
(1 av 235)

 

 

  

  

       

  

  

  

     

         

         

    

       

             

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 1 (74) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

Plats och tid Ovalen kl. 13:00-17:30 

Beslutande Se sida 2, 

Övriga deltagare Se sida 2 

Utses att justera Majvor Sjölund (C) 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, 2019-05-07 kl. 10:00 

Paragrafer §§132-166 

Sekreterare Maria Öman 

Ordförande Helena Stenberg (S) 

Justerande Majvor Sjölund (C) 

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2019-04-29 

Anslags uppsättande 2019-05-02 Anslags nedtagande 2019-05-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift/anslaget av Maria Öman 



 

 

    
     

       
  

  
  

  
  

    
  

  
  

  
  
  

        

    
     

   
   
    

     

      
       
       

     
   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 2 (74) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

(2 av 235)

Beslutande Helena Stenberg (S) (ordförande) 
Anders Lundkvist (S) (vice ordförande) §§132-145 
Brith Fäldt (V) (2:e vice ordförande) §§132-137, §§139-166 
Stefan Askenryd (S) 
Agnetha Eriksson (S) 
Elisabeth Vidman (S) 
Anna Bergström (V) 
Mats Dahlberg (MP) 
Håkan Johansson (M) §§132-153, §§156-166 
Karl-Erik Jonsson (M) 
Majvor Sjölund (C) 
Marika Risberg (C) 
Helén Lindbäck (KD)
Johnny Åström (SJV) 
Anders Nordin (SLP) 
Jonas Wikström (S) §§146-166 ersätter Anders Lundkvist (S) 

Övriga deltagare Åsa Öberg (Ekonomichef) §§132-160 
Leif Wikman (Avdelningschef Styrning och ledning) 
Torbjörn Johansson (Räddningschef) §135 
Fredrik Sjömark (Socialchef) §133 
Emelie Nilsson (Ekonom Socialförvaltningen) §133 
Elinor Johanson (Förslagsställare till medborgarförslag) §134 

Jonas Wikström (S) (Adjungerad ersättare) §§132-145 
Mikael Borgh (V) (Ledamot i Bottenvikens vattendistrikt) §132 
Daniel Bergman (M) (Ledamot i Bottenvikens vattendistrikt) §132 
Sven-Gösta Pettersson (S) (Socialnämndens ordförande) §133 
Joel Wiklund (SLP) (Ersättare) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Innehållsförteckning...................................................................................................Sid 

§ 132 Återrapport från vattenpolitiker Bottenvikens vattendistrikt ...........................................5 
§ 133 Fördjupad månadsrapport mars 2019...............................................................................6 
§ 134 Medborgarförslag – Att Strömbackaelever gör sittbänkar efter gång och cykelvägen 

Bergsviken - Piteå .............................................................................................................7 
§ 135 Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 och årsbudget 2020 för kommunstyrelsens 

förvaltningar ......................................................................................................................8 
§ 136 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018.....................................................10 
§ 137 Fördelning av Byapeng 2019 .........................................................................................12 
§ 138 Stöd till den bebyggda kulturmiljön 2019......................................................................13 
§ 139 Begäran om medel ur Centrala potten - Nytt vård- och omsorgsboende.......................15 
§ 140 Ansökan om medfinansiering - Piteå eGames ...............................................................16 
§ 141 Allmänna investeringsfonden – Prioriteringar och överföring ......................................20 
§ 142 Taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll 2019 ...........................................21 
§ 143 Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen...........................................................22 
§ 144 Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald .............................................................23 
§ 145 Remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 2018:74 

Lite mer lika ....................................................................................................................25 
§ 146 Medborgarförslag - Hälsobingo .....................................................................................26 
§ 147 Medborgarförslag - Rökfri Gågata - rätt att andas frisk luft som icke rökare................27 
§ 148 Medborgarförslag – Att återkalla alkoholtillstånd mm i samband med Piteå Watercross 

tävlingar i södra hamn samt flytta arrangemanget till lämpligare plats ..........................29 
§ 149 Medborgarförslag – Fler skräpkorgar ............................................................................31 
§ 150 Val av ledamot – Institutet Dans i skolan från bolagsstämman 2019 till bolagsstämman 

2023.................................................................................................................................32 
§ 151 Redovisning av delegationsbeslut ..................................................................................33 
§ 152 Anmälda delgivningar....................................................................................................34 
§ 153 Motion (MP) – Giftfria och alternativa matkärl som är ämnade för uppvärmning av mat 35 
§ 154 Motion (SLP) – Gratis bilparkering utan tidsbegränsning.............................................38 
§ 155 Motion (SLP) – Bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall och returpapper .......41 
§ 156 Motion (SLP) – Ny nödutgång från stadshusets stora sessionssal.................................43 
§ 157 Motion (SLP) – Varken campingvagnar eller naturister................................................45 
§ 158 Motion (L) – Staty av Nils Edén ....................................................................................48 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 159 Motion (SLP) - Linnés källa .........................................................................................50 
§ 160 Motion (SLP) – Hjärt-lung-räddning och hjärtstartarutbildning till flera ......................52 
§ 161 Motion (SLP) – Återöppna hälsocentralerna .................................................................54 
§ 162 Motion (SLP) – Kommunal visselblåsarfunktion i kommunens skolor ........................57 
§ 163 Motion (SLP) – Motioner medborgarförslag och interpellationer måste vara 

tillgängliga för invånarna i Piteå och för media ..............................................................60 
§ 164 Motion (SLP) - Avskaffande av kommunalrådsfunktionen...........................................63 
§ 165 Motion (C) (M) (KD) (L) – Hållbar tillväxt och tillsyn med Rättviksmodellen............67 
§ 166 Medborgarförslag – FN minnessten...............................................................................71 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 132 
Återrapport från vattenpolitiker Bottenvikens vattendistrikt 
Diarienr 19KS81 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen från möte med Bottenvikens vattendistrikt. 

Ärendebeskrivning 
Daniel Bergman (M) och Mikael Borgh (V) informerar från sammanträde för Bottenvikens 
vattendistrikt. 

Länsstyrelsen sammankallar till sammanträdena för Bottenvikens vattendistrikt. 
Organisationen klassificerar våra vattendrag och kvalitén på dricksvattnet. Vattenråd finns för 
varje distrikt. Sammanträdet fattar inga beslut men är ett tillfälle för information. 
Vid sammanträdet den 11 april informerades om att organisationen arbetar vidare utifrån 
Miljöbalkens lagändring från 1 januari 2019. 
Det har fattats beslut om nya kvalitetsnormer som innebär att dispenser som tidigare beviljats 
troligtvis kommer att minska, på inrådan från EU. 
Lavergruvans återöppnande diskuterades inte utan frågan ligger hos Regeringen. Frågan är 
dock viktig att bevaka eftersom det finns risk för att detta påverka vårt dricksvatten. 
Granskning har genomförts från E-kommissionen, där det framgår att Sverige behöver 
säkerställa att det finns lämpliga miljökvalitetsnormer för alla relevanta förorenade ämnen. 
Dessutom ska det finnas en handlingsplan för vattenbrist och torka. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 133 
Fördjupad månadsrapport mars 2019 
Diarienr 19KS284 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Fördjupad månadsrapport mars 2019. 

Reservationer 
Helén Lindbäck (KD), Marika Risberg (C), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M),
Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per 31 mars 2019 som uppgår till -2,6 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 5,3 mkr. 

Kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt genom det uppdrag kommunchef fått, att 
överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan 
Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning för att Socialnämnden ska uppnå en 
ekonomi i balans. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag samt 
komplettering till ärendebeskrivningen att; Kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt 
genom det uppdrag kommunchef fått, att överväga en organisationsförändring i syfte att 
tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och 
Socialförvaltning för att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans. 

Majvor Sjölund (C): Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram möjliga 
handlingsalternativ för att få en budget i balans samt att resultatet återredovisas vid nästa 
månadsrapport. 

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

Beslutsunderlag 
 Fördjupad månadsrapport mars 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

    
 

          
    

            

              
                 

   

                     
                     

                  

            
 

     
               

          
             

       

    
                

                
 

              
              
             

            
                 

          
  

__________ 

__________ 

__________ 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 7 (74) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

(7 av 235)

§ 134 
Medborgarförslag – Att Strömbackaelever gör sittbänkar efter gång 
och cykelvägen Bergsviken - Piteå 
Diarienr 17KS611 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - Att Strömbackaelever gör sittbänkar efter gång 
och cykelvägen Bergsviken - Piteå. 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har 25 september 2017 inkommit rubricerat enligt ovan som yrkar 
följande: 

Att strömbacka elever gör sittbänkar efter gång och cykelvägen Bergsviken – Piteå och sätter 
sina namn på bänkarna så folk får se vem som har gjort dom så dom får vara kvar. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Jag vill gärna ut och gå och motionera. Men när jag går så blir jag så himla trött så jag måste 
vila men det finns inga bänkar att sitta på. Marken är för långt ner så jag ej tar mig upp. Också 
är det kallt att sitta på marken, kanske så skulle flera gå om man har bänkar att vila på. 

Kommunfullmäktige har den 23 oktober 2017, § 256, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beslut. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 mars 2019 
Behovet av sittbänkar efter våra gång- och cykelvägar är känt och bedöms av kultur och 
fritidsförvaltningen löpande. Arbeten som skall utföras av eleverna på Strömbackaskolan 
skall alltid bedömas utifrån hur väl de stämmer överens med utbildningens mål och syfte. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån det att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Jag vill till att börja med be om ursäkt för att behandlingen av detta medborgarförslag tagit 
på tok för lång tid. Förslag från medborgarna skall behandlas skyndsamt, det har inte skett i 
detta fall. 

Gällande själva förslaget är det viktigt att investeringar i vår infrastruktur vägs mot varandra 
och att berörd förvaltning kontinuerligt bedömer behoven av utrustning i närhet till våra gång-
och cykelvägar. Det är även berörd förvaltning som bedömer utformning och krav på 
utrustningen. Visst kan det finnas tillfällen när elever på Strömbackaskolan kan vara 
behjälpliga att leverera tjänster till övriga kommunen det är dock viktigt att det i så fall är 
utifrån deras utbildningsbehov. Med utgångspunkt i ovanstående föreslår jag att 
kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 135 
Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 och årsbudget 2020 för 
kommunstyrelsens förvaltningar 
Diarienr 19KS285 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Verksamhetsplan 2020-2022 och årsbudget för 2020 för 
kommunstyrelsens förvaltningar och skickar förslaget till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt från de av kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för verksamhetsplan 
2020-2022 har ett förslag till verksamhetsplan för perioden samt budget för 2020 utarbetats. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2019-04-15 § 58 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott tar del av informationen om verksamhetsplan 
(VEP) 2020-2022 och årsbudget 2020 kommunstyrelsens förvaltningar.
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen 29/4 för beslut. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring att stryka 
stycket under rubrik: Ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar för ökad 
måluppfyllelse. 

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

Anteckning 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin (SLP) 
meddelar att de inte deltar i beslut utan har för avsikt att återkomma med eget förslag. 

Johnny Åström (SJV) meddelar att han återkommer med förslag till Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan 2020-2022 Kommunstyrelsen - Räddningstjänsten 
 Verksamhetsplan 2020-2022 Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen 
 Bilaga 2.1 Underlag till reinvesteringar IT-Infrastruktur 
 Bilaga 2.2 Underlag till reinvestering verksamhetsdatorer 
 Bilaga 2.3 Underlag till investeringar datorer strömbacka 1-1 
 Bilaga 2.4 Underlag till investeringar tillbehör och datorer p g a utökad livslängd 
 Bilaga 2.5 Underlag till investering av systemstöd för hantering av IT-utrustning 
 Bilaga 2.6 Underlag till investering av systemstöd för hantering av Licenser 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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 Bilaga 2.7 Projekteringsarbete personalprocesser 
 Bilaga 2.8 Underlag till investeringsprojekt e-arkiv 
 Bilaga 2.9 Optimerad digital inköpsprocess 
 Bilaga 2.10 Underlag till driftkonsekvens - infrastruktur och drift (ej invest) 
 Bilaga 2.11 Underlag till driftkonsekvens - IT-säkerhet (ej invest) 
 Bilaga 2.12 Underlag till driftkonsekvens – Microsoft 365 (ej invest) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 136 
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018 
Diarienr 19KS194 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande på grundläggande granskning 2018. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M) och 
Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har till kommunstyrelsen för kännedom och yttrande överlämnat 
revisionsrapport angående årlig grundläggande granskning för 2018. 

Kommunstyrelsen har, efter att ha tagit del av revisorernas granskningar av de respektive 
nämndernas verksamhet 2018, uppfattningen att nämnder och styrelse har insikt i de 
synpunkter som revisionen lägger fram samt arbetar för att fortsätta utveckla specifika 
områden. 

Gällande synpunkterna som revisonen lyfter avseende internkontrollen bedöms att det idag 
utövas en god internkontroll genom kommunens styr- och ledningsmodell i kommunens 
nämnder och styrelse. Det sker genom årsredovisning, delårsrapport och månadsrapporter. En 
särskild internkontrollplan antas också för verksamhetsåret med tillhörande riskanalys. 

Ett utvecklingsarbete pågår som syftar till en mer likformad intern kontroll inom kommunen. 
Det ska också ge kommunstyrelsen förbättrade möjligheter att utöva sin uppsiktplikt. 

Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning om att det är väsentligt att protokoll är 
tydliga och informativa, bland annat vid ekonomiska avvikelser. I de fall ekonomiska 
avvikelser kan bero på grundläggande ekonomiska förutsättningar så tar sådana förändringar 
tid och uppdragen är omfattande. Därför kan kommunstyrelsen förstå att det uppfattas som att 
det inte alltid fattas beslut vid uppföljningsrapportering trots att förändringsarbetet och 
uppdragen kvarstår och realiseras allt eftersom. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): att begära återrapport av nämndernas interna kontroller för samlad 
uppföljning. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Slutdokument och revisionsrapport Årligt grundläggande granskning 2018 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 137 
Fördelning av Byapeng 2019 
Diarienr 19KS90 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar fördelning av 200 tkr i Byapeng 2019 enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 
I Piteå kommuns bestämmelser för Landsbygdsmedel finns riktlinjer för föreningsbidraget 
”Byapeng”. I denna anges att byapengen ska stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun 
genom att vara ett bidrag till arbetet i lokala utvecklingsgrupper och föreningar. 

