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Sammanträdesdatum
2019-01-09

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Beslutande Helena Stenberg (S) (ordförande)
Anders Lundkvist (S) (vice ordförande)
Brith Fäldt (V) (2:e vice ordförande)
Stefan Askenryd (S)
Agnetha Eriksson (S)
Elisabeth Widman (S)
Anna Bergström (V)
Mats Dahlberg (MP)
Håkan Johansson (M)
Karl-Erik Jonsson (M)
Majvor Sjölund (C)
Marika Risberg (C)
Johnny Åström (SJV)
Helén Lindbäck (KD)
Anders Nordin (SLP)

Övriga deltagare Leif Wikman (Avdelningschef Styrning och Ledning)
Åsa Öberg (Ekonomichef)
Johan Hörnemalm (Processledare) §2
Anette Christoffersson (Processledare) §3
Ewa Degerman (Personalchef) §1
Peter Palmqvist (Näringslivschef) §1
Jeanette Ögren-Viklund (Kommunikationschef) §1
Sune Lindström (IT-chef) §1
Joel Wiklund (SLP) (Ersättare)
Roland Olofsson (S) (Ersättare)
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Sammanträdesdatum
2019-01-09

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2019-01-09

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§1
Information från Kommunledningsförvaltningens avdelningar

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av presentationen från avdelningscheferna inom 
Kommunledningsförvaltningen

Ärendebeskrivning
Avdelningscheferna inom kommunledningsförvaltningen presenterar sig och sin avdelning.
Leif Wikman, Avdelningen för Styrning och Ledning
Åsa Öberg, Ekonomiavdelningen
Ewa Degerman, Personalavdelningen
Peter Palmqvist, Näringslivsavdelningen
Jeanette Ögren Viklund, Kommunikationsavdelningen
Sune Lindström, IT-avdelningen
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Sammanträdesdatum
2019-01-09

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 2
Piteå kommuns innovationsarbete. Sökbara medel, projekt och 
aktiviteter
Diarienr 18KS840

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av information om Piteå kommuns innovationsarbete; sökbara 
medel, projekt och aktiviteter

Ärendebeskrivning
Processledare Johan Hörnemalm föredrar ärendet.
 
Innovation och verksamhetsutveckling har sedan 2016 varit prioriterat som strategi för att 
främja tillväxt och välfärd i Piteå. Detta för att möjliggöra nya lösningar kring 
kompetensförsörjning och kunna möta förändringar i efterfrågan av service och tjänster. 
Innovation och digitalisering är utpekat som en ledningskonsekvens för organisationen i VEP 
2019-2021. De senaste tre åren har koncept och verktyg tagits fram för att stimulera nya 
lösningar som kan införas i våra verksamheter. Det handlar bl.a. om verktyg för metodstöd, 
utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte och sökbara medel. Genom detta informationsärende 
redovisas exempel på koncept/verktyg som tagits fram samt projekt och projektresultat.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 3
Unga och student tycker
Diarienr 18KS660

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av rapporten Unga och student i Piteå tycker 2018.

