommunfullmäktige har den 25 september 2017, § 215, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, inkommit den 23 januari 2018. 
Möjligheten för resenärer att själva välja var de kan kliva på/av bussen kan, precis som 
motionären lyfter, innebära en förkortad gångväg till slutpunkten. Men det kan även innebära 
en ökad otrygghet för såväl resenär som chaufför av bussen. Om möjligheten finns att kliva 
på/av var som helst, kan resenärer placera sig på dåligt belysta platser med höga hastigheter 
på fordon, vilket försätter resenären i en osäker miljö. Det kan också vara svårt att i tid 
upptäcka en potentiell resenär som rör sig i en svagt upplyst miljö, vilket kan öka 
olycksrisken. Det kan även vara otydligt för en chaufför om det är en resenär som väntar vid
vägkanten eller om det bara är en förbipasserande. Även det övriga trafikflödet kan påverkas 
negativt med köbildning och farliga omkörningar som en följd av att bussar stannar på mindre 
lämpliga platser. 

Utöver ovanstående finns en stor risk att de fastlagda tidtabellerna för respektive busslinje 
inte är möjliga att hålla om antalet stopp för på- och avsläpp av passagerare ökar utöver de 
fasta hållplatsstoppen. Detta kan innebära att det antingen är nödvändigt att helt ta bort fasta 
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tidtabeller eller att alternativt lägga dessa med så pass mycket tidsmässig marginal att 
turtätheten påverkas negativt. 

Piteå kommun arbetar för ett ökat resande med kollektivtrafik. Tryggheten, samt känslan av 
trygghet, är viktig för bussresenärer. Det är därför viktigt med bra belysning, goda 
anslutningsmöjligheter till/från hållplats i form av gång- och cykelvägar, samt en i övrigt god 
utformning av hållplatser. Vid ny- och ombyggnation av hållplatser är trygghet, säkerhet och 
tillgänglighet viktigt och mycket av fokus sätts på just de punkterna. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att Kommunstyrelsen anse motionen ”Utred säkra 
busstopp” färdigbehandlad. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 mars 2018 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens yttrande och 
föreslår att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad då att anordna säkra 
busstopp ligger i samhällsbyggnadsnämndens grunduppdrag. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Att likt det motionären föreslår i motivationen till sin motion ge möjlighet för bussresenärer 
att hoppa på och av bussen på valfri plats är inget jag anser ökar säkerheten. Att däremot likt 
yrkande utreda och anordna säkra busstopp ingår i samhällsbyggnadsnämndens grunduppdrag 
varför jag yrkar att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. 
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§ 230 
Svar på motion (L) om utreda elbil-pooler i byarna 
Diarienr 17KS580 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunchefens uppdrag om att bilda en kommunal bilpool 
kompletteras med ett tilläggsuppdrag att som ett andra steg utreda möjligheterna att för att 
även ge möjlighet att låta allmänheten nyttja de fordon som ingår i bilpoolen. Här ska även 
landsbygdens möjligheter att ta del av poolen och påverkan på närliggande 
näringslivsverksamheter belysas. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Ulla Person (L) har inkommit med ovan rubricerade motion 
och yrkar följande: 

Utreda elbil-pooler i byarna 

Dessutom anförs i motionen: 

För att nå målet om en fossilfri fordonstrafik i Piteå kommun till år 2030 är bussen inte en 
lösning då ca 43% av innevånarna bor utanför Piteå om inte kommunen aktivt främjar och 
skapar förutsättningar för laddningsplatser i hela kommunen och dessutom snarast utreder 
elbil-pooler i byarna. 

Elbilen har inga utsläpp (borträknat tillverkningsutsläpp) vid körning; 

Med bokningsprogrammet kan man se vem som bokat, hur länge, om det finns platser kvar 
och när bilen ska vara tillbaka. 

Att dela bil och åka med varandra kan vara ett bra sätt att spara pengar och hjälpa miljön och 
att samåka kan också vara en mycket trevlig social upplevelse eftersom man får lite tid att 
umgås på vägen in till jobbet eller affären: 
Som medlem i en bil-pool så betalar man vanligtvis en månatlig avgift samt en extra avgift för 
varje timme man använder bilen. Ett flertal svenska kommuner erbjuder bilpooler, ska Piteå 
bli först med elbil-pooler ? 