Byapengen kan sökas av lokala utvecklingsgrupper eller föreningar, verksamma i byar inom 
Piteå kommun. Enbart en lokal utvecklingsgrupp eller förening per by kan söka byapeng 
under ett och samma kalenderår. De lokala utvecklingsgrupper och föreningar som finns/är 
verksamma i samma by ska gemensamt utse vilken utvecklingsgrupp eller förening som ska 
stå som sökande. Den lokala utvecklingsgrupp eller förening som söker bör arbeta med frågor 
som berör det stora flertalet i byn, med utvecklingsfrågor eller med annan verksamhet av 
övergripande karaktär. 

Byapengen ska användas till utvecklingsarbete i aktuell by, sysselsättningsskapande 
verksamhet eller andra aktiviteter som bedöms viktiga för byns utveckling. 

Byapengen för en enskild lokal utvecklingsgrupp eller förening är inte begränsad på annat sätt 
än genom storleken på det anslag som står till förfogande för utdelning av byapeng. 

Annonsering för ansökan av byapeng 2019 har gjorts i Piteå-Tidningen, på kommunens 
hemsida och facebooksida. Föreslagen fördelning har tagits fram i samarbete mellan 
landsbygdsutvecklaren samt kultur, park och fritid. De föreslagna beloppen ryms inom 
befintligt anslag. 

Förslaget har varit upp till Landsbygdspolitiskarådet den 2 april. 

Beslutsunderlag 
 Byapeng fördelning 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 138 
Stöd till den bebyggda kulturmiljön 2019 
Diarienr 19KS214 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar stöd till den bebyggda kulturmiljön för 2019 med 37 500 kr till 
Svensby Hembygdsförening, 37 500 kr till Norrfjärdens Hembygdsförening och 25 000 kr 
Lillpite Hembygdsförening. 

Jäv 
Brith Fäldt (V) anmäler jäv och deltar därför inte i handläggning och beslut av ärendet. 

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

Ärendebeskrivning 
Piteå Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-12 att lyfta pengar från utvecklingspengen som 
stöd till den byggda kulturmiljön: insatser för bevarande av värdefulla byggda kulturmiljöer. 

I Piteås landsbygd finns ett antal värdefulla byggnadsarv och kulturmiljöer. Utvalda delar av 
den byggda kulturmiljön kan betraktas som extra värdefull och tillskrivas ett kulturhistoriskt 
värde. I Piteås landsbygd finns flera företag och föreningar som använder det byggda kultur-
arvet i sin verksamhet där produkter är baserade på det lokala kulturarvet. En användning av 
kulturarvet i affärsverksamhet är natur- och kulturturismen där miljöer med höga kultur- och 
naturvärden används för att locka besökare. 

Tre ansökningar om kulturmiljöbidrag för år 2019 har inkommit: 

• Svensby Hembygdsförening (Svensbyliden) 
• Norrfjärdens Hembygdsförening (Ottergården) 
• Lillpite Hembygdsförening (Legdgården) 

Bedömning 
Inkomna bidragsansökningar är väl motiverade. De formella kraven för bidrag är uppfyllda. 
För att uppnå en hög samhällsnytta med tillgängliga medel har samhällsbyggnad tillsammans 
med kultur och fritid tillämpat nedanstående allmänna bedömningskriterier. En bedömning av 
det kulturhistoriska värdet ingår alltid. 

• Profilområde: Ingår i något av dessa tre kriterier: 
- Redan kulturhistoriskt värderade miljöer 
- Intressanta ur ett lokalt perspektiv 
- Miljöer som kan ha betydelse för attraktiva boendemiljöer och besöksmål 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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• Självfinansiering: Kulturmiljön har/söker en hög grad av självfinansiering. 
• Tillgänglighet: Arbetar kontinuerligt för att den fysiska tillgängligheten till kulturmiljön 
förbättras. 
• Pedagogik: Arbetar för att öka förståelsen av kulturmiljön och dess förutsättningar. 
• Lärande: Kulturmiljön ingår i utbildningsverksamhet eller i lärande som innebär 
tillvaratagande av äldre hantverkskunskaper. 
• Förankring: Kulturmiljön har förankring i det allmänna medvetandet och bidrar till 
identifikation med samhället och dess historia. 
• Attraktivt boende/mötesplats/verksamheter: Kulturmiljön får positiva effekter för livsmiljön 
och genererar lokaler för aktiviteter och näringsliv. 
• Besöksmål: Kulturmiljön blir uppmärksammat som besöksmål och gör företeelsen och 
platsen känd. 
• Sysselsättning: Bidrar till att ge arbete lokalt eller får spridningseffekter i 
näringsverksamhet. 
• Hållbar utveckling: Bidrar till tillvaratagande av och ingår som förebild vid utvecklingen av 
byggnadskulturen. 
• Förvaltning: Kulturmiljön har eller arbetar för att få en förvaltning som innebär att det 
bevaras och vårdas för framtiden 
• Barn/Folkhälsa/Jämställdhet/Integration: Kulturmiljön har positiva verkningar inom dessa 
områden; exempelvis att det berättar om en specifik grupps historiska villkor. 

Förslaget har varit upp på Landsbygdspolitiska rådet 2 april. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johnny Åström (SJV) och Håkan Johansson (M): 
beloppet delas lika mellan de som ansöker. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 §61 Bebyggda kulturmiljön 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 139 
Begäran om medel ur Centrala potten - Nytt vård- och 
omsorgsboende 
Diarienr 19KS262 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar socialnämndens begäran om att lyfta 1,0 mkr från 
kommunstyrelsens centrala pott för att påbörja projektering av nytt vård- och omsorgsboende. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg
(C), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
I VEP 2019-2021 finns avsatt 1,0 mkr till utredning/projektering av nytt vård- och 
omsorgsboende. Det planerade vård- och omsorgboendet ska även ersätta Munkberga. Utifrån 
framtida behov av platser och Munkbergas otillräckliga standard är det viktigt att påbörja 
projektering. Tidplan avser: start av utredning/ projektering 2019, projektering 2020 samt 
byggstart våren 2021 för att stå färdigt hösten 2022. 

Yrkanden 

Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP) 
och Helén Lindbäck (KD): lägga till att i projekteringen undersöka möjlighet för extern aktör 
att bygga, driva och finansiera det nya boendet. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 §62 Begäran om medel ur Centrala potten - Nytt vård- och omsorgsboende 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 140 
Ansökan om medfinansiering - Piteå eGames 
Diarienr 19KS204 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar det nya evenemanget Piteå eGames med 60 tkr för 2019. 

Medlen anslås ur den Tillväxtpolitiska reserven. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås i tillräcklig omfattning. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johnny Åström (SJV), Karl-
Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Piteå E-sport Ekonomisk Förening ansöker om medel för att kunna arrangera ett nytt årligt 
evenemang -Piteå eGames under tre år, med första genomförandet hösten 2019. Visionen är 
att skapa Norrbottens största e-sport arrangemang i FIFA spel, som i dags läget inte finns i 
Norra Sverige. Efterfrågan på denna typ av arrangemang är stor och Piteå har alla möjligheter 
att positionera sig som ledande inom detta område. 

E-sport är benämningen på organiserade tävlingar i dator- och tv spel. E-sport växer och 
räknas idag som en av världens största sporter med stor ekonomisk omsättning. Tävlingarna 
spelas på arenor inför publik. Tävlingarna sänds också live, så många kan följa dessa. Inom e-
sport finns en rad olika spel, däribland FIFA fotboll med över 20 miljoner aktiva spelare. 
Svenska fotbollförbundet har bildat Sveriges allra första landslag i FIFA för ett år sedan och 
världens första VM-turnering i FIFA har genomförts. 

Projektidé: 
Föreningen vill tillsammans med samarbetspartners arrangera Piteå eGames på Norrmalmia, 
årligen under en helg i anslutning till höstlovet. Arrangemanget ska vara öppet för alla samt 
vara alkohol- och drogfritt. Föreningen eftersträvar att arrangera Norrbottens största e-
sportarrangemang och ska främst fokusera på fotbollsspelet FIFA. Kopplingen till fotbollen i 
Piteå är stark, PIF Dam som vann allsvenskan 2018 och Piteå Summer Games som en av 
världens största fotbollsturneringar. 

Projektledning: 
Piteå Esport Ekonomisk Förening är projektägare. 
Projektledare: Jacob Gabrielsson, examen inom strategisk kommunikation och erfarenhet av 
evenemangsplanering inom e-sport. Utöver projektledare så kommer projektgruppen att bestå 
av ca 8 personer med olika kompetenser och erfarenheter. 

Tidsperiod: En gång per år i anslutning till höstlovet 2019-2021. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beräknat besöksantal: 
År 1 -200 registrerade spelare och 1000-1500 besökare och 250 online streams.
År 2 -300 registrerade spelare och 2000 besökare och 500 online streams. 

Målgrupp: Barnfamiljer och spel- och dataintresserade från Piteå kommun samt närliggande
orter. Åldersspann mellan 13-35 år. 

Ekonomi: Detaljbudget inväntas under vecka 14. 

Kostnader: 750 000 kr varav projektledning/personal uppgår till 300 000 kr. Samt kostnader 
för lokal, spelstationer, materialhyror, programvaror, marknadsföring m m 

Intäkter: 750 000 kr varav: 
Företag/sponsring 200 000 
Sparbanken Nord 150 000 
Piteå kommun 300 000 
Anmälnings- och entreavgifter 100 000 

Samarbetspartners: 
Potentiella samarbetspartners är Piteå kommun, Sparbanken Nord, LTU, Arctic Game Lab, 
Nordsken (Skellefteå), Piteå Summer Games, PDOL, Kaleido, Lundqvists Trävaru, Nelab, 
Piteå- tidningen, Wibax m fl. 
När det gäller LTU så är kopplingen till musik och ljud en viktig ingrediens för 
spelupplevelsen, spelindustrin och publiken. I och med att Piteå är en stor fotbollsstad såväl 
som musikstad så vill projektgruppen kombinera och utforska dessa två. Projektgruppen vill 
arbeta med studenter vid LTU/Musikhögskolan som ex vis kan göra sina tolkningar av musik 
från spelens värld. Den ljudforskning som bedrivs via RISE i Piteå kan också vara en tänkbar 
samarbetspart i projektet. 

Piteå Esport Ekonomisk Förening: 
Föreningen avser att främja utvecklingen av e-sport inom Piteå kommun och skapa ett 
forum/mötesplats för spel- och dataintresserade som är öppen för alla. Föreningen vill verka 
för ett bättre, mer jämställt ”klimat” inom e-sporten och skapa en positiv spelkultur. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Vi gör bedömningen att genom detta projekt så har Piteå stora möjligheter att positionera sig 
ytterligare som arrangörsstad. Vi har Piteå Summer Games, PDOL, framgångsrika idrotts 
evenemang men e-sport kan bli ett nytt inslag i arrangemangsstaden. I dagsläget genomförs e-
sport FIFA enbart i södra Sverige. Några större lyckosamma spelarrangemang genomförs 
årligen i närområdet, ex vis Nordsken i Skellefteå, men då är det andra typer av spel och inte 
FIFA fotboll. 

En satsning på e-sportarrangemang ligger i linje med Piteå kommuns uttalade 
tillväxtsatsningar inom kulturella och kreativa näringar liksom i utvecklingen av Piteå som 
evenemangsstad. Att genomföra stora evenemang under höst/vinter/vår är viktigt för att öka 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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den turistekonomiska effekten i Piteå under hela året. Sommartid är kapacitetsutnyttjandet på 
boendeanläggningar m m högt men övrig tid på året finns det utrymme för fler besökare. 

Vi ser positivt på det beskrivna arbetssättet med samarbetspartners i såväl planering som 
genomförande som redovisats. Ett nära samarbete med företag och den kompetens som finns 
inom ljud och musik på LTU ser vi som en stor konkurrensfördel för att skapa ett eGames 
som sätter Piteå på e-sport kartan. 
Piteå kommun är via Piteå Science Park medlem i samverkansorganisationen inom 
spelbranschen -Arctic Game Lab där samverkan och erfarenheter för utvecklingen av 
branschen sker samt spelsatsningen Innovation Game 2.0. Genomförandet av lokala 
arrangemang ingår inte i de ovan beskrivna projekten/organisationerna varför föreningen 
ansöker om medel för genomförandet av Piteå eGames. 

Vår bedömning är att föreningen, med den beskrivna projektorganisationen, har de kunskaper 
och erfarenhet som krävs för ett lyckosamt genomförande. Förslaget är att Kommunstyrelsen 
bifaller ansökan om medfinansiering ur den tillväxtpolitiska reserven. En utförlig skriftlig 
utvärdering förväntas redovisas efter genomfört arrangemang. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets beslut 2019-04-15 § 63 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen medfinansierar 
det nya evenemanget Piteå eGames med 200 tkr för 2019. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 
ansökan för 2020 samt 2021 behandlas efter att utvärdering lämnats in för första året. 

Medlen anslås ur den Tillväxtpolitiska reserven. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås i tillräcklig omfattning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-04-24 
Efter att Piteå Esport Ekonomisk Förening fått information om Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag till beslut till Kommunstyrelsen, att sänka medfinansieringen till 
200 tkr har ny reviderad ansökan lämnats in. Föreningen har ändrat sin ansökan och har för 
avsikt att minska budget och projektplan för att anpassa arrangemanget ekonomiskt. Piteå 
Egames kommer under första året bli mer avskalat för att under år 2 och 3 växa in i den 
ursprungliga projektplanen. De avser att göra en ny ansökan för 2020 med en uppdaterad 
budget för att följa den nya projektplanen samt enligt föregående ansökan som presenterades 
till Piteå kommun under våren 2019. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 
Kommunstyrelsen beviljar medfinansiering till projektet med 60 tkr. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Karl-Erik Jonsson (M), 
Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin (SLP): avslag till 
Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Anna Bergström (V), Helena Stenberg (S) och Mats Dahlberg (MP): bifall till 
Kommunledningsförvaltningens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 §63 Ansökan om medfinansiering - Piteå eGames 
 Reviderad ansökan om medfinansiering Piteå-eGames 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 141 
Allmänna investeringsfonden – Prioriteringar och överföring 
Diarienr 19KS308 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför 5 000 tkr från Allmänna investeringsfonden till Kommunstyrelsens 
förfogande, till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Medlen ska användas utifrån följande prioritering: 

1. Säkerhetshöjande åtgärder med beaktande av oskyddade trafikanter 
2. Tillgänglighetsökande åtgärder 

Ärendebeskrivning 
I kommunstyrelsens centrala pott finns 14 356 tkr avsatt i en allmän investeringsfond till 
kommunstyrelsens förfogande. Den är tänkt att användas till Norrbotniabanan samt åtgärder 
för att säkra trafiklösningar kring kommunens anläggningar och i anslutningar till 
Trafikverkets projekt. 