Ärendebeskrivning
I Piteå kommun finns i dagsläget fem olika metoder för att ge unga möjligheter till inflytande; 
Unga och student tycker, Unga frågar, Unga granskar och Unga kommunutvecklare. Unga 
och student tycker genomförs som en enkätundersökning varje år under oktober månad.
Antalet svarande 2018 är det högsta sedan undersökningen startade 2007. Ökningen kan 
förklaras genom att fler unga har fått svara på undersökningen tillsammans under skoltid. 
Antalet studenter som svarat är något lägre än föregående år. Det är viktigt att prioritera 
genomförandet av olika event på platser där unga befinner sig för att bibehålla och om möjligt 
öka antalet svarande. Utifrån årets frågeställningar som bland annat har handlat om vad unga 
tycker är viktigt när de tänker på sin framtida arbetsgivare har representanter från 
personalkontoret deltagit vid samtliga genomförda event (Grans naturbruksskola, 
Strömbackaskolan, Musikhögskolan).
Andelen unga som skulle kunna rekommendera en vän eller någon annan att flytta till Piteå 
har minskat en aning sett över de tre senaste åren (2016 var andelen 85 procent och 2017 var 
andelen 81 procent). Främsta anledningen till att man inte skulle rekommendera någon att 
flytta till Piteå är att staden känns för liten och att det finns för lite aktiviteter för unga.
En majoritet av de unga som svarat på enkäten känner inte till UF-företag (Ung 
företagsamhet). I åldersgruppen 16 – 19 år är det 66 procent av de svarande som uppger att de 
inte känner till verksamheten. Det ses inga skillnader mellan könen.
Piteå kommun som arbetsgivare förknippas av de unga med faktorer som bra arbetskamrater, 
trevlig stämning på arbetsplatsen, bra lön och en trygg och säker anställning. Väldigt få 
förknippar Piteå kommun som arbetsgivare med faktorer som goda karriärmöjligheter, att 
man får uppskattning för det man gör, att man har flexibla arbetstider eller att kommunen 
jobbar för en mångfald av medarbetare. Frågorna om vad de unga tycker är viktigast för att 
trivas på ett jobb och vad de unga förknippar med Piteå kommun som arbetsgivare 
överensstämmer i hög grad. Ett liknande svarsmönster ses för studenterna som svarat på 
undersökningen.

Beslutsunderlag
 Rapport Unga och studenter i Piteå tycker 2018
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§ 4
Val av ombud till årsstämmor/bolagsstämmor föreningsstämmor och 
andra liknande sammanträden för 2019-2022
Diarienr 18KS817

Beslut
Kommunstyrelsen utser för år 2019-2022 kommunstyrelsens ordförande, eller den hon i sitt 
ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till, att företräda kommunen vid årsstämmor/ 
bolagsstämmor i bolag som inte ingår i PIKAB-koncernen, föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.

Ärendebeskrivning
Enligt det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen, ingår det i 
kommunstyrelsens ledningsfunktion att tillvarata Piteå kommuns intressen vid 
årsstämmor/bolagsstämmor, föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag 
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

Enligt fastställd bolagspolicy för Piteå kommun utser kommunfullmäktige 
bolagsstämmoombud till Piteå Kommunföretag AB. Koncernstyrelsen utser själv 
stämmoombud i de bolag som ingår i koncernen. Som ombud till årsstämmor/bolagsstämmor
i övriga bolag, föreningsstämmor och liknade sammanträden föreslås kommunstyrelsens 
ordförande, eller den hen i sitt ställe vid varje enskilt tillfälle lämnar fullmakt till att företräda 
kommunen.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 5
Val av ledamöter och ersättare - Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 2019-2022
Diarienr 18KS811

Beslut
Kommunstyrelsens utser följande 7 ledamöter till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 2019-2022:

Helena Stenberg (S)
Håkan Johansson (M)
Anders Lundkvist (S)
Majvor Sjölund (C)
Stefan Askenryd (S)
Brith Fäldt (V)
Johnny Åström (SJV)

Kommunstyrelsens utser följande 7 ersättare till kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott 2019-2022:

Agnetha Eriksson (S)
Karl-Erik Jonsson (M)
Elisabeth Vidman (S)
Marika Risberg (C)
Mats Dahlberg (MP)
Anna Bergström (V)
Martin Åström (SJV)

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente framgår att inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbets- 
och personalutskott bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare. Ledamöter och ersättare i 
utskottet väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter för samma tid som de invalts i 
styrelsen.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 6
Val av ordförande och vice ordförande - Kommunstyrelsens arbets- 
och personalutskott 2019-2022
Diarienr 18KS811

Beslut
Kommunstyrelsen utser Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Lundkvist (S) till vice 
ordförande för kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-2022.
 