Bilen är en av de största kostnaderna för de boende i glesbygden där bussar sällan går. Med 
elbil-pooler kan vi sänka utsläppen inte bara i glesbygden utan också i tätorterna dit flertalet 
åker och jobbar/ handlar mm.· 
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I framtiden kan det se ut såhär om det förverkligas med elbil-pool: 
06:45 A tar 3 passagerare från "byn" till tätorten, jobbet. 
08:00 B tar samma bil från A's jobb och åker till affären, återställer bilen på A's jobb 
11:00 C tar bilen från A's jobb och åker på lunchmöte hos kund 
15:00 A slutar jobbet och åker hem till byn" med 3' passagerare 
17:00 D tar bilen till hockeyträning i tätorten 

Allt detta utan något utsläpp 

Kommunfullmäktige har den 25 september 2017, § 216, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 mars 2018 
Piteå kommun jobbar strukturerat och långsiktigt mot att bli en klimatneutral kommun. 
Motionens förslag berör två frågor som är aktuella, dels utvecklingen av elfordon och dels en 
kommunal bilpool. 

Kommunchefen har ett uppdrag att ta fram ett förslag till genomförande av en bilpool. Denna 
har dock i ett första steg ett internt fokus med syfte att kommunens tjänstebilar ska ha en hög 
nyttjandegrad och bilresande i tjänsten ska effektiviseras. När det är på plats kan man börja se 
över möjligheterna att även låta allmänheten få tillgång till fordon när de inte används i 
kommunens tjänst. I ett sådant arbete måste dock speciell hänsyn tas till närliggande 
näringsverksamheter och hur det skulle påverka dessa. 

Samtidigt jobbar samhällsbyggnad med att bygga upp en offentlig ladd infrastruktur för 
elfordon. För att andelen el- och hybridbilar ska kunna öka måste det finnas goda möjligheter 
att ladda sina bilar. I översiktsplanen för Piteå kommun anges bland annat följande strategi: 
Genom satsningar på infrastruktur ska förutsättningar skapas för alternativa transportfordon 
och drivmedel (exempelvis laddstationer för elbilar och tankställe för biobränsle) 

Just nu pågår ett investeringsprojekt för utökning av laddinfrastruktur för elfordon. Under 
hösten 2016 kompletterades normalladdstationerna i parkeringshuset Stadsberget med en 
snabbladdare och en semisnabbladdare På Stadshuset har två nya semisnabbladdare 
installerats. Under 2017 och 2018 installeras det ytterligare sju laddstationer på Noliaområdet,
parkeringarna vid Coop Forum och ICA Kvantum samt på Universitetsområdet. Även Piteå 
Energi erbjuder laddstationer för elbilar redan idag vid deras kontor på Västra Kajvägen på 
kvällar och helger. 

Placeringarna har valts utifrån att de ska vara synbara, lättillgängliga och attraktiva även för 
besökare som inte hittar lika lätt i staden som vi som bor i Piteå. Det är ganska naturligt att 
laddplatserna inledningsvis har en låg beläggningsgrad men allt eftersom kommer den att 
stiga med en ökad efterfrågan på elfordon. 
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Utvecklingen på fordonssidan går för tillfället mycket fort både vad gäller drivmedel (inkl. 
el), tjänsteutbud och olika grader av autonom körning. Motionens förslag är intressant och 
kan mycket väl vara möjligt inom något år. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
kommunchefens uppdrag om att bilda en kommunal bilpool kompletteras med ett tilläggs 
uppdrag att som ett andra steg utreda möjligheterna för att även ge möjlighet att låta 
allmänheten nyttja de fordon som ingår i bilpoolen. Här ska även landsbygdens möjligheter 
att ta del av poolen och påverkan på närliggande näringslivsverksamheter belysas. Genom en 
kommunal satsning på elfordon kan den lokala efterfrågan på denna typ av fordon stimuleras 
genom att fler får möjlighet att se hur de fungerar. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Jag tycket motionens förslag är intressant, det är viktigt att vi som kommun följer 
utvecklingen av mobilitetstjänster nära. Piteå kommun har ett aktivt arbete mot att bli en 
klimatneutral kommun och i det arbetet är det viktigt att följa utvecklingen och ha ett öppet 
sinne för nya möjligheter. Jag är dock tveksam att kommunen skall ha ett operativt ansvar i att 
erbjuda fordonspoolstjänster till medborgarna, däremot skulle det kunna ske i samverkan 
något bolag. Jag är därför positiv till att kommunchefen får ett tilläggsuppdrag att som ett 
andra steg se om och under vilka förutsättningar en kommunal bilpool även skulle kunna 
nyttjas av medborgarna. Jag föreslår därför kommunfullmäktige ett bifalla motionen samt 
besluta om ovan nämnda uppdrag. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M): avslag till förslaget. 