Samhällsbyggnadsnämnden har lyft frågan att få ta del av investeringsfonden för ett antal 
angelägna projekt, bland annat runt Arena Norrstrand och Sundsgatan. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden får lyfta 5 miljoner ur 
fonden för i första hand säkerhetshöjande åtgärder för oskyddade trafikanter och i andra hand 
tillgänglighetsökande åtgärder. 

I de säkerhetshöjande åtgärderna ingår speciellt åtgärder kring skolor och förskolor, säkra 
skolvägar inklusive hållplatser, förbindelsen från norrbyarna in mot stan för oskyddade 
trafikanter, projektet mellan Roknäs och Svensbyn, Belysning på gång- och cykelvägar och 
gångtunnlar. 

De tillgänglighetsökande åtgärderna avser Norrstrandsområdet. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Anders Nordin (SLP): bifall till förslaget med ändring att de 
tillgänglighetsökande åtgärderna avser Norrstrandsområdet. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 142 
Taxa för sotning/rengöring och brandskyddskontroll 2019 
Diarienr 19KS238 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Taxa för sotning/rengöring. 

Kommunstyrelsen antar Taxa för brandskyddskontroll. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2005-09-05, KF § 56 att anta taxa för taxa för rengöring 
(sotning) och 2008-06-23, KF § 149 att anta taxa för brandskyddskontroll. 

Revideringen grundar sig på Sveriges kommuner och Landstings cirkulär 19:13 – sotnings-
index. De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet 
mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (2,2%), dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i 
februari (1,9 %). Detta innebär att taxorna justeras med 2,17 %. 

Ny taxa gäller från 1 juni 2019. 

Beslutsunderlag 
 Taxa för sotning/rengöring 
 Taxa för Brandskyddskontroll 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 143 
Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen 
Diarienr 18KS805 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen från och med 1 maj 
2019. 

Ärendebeskrivning 
Ny revidering av delegationsbestämmelserna som senast antogs 2018-10-01 § 239. 

I denna revidering har nya delegationspunkter och delegater lagts till för: 

- Nominering till styrelser och presidium i externa organisationer. (1O) 
För att tydliggöra vem som utses att representera kommunen föreslås detta läggas in i 
delegationsbestämmelsen. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås till delegat. 

- Företräda kommunen eller tilldela fullmakt för 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. (1P) 
Enligt reglementet för styrelsen och nämnder, ingår det i Kommunstyrelsens ledningsfunktion 
att tillvarata Piteå kommuns intressen vid dessa möten. Kommunstyrelsen har varje år beslutat 
att kommunstyrelsens ordförande får företräda kommunen vid dessa tillfällen eller utse en 
ersättare. För att säkerställa beslutet och dess process föreslås detta läggas in i 
delegationsbestämmelsen istället med kommunstyrelsens ordförande som delegat och vice 
ordförande som ersättande delegat. 

- Beslutsrätten vid ansökan om Landsbygdsmedel. (1Q) 
För att effektivisera handläggningen föreslås Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 
få rätt att besluta om medel från aktuella potter, Utvecklingspeng, Byapeng och Stöd till 
bebyggda kulturmiljöer. 

- Besluta om medel från Klimatpotten. (1R) 
Klimatpottens storlek påverkas av antalet flygresor som genomförs av kommunens anställda. 
För att effektivisera handläggningen föreslås Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 
få rätt att besluta om medel från aktuell pott. 

 Inköp p7B föreslås strykas då den redan ingår i 7D. 
 Felaktiga delegater i p26 och p27 har korrigerats. 
 Mindre redaktionella ändringar är även gjorda. 
 Ändringarna föreslås gälla från och med 1 maj 2019. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbestämmelser för Kommunstyrelsen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 144 
Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
Diarienr 19KS215 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald. 

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

Ärendebeskrivning 
Arbetet inom riktlinjerna utgår i sin grund från kommunens Verksamhetsplan (VEP) som är 
beslutad i Kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige gav Kommunledningsförvaltningen i uppdrag i VEP 2014-2016 att 
samordna arbete med mångfald för att nå handlingskraft i hela organisationen. Arbetet 
resulterade i en övergripande handlingsplan som följts upp och reviderats till en riktlinje. 

Uppföljningen av arbetet inom tidigare handlingsplan och riktlinje visar att ett omfattande 
arbete har genomförts inom flera områden. Dels inom kommunens verksamheter och dels 
med samverkan med näringsliv, organisationer inom samhälle, civilsamhälle och enskilda 
pitebor. 

Världens länder har med avtalet Agenda 2030, antaget av FN:s toppmöte, åtagit sig att leda 
världen mot en rättvis och hållbar framtid. Mänskliga rättigheter och dess konventioner utgör 
grunden i arbetet för Agenda 2030 enligt regeringens strategi. Den offentliga sektorn har ett 
uppdrag att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 

Uppföljning genomförs i ordinarie uppföljningssystem. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M): avslag till Kommunstyrelsens arbets-och personalutskottets förslag. 

Brith Fäldt (V) och Elisabeth Vidman (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

Majvor Sjölund (C): att ambitionen att bli MR-kommun stryks i riktlinjen och att bostadsort 
ska ingå i definition. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

         

     
       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 24 (74) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

(24 av 235)

Anteckning
Anders Nordin (SLP) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
 §64 Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
        

     
 

          
     

 

            
          

          
            

    

            
               

     

             
    

 
      

 

            
  

          
  

        
       

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 25 (74) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

(25 av 235)

§ 145 
Remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting SOU 2018:74 Lite mer lika 
Diarienr 19KS131 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande på Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting SOU 2018:74, Lite mer lika. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD), 
Marika Risberg (C) och Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Finansdepartementet skickade den 8 februari ut slutbetänkande om kostnadsutjämning ”Lite 
mer Lika” på remiss, där samtliga kommuner och regioner är remissinstanser. Remisstiden 
går ut den 17 maj. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av innehållet och skrivit ett yttrande där Piteå 
kommun sammantaget anser att förslaget är bra men behöver ses över på några punkter, bland 
annat införandeperioden, lönemodellen, klimattillägget och äldreomsorgsmodellen. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP) och Majvor Sjölund (C): stryka meningen, Det 
kan jämföras med att lågskattekommuner... 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Remissvar Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting SOU 2018:74 

Lite mer lika 
 Sammanfattning Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

Betänkande av Kostnadsutjämningsutredningen Lika mer lika SOU 2018-74 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(26 av 235)

§ 146 
Medborgarförslag - Hälsobingo 
Diarienr 18KS182 

Beslut 
Kommunstyrelsen skickar medborgarförslaget - Hälsobingo, till personalavdelningen som 
inspiration i det förebyggande hälsoarbetet. 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget - Hälsobingo, färdigbehandlat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit rubricerat enligt ovan som yrkar följande: 

Hälsobingo – En aktivitet för alla. Roligt, man får utmana sig själv och pröva nya saker. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Jag har kört igång ett hälsobingo på min arbetsplats. Det har varit en mycket uppskattad 
aktivitet. Alla kan vara med och man utmanar sig själv att prova nya saker. I min variant på 
hälsobingo har jag blandat fysiska aktiviteter med sociala och lugnande aktiviteter. Jag tror att 
man på detta sätt får fler att nappa på iden. Det som är lätt för någon är svårt för en 
annan. 

Kanske är detta något som ni kan använda er av på andra arbetsplatser. 

Kommunfullmäktige har den 26 mars 2018, § 68, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019 
Piteå kommun jobbar kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter och har bland annat en 
friskvårdstimme på arbetstid per vecka samt ett friskvårdsbidrag för anställda som tränar på 
sin fritid. Olika utmaningar är en del i friskvårdsarbetet. En av aktiviteterna inom ramen för 
satsningen på arbetsglädje och utveckling är utmaningen Let´s Move, en utmaning som under 
2108 antogs av 2000 medarbetare! Hälsobingo är en intressant idé som skulle kunna en del i 
framtida utmaningar. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Jag vill till att börja med att tacka för detta förslag, det är en väl utvecklad idé som säkert kan 
leda till engagemang och en början på att ta till sig nya goda vanor. Personalavdelningen 
jobbar kontinuerligt friskvård och att Piteå kommun ska vara en attraktiv arbetsplats. Jag ser 
dock inte att politiken ska detaljstyra vilka aktiviteter som genomföras utan det är personalen 
där bäst lämpad att avgöra. Jag skickar dock gärna förlaget vidare till personalavdelningen 
som inspiration i det fortsatta hälsofrämjande arbetet. Med det förslår jag att 
kommunstyrelsen anser medborgarförslaget färdigbehandlat.” 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(27 av 235)

§ 147 
Medborgarförslag - Rökfri Gågata - rätt att andas frisk luft som icke 
rökare 
Diarienr 18KS149 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att se över möjligheterna att göra 
det mindre tillgängligt att röka på gågatan (del av Storgatan). 

Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget - Rökfri Gågata - rätt att andas frisk luft som 
icke rökare, färdigbehandlat. 

Ärendebeskrivning
Det har den 27 februari inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan som yrkar 
följande: 

Rökfri Gågata - rätt att andas frisk luft som icke rökare 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Varje gång man vistas på Gågatan förtas upplevelsen över att man måste känna lukten av 
cigarettrök och andas in densamma. Det är inte en särskilt positiv upplevelse och ger inte ett 
fräscht intryck av vår stad. Röken ligger kvar länge och verkar ha svårt att lämna området 
pga den korridor som bildas av tättliggande fastigheter vid den relativt smala gatan. Gamla 
fimpar ligger och pyr på första parkett högst upp i de uppställda sopkorgarna, det ser 
verkligen inte fräscht ut. 

Jag tycker att det ska vara en självklarhet att som icke rökare få andas frisk och fräsch luft fri 
från cigarettrök i denna centrala del av stan. 

Skulle vara fantastiskt om Piteå Kommun kunde föregå med gott exempel och främja 
folkhälsan genom att införa rökförbud i stadens centrala delar. 

Kommunfullmäktige har den 26 mars 2018, § 66, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 mars 2019 
Bruket av tobak regleras i tobakslagen, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
Riskdagen beslutade i slutet av 2018 om en ny tobakslag där det bland annat ingår rökförbud i 
utomhusmiljöer som uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet 
utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Denna 
förändring som verkar i medborgarförslagets riktning träder i kraft 1 juli 2019. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Att för kommunen, utöver de begränsningar som finns i tobakslagen, inför begränsningar för 
tobaksanvändande på allmänna platser är inte möjligt då kommunen inte har bestämmande 
rätt över det. Kommunen kan införa restriktioner av vissa aktiviteter och beteende på allmän 
plats i den allmänna ordningsstadgan men det kräver då att det ska störa den allmänna 
ordningen. Rökning uppfyller inte de kraven. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen avslår 
medborgarförslaget. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Jag känner sympati med medborgarförslaget och håller med om att Piteå kommun ska 
motverka bruket av tobak, framför allt bland unga. Ett av Piteå kommuns övergripande mål är 
” Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika 
eller dopingpreparat.”. Det är bland annat därför Piteå kommun infört rökfri arbetstid. 

Som kommun måste vi dock hålla oss till de lagar och regler som bestämts av riksdagen, 
vilket tyvärr omöjliggör att införa allmänt rökförbud på gågatan (storgatan). Jag konstaterar 
dock att riksdagen beslutat inför begränsningar gällande rökning på vissa allmänna platser och 
hoppas att det bara är ett första steg. 

Det kommunen kan göra är att se över möjligheterna att göra det mindre bekvämt att röka på 
gågatan genom att t.ex. ta bort askkoppar efter gågatan. Detta måste dock ställas mot risk för 
ökad nedskräpning. Jag förslår därför att kommunstyrelsen anser medborgarförslaget 
färdigbehandlat samt ger samhällsbyggnad ett uppdrag att se över möjligheterna att göra det 
mindre tillgängligt att röka utefter gågatan. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M): medborgarförslaget anses färdigbehandlat och att uppdraget till 
Samhällsbyggnadsnämnden tas bort. 

Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Kompletterande yttrande till Kommunstyrelsens sammanträde 29 april 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 148 
Medborgarförslag – Att återkalla alkoholtillstånd mm i samband med 
Piteå Watercross tävlingar i södra hamn samt flytta arrangemanget 
till lämpligare plats 
Diarienr 18KS503 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - återkalla alkoholtillstånd mm i samband med 
Piteå Watercross tävlingar i södra hamn samt flytta arrangemanget till lämpligare plats. 

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har 17 juli 2018 inkommit som yrkar följande: 

Att återkalla Piteå Watercross tillstånd att servera alkohol och spela discomusik i samband 
med skotertävlingar i Södra hamn, alternativt att flytta arrangemanget till annan lämplig plats 
på grund av störningar av fylleri och störande musik långt in på natten. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Jag har tidigare lämnat in ett medborgarförslag att flytta arrangemanget till annan plats, detta 
förslag förkastades med motivering att boende i omgivningen får tåla detta stök och att ingen 
har klagat tidigare, Piteå Kommuns kommunalråd Helena Stenberg tycker att det är det är på 
sin plats att hålla tävlingarna och även sälja alkohol vid Södra hamnen i Piteå. Nu har det 
visat sig att även Tomas Lindbäck som driver campingföretag i anslutning anser att Piteå 
Watercross måste flytta eftersom hans verksamhet hotas av fylleri och annat stök på platsen, 
jag har också kunnat se att årets tillställning har eskalerat på grund av försäljning av alkohol i 
nämnda tält och i omgivningen i närheten. 