Reservationer
Helén Lindbäck (KD). Marika Risberg (C), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M), 
Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Föreslår Anders Lundkvist (S) som vice ordförande
Håkan Johansson (M): Föreslår Majvor Sjölund (C) till vice ordförande.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Helena Stenbergs (S) förslag.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 7
Val av ledamöter och ersättare - Plan- och tillväxtkommittén 2019-
2022
Diarienr 18KS813

Beslut
Kommunstyrelsen utser följande 5 ledamöter till Plan- och tillväxtkommittén 2019-2022:

Helena Stenberg (S)
Anders Lundkvist (S)
Mats Dahlberg (MP)
Håkan Johansson (M)
Majvor Sjölund (C)

Kommunstyrelsen utser följande 5 ersättare till Plan- och tillväxtkommittén 2019-2022:

Stefan Askenryd (S)
Elisabeth Vidman (S)
Anna Bergström (V)
Marika Risberg (C)
Karl-Erik Jonsson (M)

Val av 4 ledamöter och 4 ersättare från samhällsbyggnadsnämnden till plan- och 
tillväxtkommittén 2019-2022 återstår.

Ärendebeskrivning
Kommittén består av nio ledamöter med nio ersättare. Dessa utses för tid som sammanfaller 
med mandattiden för kommunstyrelsens ledamöter.

Kommunstyrelsen utser fem ledamöter samt ersättare för dessa. Samhällsbyggnadsnämnden 
utser fyra ledamöter samt ersättare för dessa.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Föreslår till ledamöter Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S) och 
Mats Dahlberg (MP) och till ersättare Stefan Askenryd (S), Elisabeth Vidman (S) och Anna 
Bergström (V).
 
Håkan Johansson (M): Föreslår till ersättare Marika Risberg (C).
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att endast finns ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.

(10 av 17)



Sammanträdesprotokoll 11 (17)

Sammanträdesdatum
2019-01-09

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

(11 av 17)



Sammanträdesprotokoll 12 (17)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
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§ 8
Val av ordförande och vice ordförande - Plan- och tillväxtkommittén 
2019-2022
Diarienr 18KS813

Beslut
Kommunstyrelsen utser Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Lundkvist (S) till vice 
ordförande i Plan- och tillväxtkommittén 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen utser ordförande samt vice ordförande för kommittén.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Föreslår Helena Stenberg (S) till ordförande och Anders Lundkvist (S) 
till vice ordförande i Plan- och tillväxtkommittén 2019-2022.
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 9
Val av ledamöter och ersättare - Framnäs Folkhögskolas stiftelse 
2019-2022
Diarienr 18KS814

Beslut
Kommunstyrelsen utser följande 2 ledamöter till Framnäs Folkhögskolas stiftelse 2019-2022:
Helena Stenberg (S)
Maria Holmqvist-Ek (V)

Kommunstyrelsen utser följande 2 ersättare till Framnäs Folkhögskolas stiftelse 2019-2022:
Mats Dahlberg (MP)
Helén Lindbäck (KD)

Ärendebeskrivning
Piteå kommun är stiftare i Framnäs Folkhögskola. Två ledamöter och två ersättare ska utses 
till Framnäs Folkhögskolas stiftelse 2019-2022.

Yrkanden
Helena Stenberg (S) och Anders Lundkvist (S): Föreslår Helena Stenberg (S) och Maria 
Holmqvist-Ek (V) till ledamöter och Mats Dahlberg (MP) till ersättare.
 
Majvor Sjölund (C): Föreslår Helén Lindbäck KD i första hand till ledamot i andra hand till 
ersättare.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer första proposition på förslagen till ledamöter och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Helena Stenbergs (S) förslag.
 
Ordföranden ställer sedan proposition på förslagen till ersättare och finner att det endast finns 
ett förslag vilket blir kommunstyrelsens beslut.
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§ 10
Val av ledamöter och ersättare - Stiftelsen Festspelen Piteå 2019-
2022
Diarienr 18KS815

Beslut
Kommunstyrelsen utser följande 2 ledamöter till Stiftelsen Festspelen Piteå 2019-2022:
Elisabeth Lindberg (S)
Majvor Sjölund (C)

Kommunstyrelsen utser följande 2 ersättare till Stiftelsen Festspelen Piteå 2019-2022:
Förvaltningschef Kultur- Park och Fritid, Mona Lundström
Avdelningschef Kultur- Park och Fritid, Micael Jonsson

Ärendebeskrivning
Piteå kommun är stiftare i Festspelen Piteå. Två ledamöter och två ersättare ska utses till 
Stiftelsen Festspelen Piteå 2019-2022.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Föreslår till ledamot Elisabeth Lindberg (S) och till ersättare 
förvaltningschef Kultur- Park och Fritid Mona Lundström och avdelningschef Kultur- Park 
och Fritid Micael Jonsson.
 