Helena Stenberg (S) och Elisabet Vidman (S): bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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§ 231 
Svar på motion (SLP) om laddstolpe snabbladdare för el-bilar vid 
stadshusparkeringen 
Diarienr 17KS462 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om laddstolpe snabbladdare 
för el-bilar vid stadshusparkeringen färdigbehandlad. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

att två snabbladdare för elbilar sätts upp i närheten till Stadshusets entré 

Dessutom anförs i motionen: 

BAKGRUND: Antalet elbilar i Sverige ökar. Och för de som rör sig i de större städerna är det 
inte längre ett problem att hitta någonstans att ladda batteriet när det börjar ta slut. "Behovet 
av fler är stort", säger Biofuel regions expert Johan Lagrelius. I nuläget finns det 66 
laddstolpar i Norrbotten. Men behovet av fler är stort. 

Piteå har gjort sig kännt som en föregångare på sol-els-området och man har även en positiv 
policy för snabbladdare för el-bilar. När nu även politiskt intresserade, typ 
kommunfullmäktigeledamöter, har börjat införskaffa el-bilar så finns det all anledning att 
sätta snabbladdare vid Stadshuset. 

I Norge, där den nordligaste laddningsstationen finns i Sörkjosen, som ligger mer än 20 mil 
norr om Kiruna, och har man kommit betydligt längre än Sverige. Likaså i Finland. 
En elbilsförening i Norge gick faktiskt in och bekostade den laddningsstation som finns vid 
Hotell Laponia i Arvidsjaur för att deras medlemmar ska kunna korsa Norrbotten när de 
semestrar. - Vi jobbar ju nära våra motsvarigheter i Norge och Finland, och där har jag förstått 
att man investerat kraftigt på senare år. Och vi i Norrbotten kan inte vänta längre, utan 
behöver börja ställa om nu. Annars kan det bli problem, säger Swedish Laplands vd Erica 
Mattsson och fortsätter: 
Så en mycket lämplig plats är självklart då kommunens hjärta - dvs Stadshusparkeringen. 

För tillfället finns det ungefär 400 elbilar i Norrbotten, men tillväxttakten är enorm och det ser 
ut som att vi kommer vara uppe i 20 000 redan år 2030, säger Johan Lagrelius. 
Ytterligare 180 laddstolpar planeras att byggas i Norrbotten till 2020. Men många fler 
kommer enligt Johan Lagrelius att behövas på sikt. Men det behövs en laddstolpe för var 
tionde bil och det offentliga nätet måste byggas ut i samma takt som bilarna ökar, säger han. 

Prognoser finns som talar om att el-bilarna blir billigare än dito bensin om tre år - samma 
märke och samma modell. Det skulle innebära att såväl diesel- som bensinbilar snabbt 
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kommer fasas ut. 

Kommunfullmäktige har den 25 september 2017, § 211, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämnden nämndens yttrande, antaget den 7 mars 2018, §31 
Oktober 2016 installerades två stycken snabbladdare vid den nämnda parkeringen dock inte 
vid huvudentrén. Laddarna är placerad ovanför garageingången bredvid busshållplatsen. 
Dessa laddare är inte fullt utnyttjade, därför finner inte samhällsbyggnadsnämnden någon 
anledning att nu utöka med ytterligare laddare. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå motionen om att installera två 
laddstolpar vid stadshusets entré med hänvisning till samhällsbyggnads yttrande 

Fastighets- och servicenämndens yttrande, antaget den 15 mars 2018, §14 
Piteå kommun erhöll under 2017 bidrag från Naturvårdsverket i syfte att etablera ett antal 
laddstolpar inom kommunen. Två av dessa placerades på stadshusparkeringen, övriga finns 
på Stadsberget och Noliaområdet. 

Ansvarig för projektet är Samhällsbyggnadsförvaltningen, arbete fortgår med att lösa frågor 
kring drift och underhåll. 

Syftet med motionen anses därmed vara uppfyllt. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2018 
Samhällsbyggnadsnämndens och fastighets och servicenämndens, eller en enkel promenad på 
stadhusparkeringen, visar med all tydlighet att motionens intentioner var uppfyllda redan när 
den lämnades in till kommunen. Om beläggningsgraden på de redan installerade 
laddstationerna blir så hög att ytterligare behov uppstår kommer frågan att aktualiseras på 
nytt. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Piteå kommun följer utvecklingen och jobbar redan aktivt för att förbättra 
laddinfrastrukturen för elfordon. Som en del i detta har laddstationer installerats i Stadsberget, 
på Noliaområdet, vid parkeringarna för Coop Forum och ICA Kvantum, på 
universitetsområdet och sedan hösten 2016 även på stadshusparkeringen. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 98 (98) 

Sammanträdesdatum 
2018-08-27 

(98 av 471)

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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