Om det är Piteå kommuns syn att vi ska ha ett arrangemang som stör dels de boende i 
närheten genom att tillåta att man säljer alkohol samt spelar musik med högt ljud långt in på 
natten samt att företagare som riskerar sin utkomst på grund av människor som är berusade 
och allmänt stökiga enligt Tomas Lindbäcks egen utsaga, vi boende har rätt att få vara i fred i 
våra bostäder och även de som driver seriösa företag i närheten har rätt att slippa detta stök, 
varför Samhällsbyggnadsnämnden samt Piteå kommun återkallar utskänkningstillståndet för 
Piteå Watercross alternativt flyttar verksamheten till ett annat område där vanliga medborgare 
inte blir störda, Piteå kommuns beslutsfattare måste faktiskt ompröva sitt beslut. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 193, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 22 mars 2019 
Förslagsställaren har även 2017 lämnat in ett väldigt likartat medborgarförslag och 
kommunledningsförvaltningens svar är desamma då förutsättningarna inte förändrats. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Watercross är en relativt ny motorsport som körs med snöskoter på vatten. Sporten har under 
de senaste fem åren utvecklats i Sverige och uppnått en seriös nivå och det tävlas såväl på SM 
som EM nivå. Watercross har förekommit nästan varje sommar sedan 2007 på olika platser i 
kommunen, de senaste åren har tävlingarna har hållits vid södra hamnen. Inför varje 
arrangemang söks tillstånd hos polisen samt kultur och fritidsnämnden för nyttjandet av 
markområden runt vattnet. Miljö- och tillsynsnämnden remissyttrar sig alltid till 
Polismyndigheten i sådana frågor, allt för att kunna bidra till att miljöbelastning och störning 
för bland annat närboende är så låg som möjligt. Föreningen har alla gånger bedömts följa de 
restriktioner som finns för arrangemang av den typen. 

Enligt kultur och fritid har förening skött arrangemanget bra och man har hållit sig till de 
restriktioner som satts upp. Erfarenhet från tidigare års Watercross evenemang i central Piteå, 
har visat på inga eller endast enstaka klagomål inkommit till enheten miljö- och hälsoskydd 
om störande buller. Var olika evenemang förläggs i kommunen är upp till de entreprenörer 
som verkar inom området och att de kan erhålla nödvändiga tillstånd. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Inledningsvis vill jag påpeka att Watercross inte är ett kommunalt arrangemang. Det 
arrangeras av en fristående förening. Det är många som är positiva till den här typen av 
arrangemang och tycker att det är roligt när det händer något i vår kommun, medan andra 
medborgare anser att störmomenten är alltför stora. Det gäller även Watercross och det gäller 
oavsett var arrangemanget genomförs. Kommunens roll blir därför att balansera dessa 
motstridiga viljor. Det gör vi främst genom att se till att arrangemanget följer de regler och 
förordningar som gäller. 

Jag tycker fortfarande det är positivt att det finns många drivna arrangörer i Piteå som 
utvecklar kommunen med sina arrangemang. Så länge de följer de uppsatta regelverk och 
restriktioner som finns är det upp till dem att bedöma bästa platsen för sina arrangemang. Det 
bör fortfarande inte kommunen bestämma. Det har inkommit väldigt få klagomål på berört 
arrangemang vilket visar att arrangörerna har gjort sitt för att minimera störande inslag. Alla 
arrangemang påverkar givetvis till viss del de som bor i närheten men det är priset vi får 
betala för att ha en levande kommun med många arrangemang som lockar hit människor. 

Frågan om det blir flytt till någon annan plats ska alltså i första hand ställas till den 
arrangerande föreningen. Av de kontakter jag haft med företrädare för Watercross så förstår 
jag att de i nuläget inte har klart med planeringen av evenemanget för kommande sommar. 
Det är en hel del arbete som krävs för att arrangera ett evenemang av den storlek som 
Watercross är. Som framgick av artikeln i PT den 16 juli 2018 så var representanter för Västra 
kajens camping Piteå Watercross eniga om att det vore bra att flytta evenemanget till Norra 
hamnen. Kommunen är fortsatt positiva till en sådan förändring så tillvida föreningen kan 
uppfylla de regler och förordningar som gäller även på den platsen. 

Jag föreslår därför att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 149 
Medborgarförslag – Fler skräpkorgar 
Diarienr 18KS442 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - Fler skräpkorgar. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in med följande förslag: 

Fler skräpkorgar 

I övrigt anförs i medborgarförslaget: 

Håll Piteå rent! 
Mycket skräp dumpas efter gång och cykelvägar i hela Piteå kommun. För att främja att skräp 
lämnas där skräp hör hemma föreslår jag att kommunen sätter ut fler skräpkorgar efter alla 
gång och cykelvägar som nyttjas frekvent. 

Nyttjar själv ofta gång och cykelvägen från Bergsviken in till stan och efter denna sträcka 
finns inte en endaste skräpkorg. 

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, § 150 överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för 
beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget 28 februari 2019 § 38. 
Samhällsbyggnad bedömer att det inte behövs fler skräpkorgar eftersom någon ökning av 
nedskräpning efter gång- och cykelvägarna inte har märkts av. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, 19 mars 2019 
Det är viktigt att utplacerandet av skräpkorgar möter ett verkligt behov eftersom det medför 
en driftskostnad för tömning och underhåll. Kommunledningsförvaltningens ställer sig bakom 
samhällsbyggnadsnämndens yttrande. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Samhällsbyggnad och kultur, park och fritid följer kontinuerligt skicket på våra gång- och 
cykelvägar samt behov av utrustning i samband med dessa. Då samhällsbyggnad inte 
bedömer att det finns något ytterligare behov av skräpkorgar i nuläget föreslår jag att 
kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 150 
Val av ledamot – Institutet Dans i skolan från bolagsstämman 2019 
till bolagsstämman 2023 
Diarienr 19KS43 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Ylva Sundkvist till ledamot i styrelsen för Institutet Dans i skolan 
från bolagsstämman 2019 till bolagsstämman 2023. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Piteå utser en ledamot till styrelsen för Institutet Dans i skolan. 

Institutet Dans i skolan ska inspirera och sprida kunskap så att alla elever får möta dansen 
som uttrycksform i skolan. Utbildnings- kultur- och hälsopolitiska insatser samverkar för att 
förankra dansen i skolan. 

Piteå kommun är sedan 21 mars 2011 stiftare för Institutet Dans i skolan och har träffat en 
överenskommelse för gemensamma insatser under perioden 1 januari 201-31 december 2021. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
  

     

             

              

                
  

          
     

               
    

          

             

               

            
       

          
    

           

             

             

           

               

               

        

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 34 (74) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

(34 av 235)

§ 151 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut 
 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Pite Bryggeri, Piteå. Pite Bryggeri AB (dnr 19KS225-4) 

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Ekbergs Konditori Michael Bieri AB (dnr 19KS240-3) 

 19KS241 SCA Munksund AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara Gasol - BESLUT 2019-04-01-18 
(dnr 19KS241-2) 

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Pite Havsbad 20190723-20190724. Pite 
Havsbad AB (dnr 19KS239-6) 

 19KS216 SCA Munksund AB - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara Terpentin TOPP - BESLUT 
2019-04-01-18 (dnr 19KS216-2) 

 Yttrande gällande brandskydd i ärende PB 2019-000152 (dnr 19KS260-1) 

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Chims Tai Garden Restaurang (dnr 19KS242-4) 

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Bastard Burgers. Streetfood i Piteå AB (dnr 19KS250-4) 

 Yttrande offentlig tillställning. Tivoli, lotterier, spel, karuseller samt försäljningsstånd på Pite Havsbad, 
Piteå. European Funfair AB (dnr 19KS247-4) 

 Delegationsbeslut - Upphandling av operationsprodukter förbrukningsmaterial Region Norrbotten del 2 
2018. (dnr 19KS277-1) 

 Delegationsbeslut - Upphandling av Gånghjälpmedel Region Norrbotten 2018. (dnr 19KS278-1) 

 Yttrande i ärende om brandskydd PB 2019-000066, revidering nr 2 (dnr 19KS201-4) 

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. Pinchos. PA Piteå AB (dnr 19KS263-4) 

 Yttrande offentlig tillställning. PiteEnergis Barnkalas. PiteEnergi Handel AB (dnr 19KS274-3) 

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uteservering. O´Learys. GB Grill & Beverage AB (dnr 19KS275-3) 

 Yttrande begagnande av offentlig plats. Uppställning av container Prästgårdsgatan. BD Bygg AB (dnr 
19KS268-5) 

 Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 19KS20-1) 
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§ 152 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 Institutet Dans i skolan - Årsredovisning år 2018 verksamhetsplanen 2019 samt aktivitetsplaner inkl 

ekonomisk kalkyl (dnr 19KS244-2) 

 Piteå Museum - Årsredovisning 2018 (dnr 19KS246-1) 

 Delegationsbeslut - Brith Fäldt (V) utses att företräda Piteå kommun vid Kommuninvest Ekonomisk 
förenings årsstämma 11 april 2019. (dnr 18KS824-4) 

 Delegationsbeslut - Anders Danielsson, Stig-Roland Carlzon och Britt-Inger Olofsson utses till ersättare i 
Kommunala förebygganderådet 2019-2022. (dnr 18KS739-19) 

 Redovisning av Pite älv Pride 2018 (dnr 18KS294-8) 

 Beslut om ersättning för räddningstjänstkostnader för insatsen vid skogsbranden i Älvsbyns kommun juli 
2018 (dnr 19KS182-4) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 19:01 Prolongering av notkopieringsavtal 2019 
 Cirkulär 19:14 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. (2019-03-21) 
 Cirkulär 19:16 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen 
 Cirkulär 19:17 Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning 
 Cirkulär 19:18 Vårpropositionen 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019 
 Cirkulär 19:19 Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 
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§ 153 
Motion (MP) – Giftfria och alternativa matkärl som är ämnade för 
uppvärmning av mat 
Diarienr 18KS211 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Giftfria och alternativa 
matkärl som är ämnade för uppvärmning av mat. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Catrin Gisslin (MP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 

Ta fram giftfria alternativa matkärl för alla våra barn och elever i Piteå kommun. 

Dessutom anförs i motionen: 

Miljöpartiet anser att de nuvarande svarta plastbyttorna som diverse mat läggs i för att sen 
köras ut till respektive förskola/skola ska bytas ut snarast. 

Av den anledningen att vi vet att forskningen inte har hunnit så långt när det gäller kemikalier 
i plast som våra barn och elever får i sig, när de äter maten som är uppvärmda i dessa 
plastbyttor. Vi vet utifrån forskning att barn är känsligare och ska inte utsättas för onödiga 
hälsorisker när de växer upp. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 87, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Fastighets- och servicenämndens yttrande, antaget den 7 september 2018, § 64 
Plast som används i kontakt med livsmedel är hårt reglerat inom EU, lagstiftningen 
uppdateras löpande efter de riskbedömningar som kontinuerligt genomförs. De plastkantiner 
som nyttjas inom måltidsservice för tillagning, förvaring och slutberedning är godkända enligt 
nuvarande EU-förordningar. Måltidsservice följer förordningar, rekommendationer och råd 
som kommer från EU samt statliga myndigheter exempelvis Livsmedelsverket. 

I en skrivelse från Livsmedelsverket 2017-10-17 framgår ”Allra först måste det betonas att 
om material i kontakt med livsmedel som rostfritt eller plast uppfyller Eus regler och att dessa 
material används enligt tillverkarens instruktioner betraktar Livsmedelsverket materialen som 
säkra från hälsosynpunkt”. Fastighets- och servicenämnden har ingen anledning att ifrågasätta 
Livsmedelsverkets uppfattning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 mars 2019 
Fastighet- och servicenämnden har 2018-01-16 beslutat att avslå ett medborgarförslag om att 
ersätta kantiner av plast till rostfria. Av svaret framgår att det skulle innebära en 
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kostnadsökning på närmare 14 miljoner kronor per år samt en investering på cirka 9 miljoner. 

De plastkantiner som nyttjas hanteras enligt leverantörens instruktioner, exempelvis 
anvisningar rörande temperaturer för tillagning av mat. Personal utbildas för hur plastkantiner 
ska användas i verksamheten, kontroller sker regelbundet att rutiner tillämpas. På detta sätt är 
användandet av plastkantiner kvalitetssäkrad. 

Inför införandet av plastkantiner gjordes 2013 en miljökonsekvensbeskrivning som bland 
annat visar att nyttjande av plastkantiner innebär att det förbrukas mindre vatten, energi och 
kemikalier. Vidare krävs färre transporter, vilket är den enskilt största påverkande faktorn på 
miljön när det gäller matdistribution. Plastkantiner föranleder dock ökad mängd sopor men 
alla plastkantiner återvinns via det källsorteringssystem som finns i Sverige. 

En annan fördel med plastkantiner är att personalens arbetsmiljö förbättras. Arbete i kök är 
tungt och genom att införa plastkantiner minskar personalen sina lyft med 2,8 ton per dag. 
Vidare sänks även ljudnivån vid användande av plastkantiner. 

Livsmedelsverket, med stöd av domar från EU-domstolen, är tydliga i sin bedömning av hur 
försiktighetsprincipen ska tillämpas. ”En åtgärd kan dock inte motiveras med en rent 
hypotetisk inställning till en risk som endast grundas på antaganden som ännu inte belagts 
vetenskapligt, utan en förebyggande åtgärd får endast vidtas om risken framstår som 
tillräckligt dokumenterad på grundval av de vetenskapliga uppgifter som finns att tillgå vid 
den tid punkt då åtgärden vidtas.” 

Kommunledningsförvaltningen föreslår med utgångspunkt i ovanstående att 
kommunfullmäktige avslår motionen 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Jag håller med motionären om att det är viktigt att all livsmedelshantering sköts på ett sätt 
som är kvalitetssäkrat och till möjligaste mån säkerställer maten håller hög kvalitet. 
Kommunen har dock inte resurser att själva utreda hälsorisker utan förlitar sig i dessa frågor 
på den expertis som finns inom statliga myndigheter och inom EU. Piteå kommun har inte 
heller resurser att ta fram egna matkärl eller kantiner men följer givetvis kontinuerligt den 
utveckling som sker i utbudet. De matkärl och kantiner som Piteå kommun använder ligger 
med god marginal inom de riktvärden som finns, samtidigt måste detta ses i ett större 
perspektiv där även arbetsmiljö, ekonomi samt övrig miljö och klimatpåverkan vägs in. De 
kantiner som används är i dessa aspekter att föredra över andra alternativ som rostfria 
kantiner. Detta ligger helt i linje med att Piteå kommun ska jobba med social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP): bifall till motionen. 