Håkan Johansson (M): Föreslår till ledamot Majvor Sjölund (C).
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.
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§ 11
Val av ledamöter och ersättare - Piteå Allmänna näringslivsfond 
2019-2022
Diarienr 18KS812

Beslut
Kommunstyrelsen utser följande ledamöter till Piteå allmänna näringslivsfond 2019-2022:
Helena Stenberg (S)
Håkan Johansson (M)
Anders Lundkvist (S)
Majvor Sjölund (C)
Stefan Askenryd (S)
Brith Fäldt (V)
Johnny Åström (SJV)

Kommunstyrelsen utser följande ersättare till Piteå allmänna näringslivsfond 2019-2022:
Agnetha Eriksson (S)
Karl-Erik Jonsson (M)
Elisabeth Vidman (S)
Marika Risberg (C)
Mats Dahlberg (MP)
Anna Bergström (V)
Martin Åström (SJV)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-06-22 § 100, att i stadgarna för Piteå allmänna 
näringslivsfond ange kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att utgöra styrelse för 
fonden.

Kommunstyrelsen har nu att utse styrelse för Piteå allmänna näringslivsfond 2019-2022.
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§ 12
Val av kommunala vattenpolitiker Bottenviken
Diarienr 18KS841

Beslut
Kommunstyrelsen utser Mikael Borgh (V) och Daniel Bergman (M) till kommunala 
vattenpolitiker Bottenviken.

Ärendebeskrivning
I kommunerna i Bottenvikens vattendistrikt finns så kallade vattenpolitiker med uppgift att 
främja dialogen om vattenfrågor i och mellan kommunerna. Vattenpolitikerna har funnits 
sedan 2010. Piteå kommun har att utse två vattenpolitiker.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Föreslår Mikael Borgh (V)
 
Majvor Sjölund (C): Föreslår Daniel Bergman (M)
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.
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§ 13
Delegation av upphandlingsbeslut
Diarienr 18KS694

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande delegation att 
besluta i upphandlingsärenden avseende anläggnings- och byggentreprenader för perioden 
2019-01-01 - 2019-12-31 i de fall upphandlingen ligger inom uppsatta budgetramar.

Kommunstyrelsen beslutar att delegationsbesluten återredovisas två gånger per år till 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott med information om anbudsgivare, motivering 
till beslut och ekonomisk redovisning.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun i samarbete med kommunens bolag beslutade att investera kraftigt i 
nybyggnation och infrastruktur under 2018. För hinna genomföra samtliga upphandlingar 
planerade inköpsenheten att effektivisera upphandlingsprocessen genom att publicera flera 
upphandlingar i omgångar men med olika annonseringslängd/räkningstid. För att kunna 
genomföra ett stort antal upphandlingar under samma tidsperiod, med olika beslutsdatum bör 
fastställd beslutsprocess kompletteras med en delegation till ordförande och vice ordförande i 
kommunstyrelsen under aktuell tidsperiod. Delegationen ska bara gälla ifall upphandlingarna 
genomförs inom ramen för budget.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2017-11-13 § 240 att ge 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande delegation att besluta i 
upphandlingsärenden avseende anläggnings- och byggentreprenader för perioden 2018-01-01 
- 2018-06-30.

Efter ett gott resultat av åtgärden fanns ett behov inom verksamheten av att förlänga 
delegationen, beroende på att en del av planerade anläggnings- och byggentreprenader flyttats 
fram till kvartal 3 och 4, 2018.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2018-06-19 § 90 att ge 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande förlängd delegation att besluta i 
upphandlingsärenden avseende anläggnings- och byggentreprenader för perioden 2018-07-01 
- 2018-12-31.

Piteå kommun i samarbete med kommunens bolag fortsätter att investera kraftigt i 
nybyggnation och infrastruktur under 2019. Behovet av snabba beslutsvägar kvarstår under 
kommande upphandlingsperiod 2019-01-01 – 2019-12-31.

(17 av 17)
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