Karl-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
      

 

          

         
   

           
          

   
                   
                   

               
      

               
            

                
             

             
            

           
              

             
              

       

             
              

              
             

         
          

              
               

            
              

  

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 39 (74) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

(39 av 235)

§ 154 
Motion (SLP) – Gratis bilparkering utan tidsbegränsning 
Diarienr 18KS244 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Gratis bilparkering utan 
tidsbegränsning. 

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

Landsbygdens folk får parkera gratis på kommunens parkeringsplatser utifrån definitionen att 
landsbygd är det område som ligger utanför promenadavstånd från Citybuss busshållplatser. 

Dessutom anförs i motionen: 
När människor sätter sig i sina bilar och åker ut från stan och ut på landsbygden och väljer en 
plats där man kan parkera så parkerar man gratis. Det kan vara vid en vacker sjö. Eller vid en 
av Trafikverkets rastplatser. Eller vid ett landsbygdscafé. Eller vid en av de få affärer som 
finns kvar och ännu inte är nedlagd. 

Politiska beslut har i hela landet, i Norrbotten och i Piteå Kommun tvingat bort tillsammans 
hundratusentals arbetstillfällen. För 30 år sedan fanns det 114.000 jordbruksföretag i Sverige. 
Idag är antalet heltidsjordbruk under 16.000. Alla ryms i Globen om de skulle samlas där en 
dag. Sverige har världens strängaste djurlagar. Så ska det vara. Men samtidigt har 
självförsörjningsgraden av livsmedel rasat till cirka 50% för landet och i Norrbotten till 
omkring 20%. Maten, av sämre kvalité, köps in från utlandet. Familjejordbruken har 
utraderats och kvar finns ett fåtal industrijordbruk. Alla dessa familjejordbruk sysselsatte 
mängder med andra personer i andra verksamheter också de på landsbygden men även i 
staden. Den politiska åsikten från samtliga riksdagens partier har sedan 1970-talet varit att 
man vill ha kvar familjejordbruken som bas för svensk livsmedelsförsörjning. Facit i form av 
nuvarande verklighet att den är totalt det motsatta. 

Landsbygdsminister Erik Buchts artikel från 2017 säger det mesta: "Den service som många 
lanthandlare runt om i Sverige erbjuder är en viktigförutsättning både för att invånarna ska 
kunna bo kvar och verka på hemorten samt för tillfälliga besökare och sommargäster. Det 
behövs därför satsningar som motverkar att butiker på landsbygden läggs ned och som 
möjliggör investeringar i förbättrad service till allmänheten. Genom regeringens 
budgetproposition ges handlare runt om i hela landet framtidstro och optimism. 

En levande landsbygd är avgörande för hela vårt lands utveckling. På många orter är 
lanthandeln navet i byn men under flera år såg utvecklingen mörk ut då många butiker 
tvingades stänga på grund av tuffa ekonomiska förutsättningar. För att vända den 
utvecklingen har regeringen sedan 2016 satsat 35 miljoner per år på driftsstöd till kommersiell 
service i glesbygd." 
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Men livsmedelsbutikerna på landsbygden är snart bara historia. Ett fåtal hundratal finns kvar i 
hela landet. Regeringens satsning kommer för sent och de turistande stadsborna och andra 
turister måste därför ta med sig mat från staden. 

Landsbygdens folk måste alltså ta sig till staden för att köpa sin mat. 

Fossilbränslet till bilar kommer under överskådlig tid finnas kvar trots att elbilsförsäljningen 
ökar starkt. Bensinstationer på landsbygden är numera lika sällsynta som familjejordbrukare. 
Landsbygdens folk måste därför ha bil och vanligtvis två bilar för att förflytta sig och sig till 
arbete och för inköpa nödvändiga livsförnödenheter. Politiska beslut har fattas att någon 
kollektivtrafik på landsbygden inte skall finnas. 

Politiska beslut har fattats för att byaskolor ska läggas ner. Både förskolor och vanliga. 
Boende på landsbygden måste därför skjutsa sina barn till fritidsaktiviteter och till skola när 
skolbuss, skoltaxi och skola saknas då fritids saknas inom rimligt avstånd. Några acceptabla 
gång- och cykelvägar finns inte på landsbygden och att låta barn (eller vuxna) gå på de 
moderna höghastighetsvägarna är inte bara olämpligt utan dessutom livsfarligt. Politiska 
beslut har fattas hos såväl kommun som Trafikverk att endast genomföra minsta möjliga 
satsning. Annat i centrala delar har prioriterats och Trafikverket har underlåtit att begära mer 
medel för livsnödvändiga satsningar. 

Politiska beslut har gjort att vård- och hälsocentraler har lagts ner på landsbygden. 
Folktandvården har lagts ner på landsbygden. Allt koncentrerat till staden. Och ingen 
kollektivtrafik finns. Landsbygdens folk har ingen nytta av den kollektivtrafik som finns i 
stan. 

En annan förlorare på landsbygden är idrotten där friidrotten drabbats värst. Nedläggningen 
av skolor gör att landsbygdsklubbarna har svårt att få ihop ungdoms och barn-fotbollslag. De 
mindre idrottsplatserna i orter och byar runt omkring centralorten vittrar sönder. Undantag 
finns där livaktiga byaföreningar kämpar hårt. Men höjdhopp och löpning är på väg utför. De 
stora vinnarna är ishockey, simning, fotboll och innebandy för i de centrala delar finns det allt 
fler nya konstgräsplaner och där finns också de flesta ishallar, multihallar och simhallar. 

På alltfler platser krävs det nu att landsbygdens befolkning skall betala för att uträtta 
livsnödvändiga uppgifter. Det motsatta förhållandet för stadens befolkning råder inte. 

Det råder stor orättvisa mellan de som bor på landsbygd och de som bor i stan. Uppräknat 
ovan är bara en liten del av orättvisorna. 

Kollektivtrafiken, genom Citybuss, linjedragning kan alltså definieras som stadsområde. 
Landsbygd kan därför kunna definieras som område utanför promenadavstånd till 
kollektivtrafikens hållplatser. 

Vill man åstadkomma ett mer rättvist förhållande mellan stad och landsbygd så bör det därför 
vara gratis för landsbygdens folk att parkera på de kommunala parkeringsplatserna i staden. 
De som bor på landsbygden, enligt tidigare beskriven definition, bör därför kunna få tillstånd 
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att parkera gratis. Förslagsvis under ett år och man kan få markeringslapp att sätta fast på 
vindrutan som visar tillståndet. 

'Landsbygdens folk betalar samma kommunala skattesats som alla övriga. Landstingsskatt 
och riksskatt likaså. Fördelning måste därför vara rättvis! 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 § 91, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för parkering i den omfattning som behövs för att ordna 
trafiken (lag 1957:259). Syftet får alltså inte vara att tjäna pengar eller att fördela kostnader 
mellan olika grupperingar av medborgare. Inne i de centrala delarna av staden är utrymmet 
begränsat varför parkeringsavgifter behövs för att få trafiken och flyta och inte överbelasta de 
offentliga parkeringar som finns att tillgå. 

En kommun kan införa särskilda trafikregler för vissa trafikantgrupper, fordonsslag eller för 
fordon med last av visst slag. Lagstiftningen är dock i övrigt restriktiv när det gäller hur 
trafikanter får behandlas. Det är en följd av den så kallade likställighetsprincipen i 
kommunallagen (2017:725 2 kap 3 §), vilken innebär att kommunmedborgare ska behandlas 
lika. 

Utifrån ovan konstaterar kommunledningsförvaltningen att motionens förslag inte är följer 
kommunallagen och bör därför avslås. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Jag konstaterar bara att förslaget inte följer lagstiftningen och föreslår därför att 
kommunfullmäktige avslår motionen” 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen. 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 155 
Motion (SLP) – Bostadsnära insamlingen av förpackningsavfall och 
returpapper 
Diarienr 18KS443 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Bostadsnära insamlingen 
av förpackningsavfall och returpapper, färdigbehandlad. 

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

att Pireva får i uppdrag att arbeta för införandet av bostadsnära insamling av 
förpackningsavfall och returpapper enligt det förslag som regeringen nu föreslår 

Dessutom anförs i motionen: 
Återvinningscentralernas saga tycks vara över. 
Regeringen föreslår att bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara 
huvudregel. Regeringen menar att människor är trötta på skräpiga återvinningsstationer 
samtidigt som tydliga forskningsresultat visar att bostadsnära insamling leder till högre
miljönytta. Även allianspartierna tycks vara ense med regeringen om principen om att 
bostadsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ska vara huvudregel. Skillnaden 
mellan dessa block tycks vara om det blir kommunens ansvar eller om förpackningsindustrin 
skall ha ansvaret. Många kommuner har dock delegerat förfarandet till förpackningsindustrin. 

Det finns redan en rad olika tekniska lösningar för fastighetsnära insamling och därför också 
goda förutsättningar att samla in avfallet på ett kostnadseffektivt sätt från de allra flesta 
bostadsfastigheter. Ett 30-tal kommuner har redan etablerat det nya insamlingssystemet. 

I Piteå kommun röstade samtliga partier utom två för att införa den fastighetsnära 
insamlingsmetod som regeringen nu föreslår bli huvudregel i landet och som miljöpartiet 
tidigare skrev i form av motion. Endast socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade emot. 
Det bör därför finnas en total enighet i kommunen att redan nu ge Pireva direktiv om 
fastighetsnära insamling. 

Att investera i återvinningscentraler som snart skall avvecklas är en dålig ekonomisk 
investering. 

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, § 139, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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Piteå Renhållning och Vatten ABs (PIREVA) yttrande, inkommit den 18 december 2018 
Den 28 juni 2018 beslutade regeringen om ett förtydligat producentansvar för förpackningar 
och tidningar, vilket träder i kraft den 1 januari 2019. Regeringens beslut skärper 
producenternas ansvar och går i korthet ut på att producenterna ska ta det fulla ekonomiska 
ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar genom tillståndspliktiga rikstäckande 
insamlingssystem och att insamlingen ska ske bostads- eller kvartersnära. 

Naturvårdsverket, som är den myndighet som har tillsyn över producentansvaret, påpekar på 
sin hemsida att: ”Det är producenterna som har ansvar att se till att det finns lämpligt 
insamlingssystem” och att ”Producenten ska samråda med kommunen om insamlingen så att 
den tar hänsyn till lokala förhållanden.” 

Branschorganet Avfall Sverige menar att: ”Nu blir det tydligt att producenterna ska ordna 
med insamling bostads- eller kvartersnära och ta det fulla ekonomiska ansvaret”. 
Pireva är positivt inställd till att insamling av förpackningar och tidningar utförs 
fastighetsnära, men avvaktar Naturvårdsverkets kommande vägledning gällande framtida 
insamlingssystem och finansiering. Pireva avser även fortsättningsvis föra dialog med 
producenterna och att ta en aktiv roll i kommande samråd. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019 
Regeringens beslut om ett förtydligat producentansvar visar tydligt att det är producenterna 
som bär det både det praktiska och det ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar 
och tidningar. Pireva har enligt ägardirektiv uppdraget att svara för transport, mellanlagring 
och behandling av avfall. Detta uppdrag ska ske utifrån kommunens avfallsplan som antagits 
av kommunfullmäktige. Pireva kan givetvis mot full ersättning hjälpa till med insamling men 
det är då en fråga som måste initieras av förpackningsindustrin. 

Det är kommunledningsförvaltningens uppfattning att kommunen ska undvika att ensidigt ta 
på sig uppgifter och ansvar som åligger andra organisationer. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Jag tycker det är viktigt att Piteå kommun tar en aktiv roll i denna typ av frågor, vilket Pireva 
angett i sitt yttrande att man ämnar göra. Det betyder dock inte att vi ska ta över uppgifter 
som andra organisationer är ålagda att utföra. Tanken med producent ansvaret är även att ge 
dem som har bäst möjlighet att påverka varornas utformning (dvs producenterna) ansvaret för 
återvinningen. Därmed ökar incitamentet för att göra produkter som är lätta att återvinna. Den 
fördelen försvinner om kommunerna ensidigt tar över uppgiften och skulle på så sätt rent av 
försämra för miljön, då den miljövänligaste förpackningen alltid är den som inte produceras. 

Pireva följer utvecklingen och är redo att anpassa insamlingen i fall förpackningsindustrin 
efterfrågar det. Jag föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.” 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 156 
Motion (SLP) – Ny nödutgång från stadshusets stora sessionssal 
Diarienr 18KS276 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Ny nödutgång från 
stadshusets stora sessionssal. 

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

att en ny nödutgång som uppfyller kraven på att vara nödutgång tas upp på lämpligaste ställe i 
Stadshusets stora sessionssal. 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund 
Nuvarande nödutgång är helt olämpligt placerad. 

En lämpligare placerad nödutgång är på motsatta sidan av entréingång och nuvarande 
nödutgång. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 96, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Räddningstjänsten yttrande, inkommit den 5 juli 2018 
Räddningsnämnden tar årligen beslut om en tillsynsinriktning för Räddningstjänsten. Utifrån 
denna bestäms vilka objekt som ska ingå i tillsynsplanen för året. Objekten fördelas på 
tillsynsförrättare som utifrån kraven i lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomför tillsyn 
på dessa. 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor. I 2 kap. 2§ går att läsa följande: 
Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan 
olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra 
eller begränsa skador till följd av brand. 

En av tillsynsförrättarens uppgifter är att göra en bedömning om huruvida 
byggnaden/anläggningen med tillhörande verksamhet har ett skäligt brandskydd eller inte. 
Detta görs genom en kontroll av det systematiska brandskyddsarbete som bedrivs och en 
stickprovskontroll på hur det byggnadstekniska brandskyddet ser ut. 
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Under våren har Brandingenjör vid räddningstjänsten Piteå genomfört tillsyn på Stadshuset. 
Sessionssalen ingick som en del av denna. Lokalen har i dagsläget två utrymningsvägar, högt 
i tak, en begränsad mängd brännbart material och ett begränsat antal personer som förväntas 
befinna sig i lokalen. Tillsynsförrättaren anser att kraven i lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor 2 kap. 2§ uppfylls i sessionssalen och att utrymningssäkerheten därigenom är 
tillgodosedd genom befintlig utrymningsstrategi. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom räddningstjänstens yttrande och föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Jag har fullt förtroende för kommunens utbildade och erfarna personal i deras bedömning om 
att nuvarande nödutgång är fullt tillräcklig för sessionssalen och dess verksamhet. Jag föreslår 
därför att kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 157 
Motion (SLP) – Varken campingvagnar eller naturister 
Diarienr 18KS277 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Varken campingvagnar 
eller naturister, färdigbehandlad. 

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

att nuvarande strand – enligt ovan kallad naturiststranden – inte får bebyggas på något sätt 
genom dispensregler, skall vara orörd och vistelse på denna strand skall vara gratis 

att undersöka om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund: Pite Havsbad har i media skickat ut önskemål att man vill använda den kommunala 
”naturiststranden” till husvagnscamping. VD för Pite havsbad, Kristoffer Lundström, säger: 
”Vi behöver området för att växa. Och eftersom naturistbadet inte är någon stor sak längre 
borde det vara görligt”. 

Området var en gång ett vackert naturområde med böljande stranddyner. Tidigare ägare av 
Pite havsbad exploaterade och förstörde det ursprungliga området/marken till att mer likna en 
industriell sydturistisk playa. 

Historia: Elof Söderberg köpte 1944 fyra hektar stort område på Pitholmsheden. 1956 fick 
Pite havsbad titeln Nordens Riviera och turismen tog fart. Piteå stadskommun noterade den 
kommersiellt gångbara naturprodukten sol och bad och öppnade samma år en egen bad- och 
campinganläggning, Norrstrandsbadet, strax utanför centrala Piteå. Piteå landskommun 
hakade också på turisttåget och öppnade 1960 Pitholmens havsbad alldeles intill Pite 
Havsbad. Sverige fick då också sitt första naturistbad. 

1971 slogs Piteå Landskommun samman med Piteå Stad och blev Piteå Kommun. 
På 1980-talet sålde Piteå Kommun Pitholmens havsbad till Pite havsbad. Skillnaden mellan 
de två havsbaden var att det var gratis att bada på det kommunägda Pitholmens havsbad 
medan det kostade pengar att bada på Pite havsbad. I en framtid är det därför inte omöjligt att 
en ägare till Pite havsbad ser den ekonomiska möjligheten att ta betalt för att bada på 
stranden. Varma soliga dagar kan det vara över 10 000 badande. 

Då Pite havsbad gick omkull under bank- och fastighetskrisen på 1990-talet tog Piteå 
kommun över och byggde ett familjevänligt äventyrsbad. I början anlitades ett svenskt-danskt 
driftbolag men det sparkades ut och efterhand sålde kommunen hela Pite havsbad till Hilding 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Holmqvist, som sålde anläggningen 2015 till nuvarande ägare. 

Naturismen har förlorat sin lockelse. Det bör utredas om denna semesterverksamhet kan 
flyttas längre norrut till Strandängesstranden om kommunen nu vill ha denna verksamhet 
kvar. 

Däremot bör det som nu kallas Naturiststranden få vara orörd och inte exploaterad utan kan 
finns som naturen själv skapar stranden och dess närhet. Strandbiten är unik med sin 
växtlighet och i och med den ligger nära havsbadets strand kan människor här direkt få en 
uppfattning hur en naturlig norrbottnisk strand ser ut. Man kan t ex lansera strandremsan som 
orörd badstrand och fokusera på barnfamiljers vistelse där. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 2018, § 97, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, inkommit den 21 november 2018, § 178 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser förslaget om att nuvarande 
strand inte får bebyggas färdigbehandlat, med hänvisning till beslut av kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott (KSAPU) 2018-06-19 § 93. samt bifaller förslaget om att 
undersöka om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige ger nämnden ansvaret för utredningen. 

Motivering 
Ansökan om markanvisning för utökad camping på Pitholm 47:13<4 avslogs av KSAPU 
2018-06-19, § 93. Nordins förslag om att stranden inte får bebyggas kan därmed anses 
färdigbehandlat. Att Pite Havsbad i framtiden ska börja ta betalt för vistelse på stranden är 
inte aktuellt, eftersom Pite Havsbad inte har avtal för nyttjande av strandremsan, se ortofoto
bilaga 1. Röd markering på ortofotot är del av Pite Havsbads tomträttsinnehav. Övrig mark är 
kommunal eller har ej fastställda ägarförhållanden. Stranden är fri för allmänheten och 
passage till strand kan alltid ske österifrån, från Klubben. 

Nordins förslag om att flytta eller avveckla naturistbadet behöver utredas vidare. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019 
Första förslaget i motionen är redan besvarat i och med kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts beslut 2018-06-19 § 93. Kommunledningsförvaltningen delar 
samhällsbyggnadsnämndens bedömning om att markanvändningen av tillgängliga 
markområden i närhet till Piteå Havsbad bör utredas vidare med utgångspunkt i 
turistnäringens utveckling samt områdets naturvärden. 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Piteå Havsbad är en viktig komponent i Piteå som turistort. Området runt havsbadet är 
begränsat och har unika naturvärden varför det är viktigt för Piteås utveckling att de områden 
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som finns runt havsbadet kan nyttjas på bästa sätt. Jag håller med både motionären och 
samhällsbyggnadsnämnden att det finns anledning att titta närmare på detta. Att utreda 
markanvändning ligger i samhällsbyggnadsnämndens grunduppdrag och eftersom 
samhällsbyggnad ser ett behov av ytterligare utredning utgår jag från att de kommer att 
fortsätta det arbetet. 

Med det föreslår jag att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.” 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 158 
Motion (L) – Staty av Nils Edén 
Diarienr 18KS275 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen - Staty av Nils Edén. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige skickar uppdraget till projekt Piteå 400 för 
genomförande. 

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

Att: en staty av vår mest kända politiker som staden någonsin haft sätts upp i Piteå. 

Dessutom anförs i motionen: 

Liberalen Nils Eden född i Piteå är som bekant en av Sveriges mest kände demokratiske 
förkämpe. Han fick igenom tillsammans med socialdemokraterna parlamentarismen i 
Sveriges riksdag och därmed den allmänna rösträttens genomförande. Piteå kommun har 
uppmärksammat en mängd idrottskändisar, men har ännu inte hedrat denne oerhört 
betydelsefulla person för staden. Nu är det dags att ge Nils Eden den uppmärksamhet han är 
värd. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 95, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande, inkommit den 20 augusti 2019, § 42
För Liberalerna har Åke Forslund inkommit med en motion att en staty av Nils Edén ska 
sättas upp i Piteå. Motionsställaren anger att Nils Edén är en av Sveriges mest kände 
demokratiske förkämpe, född i Piteå. Han fick, tillsammans med socialdemokraterna igenom 
parlamentarismen i Sveriges riksdag och därmed den allmänna rösträttens genomförande. 

Vidare anges att Piteå kommun uppmärksammat en mängd idrottskändisar, men ännu inte 
hedrat denne oerhört betydelsefulla person för staden. Nils Edén har hedrats med en ”stjärna” 
på gågatan och fått en väg uppkallad efter sig, Nils Edéns väg. Huruvida han dessutom borde 
hedras med en staty kan förstås diskuteras. 

Den budget kultur- och fritidsnämnden förfogar över, skulpturer till Konstparken, kan inte 
täcka det önskemål som motionsställaren önskar. Förslaget bör utredas inom projektet Piteå 
400 år. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom kultur och fritidsnämndens yttrande och 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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föreslår med det att kommunfullmäktige ska anse motionen färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Nils Edén är en av de pitebor som gjort stora avtryck i världen och förtjänar att 
uppmärksammas. Hans insats som statsminister när socialdemokraterna och liberalerna drev 
igenom beslutet om allmänna rösträtten 1918 var särskilt viktig. Jag tycker att det vore 
passande att han i samband med att Piteå firar 400 år som stad uppmärksammades, då det 
även sammanfaller med 100 årsdagen för det första valet med allmän rösträtt för både män 
och kvinnor. 

Det finns ett särskilt projekt för planerandet av firandet av Piteå 400 år med en avsatt budget. 
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige ger i uppdrag till projektet att sätta upp en staty av 
Nils Edén för att hans insatser ska uppmärksammas i samband med firandet. Med det anser 
jag att motionen bör bifallas.” 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Mats Dahlberg (MP): bifall till motionen och att uppdrag skickas till 
projekt Piteå 400 för genomförande. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 159 
Motion (SLP) - Linnés källa 
Diarienr 18KS333 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Linnés källa. 

Reservationer 
Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD), Anders Nordin (SLP) och Johnny Åström 
(SJV) reserverar sig mot beslutet. 

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

att platsen snyggas upp på så sätt att den blir attraktiv att besöka 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund:
Piteå grundades 1620 av 44 nybyggare som bosatte sig runt Öjebyns kyrka, vilken tidigare 
hade byggts av bönderna i socknen. 
Pitesonen Daniel Solander blev lärling hos Carl von Linné. 2020 firar Piteå 400 års jubileum. 

Linnés lappländska resa eller Linnés Lapplandsresa var Carl von Linnés expedition till 
Lappland år 1732 och var en viktig del av hans vetenskapliga karriär. 

Linné påbörjade sin resa från Uppsala den 12 maj 1732 (dagen innan han fyller 25 år) och 
färdades till fots och med häst. Med sig hade han sin journal, botaniska och ornitologiska 
manuskript och papper för att pressa växter. 
Det tog Linné 11 dagar för att nå Umeå via Gävle (nära Gävle hittade han stora mängder av 
blomman Campanula serpyllifola, senare känd som Linnaea borealis, som skulle bli hans 
favorit). Han steg ibland ned från hästen för att undersöka en blomma eller en sten och var 
särskilt intresserad av mossor och lavar, de senare en viktig del av renens diet. 

Första avstickaren inåt landet 
Från Umeå färdades Linné mot Lycksele, en by mycket längre inåt landet och längre bort från 
kusten än han varit hittills. På vägen undersökte han vattenfåglar. Efter fem dagar nådde han 
byn och bodde med pastorn där och dennes fru. 
Han försökte sedan att nå Sorsele men fick vända vid Lycksmyran på grund av de svåra 
förhållandena. I början av juni återvände han till Umeå efter att ha tillbringat några dagar i 
Lycksele och lärt sig om samiska seder. 

Umeå till Luleå och den andra avstickaren inåt landet 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Efter återkomsten till Umeå reste Linné längre norrut längs Bottenvikens kust via Skellefteå 
och gamla Piteå. Där hittade han det som nu benämns som Linnés källa. 

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2019, § 138, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande, inkommit den 6 december 2018, § 66 
I motionen efterfrågas uppsnyggning av Linnés källa så att den blir attraktiv att besöka.
Linnés källa och 31 andra kulturellt värdefulla platser och byggnader i Öjebyn är skyltade av 
Solanderföreningen i samarbete med Piteå landsförsamling. Ansvaret att hålla efter skyltar, 
spångar och liknande på dessa platser åligger inte kommunen utan de parter som har 
genomfört skyltningen 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019 
Kommunledningsförvaltningen instämmer i kultur och fritidsnämndens yttrande att underhåll 
av Linnés källa inte är ett kommunalt åtagande. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Solanderföreningen gör ett förtjänstfullt arbete med att uppmärksamma Solanders 
livsgärning. Carl von Linné har i sig ingen speciell koppling till Piteå utöver att Daniel 
Solander varit lärling hos honom. Jag ser då att vi har många andra både lokalhistoriskt 
intressanta och fina platser i kommunen som kan tillgängliggöras för medborgare och turister 
före Linnés källa. 

Jag föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV): bifall till motionen. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 160 
Motion (SLP) – Hjärt-lung-räddning och hjärtstartarutbildning till 
flera 
Diarienr 18KS261 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Hjärt-lung-räddning och 
hjärtstartarutbildning till flera, färdigbehandlad. 

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

att kommunen arrangerar och betalar utbildning i hjärt-lung-räddning och i handhavande av 
hjärtstartare. Detta i första hand för förskole- och skolpersonal. Därefter för alla anställda 
inom kommunen. 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund: 
För cirka ett halvt år sedan inköpte Alterdalens Bygdeförening två hjärtstartare som 
placerades i Holmträsk och vid förskolan i Nybyn. Två kurser i hjärtlungräddning med 
hjärtstartarutbildning har hållits med cirka 10 deltagare i varje. En tredje är på gång. 
Bygdeföreningen betalar kostnaden för alla medlemmar. 

Nu står Bygdeföreningen dessutom för kostnaden för all förskolepersonal vid Nybyns 
förskola som går denna kurs. Hjärt-lungräddning för barn är också lite annorlunda än för 
vuxna. 

Jag tycker nog att kommunen skall ha som krav på sin personal att dessa skall ha gått igenom 
hjärt-lungräddning med utbildning av hjärtstartare. Samt stå för utbildningskostnaderna. Det 
känns inte riktigt rätt att ideella föreningar skall stå för sådant som borde vara en kommunal 
angelägenhet. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Räddningstjänstens yttrande, inkommit den 21 augusti 2018 

I motionen beskrivs en önskan om att kommunen skall arrangera och betala utbildning inom 
hjärt- och lungräddning samt handhavande av hjärtstartare. Detta i första hand för förskole-
och skolpersonal. Därefter för alla anställda inom kommunen. 

Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar 
chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens 
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ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från 
kollaps, har så hög överlevnad som 70 % påvisats. Tid till behandling är den helt avgörande 
faktorn. I årsrapporten från det Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret 2017 är den nationella 
överlevnaden 11 % för samtliga hjärtrytmer och 577 liv räddades utanför sjukhus. Men vi kan 
bli ännu bättre. Svenska HLR-rådet har som mål till år 2025 att 1000 liv årligen ska räddas 
utanför sjukhus. Källa: HLR-rådet 

Från räddningstjänstens sida är vi positiva till all form av utbildning till kommunens 
medborgare. Utbildning skapar en förståelse som gör det lättare att agera om en kris skulle 
uppkomma. Under en fyraårsperiod har vi totalt genomfört 130 externa utbildningar inom 
Hjärt- och Lungräddning och 35 utbildningar inom Barn-HLR. Räknar man på ett snitt på ca 
10 personer per utbildning så har vi utbildat ca 1650 personer. Majoriteten av dessa 
utbildningar är beställda av Piteå kommun till deras medarbetare. Det har även gjorts en 
satsning på att höja kompetensen inom Barn-HLR riktat mot förskole- och 
grundskolepersonal. Det är här utbildat 114 personer på 12 kurser under denna tidsperiod. 

Vi ser ett ökat intresse både från kommunen och från Piteås medborgare gällande dessa 
utbildningar. Detta tycker vi är väldigt positivt och något som vi hoppas kommer fortsätta. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019 
Räddningstjänsten utbildar fortlöpande medborgare och framförallt personal i kommunens 
verksamheter i HLR. Räddningstjänsten genomför även utbildningar för Barn-HLR. Hjärt-
och lungstartare finns idag i alla allmänna samlingslokaler i kommunens ägo och i de 
verksamheter som upplever behov av dessa. Det bör dock fortfarande vara upp till varje 
verksamhet inom kommunen att bedöma behovet av HLR kunskap i sin verksamhet. 
Kommunledningsförvaltningen ser idag inte ett övergripande behov av att göra en generell 
utbildning för all personal men uppmanar alla verksamheter att överväga att ge sin personal 
fördjupade kunskaper inom området. Det är dock viktigt att jobba långsiktigt med denna 
kunskap och att allt eftersom utbilda då ny personal tillkommer kontinuerligt. 

Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen arbetar i motionens anda men ser inte 
behovet av en storskalig engångs utbildningsinsats utan föredrar att det är ett långsiktigt 
arbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige med det anser 
motionen färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Motionären tar upp en angelägen fråga i sin motion. Kunskap och hjärt- och lungräddare är 
billiga investeringar för att rädda liv. Räddningstjänsten utför kontinuerligt utbildningar för 
kommunens personal, vilket jag tycker är väldigt positivt. Jag anser att det är viktigt att det 
arbetet fortsätter och att även tillkommande personal får möjlighet att gå utbildning. Jag 
tycker även det är en bra idé att kommunen håller kunskapen att lära ut denna kunskap internt, 
det försäkrar att arbetet sker fortlöpande och inte blir en engångsinsats. Hålls det nuvarande 
tempot i utbildningar borde en klar majoritet av kommunens anställda genomgått utbildning 
inom denna mandatperiod. 
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Jag föreslår därför att Piteå kommun ska fortsätta jobba i motionens anda och att 
kommunfullmäktige med det anser motionen för färdigbehandlad.” 
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§ 161 
Motion (SLP) – Återöppna hälsocentralerna 
Diarienr 18KS421 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Återöppna 
hälsocentralerna. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 

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

att Piteå Kommun ser till så att det finns någon form av vårdcentral i alla kommuncentra och 
delar av kommunen där befolkningen är koncentrerad 

Dessutom anförs i motionen: 
Bakgrund: Region Norrbotten har lagt ner ett antal hälsocentraler i Piteå Kommun. Värst har 
sannolikt den äldre befolkningen på landsbygden drabbats. I vissa fall har regionen lagt ner 
vårdcentral trots att denna haft full beläggning, fulltalig kompetent personal och inga inköpta 
tjänster. Den officiella motiveringen har varit att vårdcentralen inte ”levererat” vad region 
Norrbotten begärt. I verkligheten rör det sig om ett naturligt demografiskt förhållande där 
området har haft många äldre som sökt för många problem. ”Genomströmningstakten” av 
antalet patienter har därmed klassats som alltför låg. Det är beklagligt att regionen ansvariga 
politiker och ledande tjänstemän inte begripit varken eller sin uppgift nämligen att ta hand om 
de sjuka som finns inom upptagningsområdet. Även om det rör sig om äldre människor. 

Dagens lagstiftning medger för såväl landsting/regioner som privata företag att driva 
vårdcentraler. Landsting och kommuner kan bilda en gemensam nämnd för driften men 
däremot är det inte möjligt för en kommun att ensam ta detta ansvar. Gotland är ett undantag 
då ön är av riksdagen klassad som både en kommun och region. Region Gotland är alltså en 
svensk kommun med utökat ansvar för uppgifter som normalt hör till Sveriges landsting. 
Kommunen har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar som i vanliga fall sköts av staten 
genom länsstyrelsen. 

En del vårdcentraler drivs av landstinget. Andra drivs av privata företag på uppdrag av 
landstinget. Alla tillhör den skattefinansierade vården och får ersättning från landstinget för 
de patienter som de behandlar. Man betalar samma patientavgift på alla mottagningar. 

Inom kommunal hälso- och sjukvård finns läkare inom specialiteterna allmänmedicin, 
geriatrik, psykiatri, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri. Kommunerna 
har ett långtgående ansvar för innevånarnas hälsa, men för den medicinska 
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specialistkompetensen förlitar man sig på den landstingskommunala sjukvården. 
Skolläkare 
Kommunen anställer sjuksköterskor och psykologer, men mer sällan läkare, för den löpande 
hälsovården inom skola, omsorg och äldrevård. Ett undantag är skolläkare, som vanligtvis 
anställs direkt av kommunerna. Av skollagen framgår att huvudmannen för skolan ska 
anordna skolhälsovård. Det innebär att skolhuvudmannen är vårdgivare. Detta 
huvudmannaskap kan dock överlåtas på till exempel landstingen. 

Skolhälsovården utgör en fortsättning på den förebyggande barnhälsovården. Skolhälsovården 
tillhandahåller också medicinsk sakkunskap i skolans planerings- och utvecklingsarbete. 
Förhållningssättet är tvärvetenskapligt med breda kontaktytor utanför hälso- och sjukvården. 
Skolläkaren ansvarar för viss sjukvård, men remitterar när så är lämpligt till specialist utanför 
skolan. Skolläkaren är som regel specialistkompetent läkare med medicinsk bas inom någon 
av specialiteterna barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller 
allmänmedicin. 

Omsorgsvården
Äldre människor med sammansatta vård- och omsorgsbehov blir allt fler. Det ställer stora 
krav på sjukvårdens förmåga till helhetssyn och kontinuitet. För att få fungerande vårdkedjor 
måste primärvården, den kommunala omsorgen, den öppna specialistvården och sjukhusen 
samverka. 

Äldre personer med olika diagnoser behöver vård av olika vårdgivare och professioner som 
kan ha olika huvudmän. Kommunerna saknar idag möjlighet att anställa läkare. För bättre 
samverkan mellan olika huvudmän diskuteras därför möjligheten att inrätta särskilda 
överläkarfunktioner på kommunal nivå. Läkarförbundet menar till exempel att kommunerna 
bör ges möjlighet att tillhandahålla läkarinsatser fristående från landstingets ansvar för 
läkarmedverkan. 

Minivårdscentraler 
På många platser i landet öppnar minivårdscentraler. På landsbygden kan det vara en 
mottagning som har öppet en gång i veckan med bemanning av sjuksköterska och 
undersköterska i en Bygdegård eller liknande. I större orter kan det vara en ”drop-in-klinik” 
med utökad bemanning där även läkare ingår. Ett av många exempel är Tjörns kommun som 
erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut sjukgymnast 
och logoped. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus. 
Ytterligare läsning att beakta: 
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 2 a §/Träder i kraft I:2019-01-01/ Landstinget ska 
organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen Lag 
(2018:553) 

Kommunen har ett starkt ansvar för att ta hand om sina medborgare. Det finns alltså en uppsjö 
olika varianter för att åstadkomma detta avseende vård och omsorg. Det har inte så stor 
betydelse om vårdomhändertagande sker i form av privat regi, landsting/region regi, 
kommunal-region-regi eller i begränsad kommunal regi. 
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Närheten till befolkningen är det viktigaste. Landsbygdsbefolkningen måste få möjlighet att 
uppsöka vårdcentral inom rimligt avstånd från sin bostad. 

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, 141 § 141, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 mars 2019 
Kommunens ansvarsområde och vad kommunen har rätt att göra regleras i kommunallagen 
och speciallagstiftning, det brukar benämnas den kommunala kompetensen. 

Att bedriva sjukvård och vårdcentraler ligger inte inom den kommunala kompetensen utan 
åligger landstingen/regionerna exklusivt. 

Kommunledningsförvaltningen förslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Jag konstaterar bara att kommunen inte får bedriva vård- eller hälsocentraler och föreslår 
därför att kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Anders Nordin (SJP): bifall till motionen. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 162 
Motion (SLP) – Kommunal visselblåsarfunktion i kommunens skolor 
Diarienr 18KS245 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Kommunal 
visselblåsarfunktion i kommunens skolor. 

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

att det införs en kommunal visselblåsarfunktion dit utsatta elever och skolpersonal kan vända 
sig för hjälp och för att anmäla skolor där sexuella övergrepp och trakasserier förekommer. 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund: 
2017 års enkätundersökning ”Personligt” är nu klar. Det sammanfattande resultatet 
kommunen redovisar är att ”Eleverna trivs bra i skolan”. Det är naturligtvis inte riktigt sant. 
San vore kanske om 98 % svarat att de mådde bra. 15 % av eleverna bedömer sin hälsa som 
dålig eller mycket dålig. 2015 svarade 24 % att de funderat på självmord. 2016 29 %. 2017 
skärptes frågan: ”Har du allvarligt funderat på självmord?” och svaret blev nu 17 %. 10 % 
trivs mycket dåligt eller ganska dåligt i skolan. 20 % säger att de blivit mobbade och 
trakasserade varav ett par procent under längre tid. Fler flickor än pojkar mår sämre i alla 
svar. 

I januari 2015 lämnade vi in en mycket omfattande motion och utredning om mobbing i 
Piteås skolor. KF § 102, Bilaga 15KS192-1. Vi konstaterade att vissa skolor inte använda 
något antimobbing-program alls, andra hemsnickrade varianter och flertalet direkt skadliga. 
Skolverket hade analyserat och utrett samtliga existerande metoder och dömt ut dem som 
skadliga på olika sätt. Vi föreslog att man skulle använda den metod som Skolverket föreslog. 
Utifrån den enkätundersökning till eleverna som varje år genomförs så har man tydligen inte 
agerat på det sätt som är nödvändigt för att minska den grupp av elever som mår dåligt, 
funderar allvarligt på självmord och inte alls trivs i skolan. 

Funktionens huvudsakliga syfte är att utgöra ett verksamt och kompletterande medel mot de 
förhållanden som gör att elever mår dåligt i skolan. Funktionen är inte till för att anmäla 
mindre förseelser eller för att framföra missnöje och klagomål. 
Allvarliga missförhållanden omfattas av funktionen, exempel på icke brottsliga men allvarliga 
missförhållanden är olika typer av mobbning samt kränkningar av grundläggande fri- och 
rättigheter, risker för liv, säkerhet och hälsa samt skador på miljön. Brottet eller 
missförhållandet behöver inte faktiskt ha ägt rum, utan det är tillräckligt att eleven, föräldrar
eller andra anhöriga eller skolpersonal har konkreta misstankar om att det har gjort det. Även 
andra allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet avses brott typ bedrägeri, 
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förskingring, trolöshet mot huvudman samt korrupta gärningar såsom givande och tagande av 
muta och miljöbrott. Visselblåsarfunktionen ersätter inte skyldigheter som anställda har att 
rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten. 

Det är viktigt att en visselblåsare inte kan eller kommer att straffas eller hindras av de 
styrande genom sitt avslöjande av brister och fel i skolan. En visselblåsare bör istället på 
något vis hyllas och hedras. Det är särdeles viktigt att när barn anmäler att de mobbas eller 
påpekar att någon annan mobbas eller kränks att man från mottagande kommunal enhet typ 
Bun eller Gruppledarna agerar med kraft mot de förhållanden som är grunden till problemet. 

Barn- och utbildningsnämnden kan i vissa fall vara den nämnd dit ljuden från 
visselblåsarfunktionen först går till. I fall som är svåra eller kan vid mist fall upplevas som jäv 
bör ärendet skickas till gruppledarna. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018 § 92, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande, inkommit 6 september 2018 § 114 
Bedömningen är att det inte finns behov av "visselblåsarfunktion" då elever, vårdnadshavare 
och personal har tillgång till ett flertal kanaler för att anmäla eventuella missförhållanden i 
nämndens verksamheter. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2019 
Motionären har tidigare lämnat in en motion om en generell visselblåsarfunktion som 
besvarats i augusti 2018 med följande svar: 

”Rätten för offentligt anställda att anonymt eller öppet påtala oegentligheter finns reglerat i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen genom den s.k. meddelarfriheten. Där 
garanteras även att myndigheter eller andra allmänna organ inte får efterforska vem som 
lämnat uppgifter med stöd av meddelarfriheten. Visselblåsarfunktionen finns alltså inbyggd i 
den svenska lagstiftningen just för att motverka alla former av korruption och garantera 
säkerheten för den som meddelar oegentligheter. Med ny teknik finns givetvis bättre 
möjligheter att förenkla förfarandet och sprida information om vilka rättigheter man har som 
offentligt anställd.” 

Detta gäller givetvis även inom skolans verksamheter och när det gäller barns och ungas 
välbefinnande har även skolpersonal enligt lag en anmälningsplikt till socialtjänsten om de 
misstänker att unga far illa. Ser man till sexuella trakasserier och övergrepp är det 
kommunledningsförvaltningens bedömning att ett anonymt anmälningsförfarande inte är en 
optimal lösning. Detta tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen bedömning att 
elever, vårdnadshavare och personal redan har tillgång till kanaler för att anmäla eventuella 
missförhållanden gör att kommunledningsförvaltningens föreslår att motionen avslås. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp mot såväl elever som personal är ett ständigt 
pågående arbete. Det ska vara en nolltolerans mot sådant beteende i all kommunal 
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verksamhet. Det är ett väldigt viktigt och ständigt aktuellt arbete. I riktlinjen för 
personalpolitik anges ”Ett aktiv arbetsmiljöarbete ska bedrivas i syfte att förebygga och följa 
upp kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och andra trakasserier i arbetsmiljön.” 

Frågan som motionären tar upp är viktig men jag ser inte att förslaget skulle uppnå det resultat 
som önskas varför jag föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen.” 
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§ 163 
Motion (SLP) – Motioner medborgarförslag och interpellationer 
måste vara tillgängliga för invånarna i Piteå och för media 
Diarienr 18KS246 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Motioner, 
medborgarförslag och interpellationer måste vara tillgängliga för invånarna i Piteå och för 
media. 

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

Att motioner, medborgarförslag och interpellationer finns tillgängliga på den kommunala 
hemsidan i form av årtal. 

Dessutom anförs i motionen: 

Fakta och bakgrund: 
Med politisk opposition avses majoritetsstyrets motståndare. Oppositionspartiernas viktigaste 
och i princip enda uppgift i vårt parlamentariska system är att invända, granska, ibland rösta 
mot, kritisera samt analysera majoritetsstyrets förslag samt komma med egna 
förslag/motioner som förbättrar levernet för invånarna. För ett sunt politiskt liv är opposition 
nödvändig då den innebär ett korrektiv mot maktmissbruk. 

Den tredje statsmakten, media, har uppgiften att granska både styret och oppositionen. Det 
gör media enklast om man har transparent och enkel tillgång till oppositionens motioner och 
styrets beslut. 

Kommunens hemsida har varit föredömligt bra genom att man bara behöver skriva 
"motioner" så kommer en sida upp där motionerna redovisas för varje år. 
Motioner 2014 
Motioner 2015 
Motioner 2016 
Motioner 2017 

När man klickat på ett årtal så får man en hänvisning till var de finns. Lite bökigt men ändå 
ganska bra. Det har på så sätt varit möjligt för såväl invånare som för media att på ett relativt 
enkelt sätt få kunskap om den politik som förs från såväl opposition som från majoritetsstyret. 
Mandatperioden kan granskas av både media och av invånare. Piteås invånare kan därav få 
kunskap i hur de skall rösta vid varje val. 

I vår digitala värld går det alltid att finna förbättringar. Jag tog därför kontakt med 
kommunens webb-avdelning och undrade om man inte kunde ha en direkt-länk till respektive 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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motion istället för en hänvisning till det fullmäktigemöte då motionen lämnades in. Inget 
problem svarade webb-avdelningen. Men beslut måste tas av kommunsekreterarna. Det svar 
jag fick från dessa är häpnadsväckande och skrämmande. "Vi har tagit frågan till närmaste 
chef samt kommunchef och beslutet blev att motioner inte längre ska publiceras på vår 
hemsida och att de befintliga motionerna avpubliceras. I och med detta hanteras motioner på 
samma sätt som andra ärenden." 

Vår demokrati bygger på att politiska idéer möts och bryts. Det bygger på öppenhet och 
lättillgänglighet. Detta tjänstemannabeslut har gjort så att det i princip är omöjligt att på 
enkelt sätt hitta oppositionens politiska förslag. Deras agerande är kraftigt antidemokratiskt 
eftersom det minskar och begränsar den politiska tillgängligheten i betydande mått. Dessutom 
redovisas kommunfullmäktiges svar i samband med en slags tolkning av motionens innehåll. 

Motioner, medborgarförslag och interpellationer måste vara lättåtkomliga på kommunens 
hemsida. Lämpligt är att i anslutning ge det svar som kommunfullmäktige fattat till varje 
medborgarförslag och motion. Det blir då tydligt för alla varför en motion tillstyrkts eller 
avslagits. En interpellation innehåller oftast ett frågebatteri som besvaras skriftligen om 
möjligt inför kommande kommunfullmäktigemöte. 

Detta möjliggör också för invånarna att på ett enkelt sätt följa vilka frågor som såväl politiska 
partier som invånare tycker är viktiga. 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 93, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 25 mars 2019 
Alla motioner behandlas två gånger i kommunfullmäktige, dels när de anmäls och remitteras 
till kommunstyrelsen för beredning och dels när de behandlas för beslut. Inför varje beslut 
annonseras kommunfullmäktigesdagordning både i tidningen och på kommunens hemsida. 
Där utöver redovisas obesvarade motioner 2 gånger per år, i juni och i december. 
Medborgarförslag beslutas ofta av berörd nämnd men återredovisas årligen med vilket beslut 
som tagits. Därutöver redovisas obesvarade medborgarförslag 2 gånger på år. 

Den som vill ta del av exakta innehållet i en motion eller medborgarförslag behöver bara 
kontakta kommunledningsförvaltningen för att få ta del av alla ingående handlingar. 

Interpellationer är i grunden ett politiskt verktyg för att få svar på mer komplicerade frågor av 
den politiker eller tjänsteman som är ansvarig för just det området frågan gäller. Både 
interpellationen och svaret tas med i protokollet som är allmän handling. 

Att skilja ut alla motioner, medborgarförslag och interpellationer och separat redovisa dessa 
på hemsidan skulle innebära en helt manuell hantering och vara relativt tidsödande. Det är 
även tveksamt om det är kommunens uppgift att sprida de olika partiernas förslag utöver att 
dessa tas med i kallelser och protokoll. Det bör i grund och botten vara upp till varje parti att 
för ut och propagera för sina egna förslag. 
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Sett till närliggande kommuner är det heller ingen annan kommun som hanterar motioner, 
medborgarförslag eller interpellationer på det sätt som motionären föreslår. 

Utifrån detta föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Jag håller med motionären om att öppenhet och transparens i den offentliga administrationen 
är väldigt viktigt. Jag bedömer dock i detta fall att öppenheten är redan god och alla 
medborgare har möjlighet att ta del av de handlingar som behandlas av kommunfullmäktige. 
Jag tycker också det är viktigt att alla frågor som behandlas av kommunfullmäktige hanteras 
på ett så likvärdigt sätt som möjligt. 

Som politiker har vi flera verktyg att tillgå, där motioner, eller allmänhetens motsvarighet 
medborgarförslag, är ett sätt, varken viktigare eller mindre viktigt än några andra. Att som 
motionären föreslår special behandla och ge motioner och medborgarförslag större 
exponering än andra ärenden skulle ge fel bild av deras betydelse. Samma gäller för 
interpellationer. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 164 
Motion (SLP) - Avskaffande av kommunalrådsfunktionen 
Diarienr 18KS401 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Avskaffande av 
kommunalrådsfunktionen. 

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

att utreda de besparingar som kan uppnås genom avskaffande av heltidsarvoderade politiker i 
form av kommunalråd 

att kommunalrådsfunktionen avskaffas 

att ifall de två första att-satserna avslås 
endast ha ett kommunalråd vars uppgift är att företräda hela kommunens befolkning och inte 
den styrande majoritetens. 

Dessutom anförs i motionen: 
Kommunallagen 4 kap. Förtroendevalda 
Kommunal- och landstingsråd 
2 § Den som inom kommunen eller landstinget fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstingsråd, 
oppositionsråd eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer. 
.. 
Verksamhetsansvarig, VD, i ett aktiebolag ska sköta ”den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer”. VD är ansvarig för företagets utveckling, både för sina egna beslut och 
för beslut fattade av medarbetare eller konsulter. VD ansvarar på så sätt ensam inför styrelsen. 
”Styrelseordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen sköter sina 
arbetsuppgifter.” (Bolagsverket). 

.. 
Styrelsen i ett aktiebolag kan på flera vis likställas i sin funktion med kommunstyrelsen i 
kommunen. 
Verksamhetsansvarig i ett aktiebolag kan på flera vis likställas i sin funktion med den 
kommunala kommunchefen eller kommundirektören. 
Från och med 1 januari 2018 gäller ny Kommunallag (2017:725). Enligt Kommunallagen ska 
styrelsen utse en direktör/kommunchef. Kommunchefen ska ha den ledande ställningen bland 
de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (7 kap 1§). Dessutom 
ska styrelsen i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under 
styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. (7 kap 2§) 
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I Piteå beslutade kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-01-15 § 3 om en politisk 
arbetsgrupp som nu lägger fram ett förslag till instruktion för kommunchefen för diskussion. 

Kommunalrådsfunktionen kan därmed närmast likställas med att vara ”politiska tjänstemän” 
verkande i styrelsen. 

För Piteås del måste det därför betraktas som märkligt att man har två politiska 
heltidsanställda tjänstemän, från ett parti som inte ens har egen majoritet i 
kommunfullmäktige, arbetande i kommunstyrelsen. 

Hypotetiskt kan man tänka sig att vid ett maktskifte i Piteå och vid samma inbördes 
förhållande inom ”Allians för Piteå” att kommunalrådsfunktionen kommer innehas av en 
partipolitisk tjänsteman från Centerpartiet och en partipolitisk tjänsteman från Moderaterna. 
Eventuellt också ett eller två oppositionsråd. 

Så här ser det ut i kommuner med likartade befolkningsantal som Piteå 

Alingsås har ett kommunalråd och ett oppositionsråd 
Enköping två kommunalråd och ett oppositionsråd 
Falkenberg ett kommunalråd och ett oppositionsråd 
Kungälv ett kommunalråd och ett oppositionsråd 
Lerum 5 kommunalråd 
Motala 3 kommunalråd och ett oppositionsråd 
Sandviken ett kommunalråd och ett oppositionsråd 
Trelleborg ett kommunalråd och två oppositionsråd 
Upplands Väsby och ett oppositionsråd 
Vänersborg tre kommunalråd 
Värmdö 3 kommunalråd, 1 oppositionsråd + 7 heltidsarvoderade (2015) = kommunalråd 
Ängelholm 2 kommunalråd och ett oppositionsråd
Österåker 2 kommunalråd och ett oppositionsråd 

En del av kommunalråden är inte heltidsavlönade. 

Luleå har 2 kommunalråd och 9 oppositionsråd samt + 4 heltidsarvoderade (kommunalråd). 

Ser man historiskt så har utvecklingen gått mycket snabbt och närmast visat på en inflation i 
tillsättandet av kommunalråd och oppositionsråd. Ofta är det orsakat av att flera olika partier 
styr i koalition och alla partier vill ha sitt eget kommunalråd med i styret. Utifrån flertalet 
rapporter som finns och utifrån de kommunala ansvarsområdena finns det inte arbetsuppgifter
för alla kommunal- och oppositionsråd. Åtskilliga exempel finns där både kommunalråd och 
oppositionsråd ägnar sig åt aktiviteter som tenderar att ligga längre bort från deras möjliga 
egentliga verksamhetsområde. 

De svenska kommunerna har enligt lag ansvar för: 
• socialtjänsten 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

       
   
       
   
   
   
 
   
   

        

   

               
              

            
           

     

            
            

   

            
               

              
               
            

       

             

     
            

           
         

           

__________ 

__________ 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 67 (74) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-29 

(67 av 235)

• vård och omsorg av äldre och funktionshindrade 
• barnomsorg och förskoleverksamhet 
• det offentliga skolväsendet för barn och ungdom 
• plan- och byggfrågor 
• miljö- och hälsoskydd 
• renhållning och avfallshantering 
• räddningstjänst 
• vattenförsörjning och avlopp 
• ordning och säkerhet 

All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel: 

 fritidsverksamhet 
 kultur, bortsett från biblioteken 
 bostäder 
 energiförsörjning 
 näringsliv 
 flyktingmottagande 

Det är dyrt för skattebetalarna att betala för politiska tjänstemän. Inte bara deras löner utan 
också för hela administrativa och byråkratiska apparat som omger råden. En mycket stor del 
av de kommunala uppgifterna är att förverkliga beslut fattade av Riksdag och EU-
parlamentet. Kommunen har tillräckligt med tjänstemän att förverkliga de beslut och 
åtaganden som kommunen får och har. 

Den politiska övervakningen sker i styrelse och nämnder. Det finns ingen funktionell 
anledning att ha kvar eller utöka kommunalrådsfunktionerna, d v s ha heltidsarvoderade 
politiska tjänstemän enligt kommunallagen. 

Istället bör samtliga förtroendevalda politiker ha betalt per sammanträde. Förutom att det 
sparar pengar som kan nyttjas i den kommunala verksamheten så blir det också en likvärdig 
politisk balans när alla politiker har samma ekonomiska förutsättningar att arbeta i t ex 
kommunstyrelsen. I Piteå är det ett märkligt fenomen att man har två politiska tjänstemän i 
kommunstyrelsen medan resten är arvoderade för varje möte. Demokratin kommer gynnas om 
de politiska tjänstemännen, d v s kommunalrådsfunktion avskaffas. 

Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, § 140, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 mars 2019 
Kommunalråd är en titel utan direkta befogenheter om inte kommunfullmäktige beslutat om 
sådana. Enligt kommunallagen är kommunalråd ”den som inom kommunen eller landstinget 
fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid.” 

Fullmäktige kan reglera arbetsformerna för dessa förtroendevalda. I Piteå kommun framgår 
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det både i reglemente för styrelse och nämnder och bestämmelser för förtroendevalda att 
kommunalrådens uppgift är att vara ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen 
med det ansvar som medföljer de uppdragen. Enligt bestämmelser för förtroendevalda är 
kommunalråden som de enda politikerna i Piteå, heltidsarvoderade. 

I Piteå kostade den politiska verksamheten 2017 på 645 kr per invånare, vilket är lägst i 
Norrbotten. Den kommun som hade näst lägst låg på drygt 800 kr per invånare. Om man 
jämför med hela landet ligger Piteå fortfarande lågt, bland de 25 % som har lägst kostnad per 
invånare. 

Besparingen på att avskaffa kommunalrådsbenämningen är marginell då den sammanfaller 
med ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen då de platserna i alla fall skulle vara 
arvoderade. 

Hur många eller vilka som ska benämnas är till fullo en politisk fråga och 
kommunledningsförvaltningen har inget förslag till beslut. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Det svenska demokratiska systemet bygger på en samverkan mellan politiska företrädare och 
opartiska tjänstemän, där politiken sätter ramarna och reglerna och tjänstemännen utför det 
praktiska arbetet. Det är då rimligt att en politiker företräder den politik man blivit invald på. 
Det motionären beskriver i sitt andra förslag är en kommunchef. 

I Piteå kommun sammanfaller titeln kommunalråd med att vara antingen ordförande eller vice 
ordförande för kommunstyrelsen. Det är två ansvarsfulla uppdrag som kräver många möten 
och träffar med medborgare, företag och intressegrupper. Att minska möjligheten för 
allmänheten att träffa politiken genom att dra ner på ett kommunalråd tror jag inte skulle 
gynna varken Piteå som kommun eller förtroendet för politiken som helhet. Det är också 
logiskt att företag som vill etablera sig eller medborgare som vill se en förändring i första 
hand vill träffa den styrande majoriteten eftersom det är den som har störst möjlighet att få 
sina förslag förverkligade. 

Piteå har överlag en låg kostnad för den politiska verksamheten, vilket jag tycker är bra då det 
ger mer pengar till kommunens huvuduppgift, att säkra välfärden för Piteås medborgare. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Helena Stenberg (S), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) 
och Brith Fäldt (V): bifall till förslaget. 

Anders Nordin (SLP): bifall till motionen. 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt presidiets förslag. 
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§ 165 
Motion (C) (M) (KD) (L) – Hållbar tillväxt och tillsyn med 
Rättviksmodellen 
Diarienr 18KS286 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Hållbar tillväxt och 
tillsyn med Rättviksmodellen, färdigbehandlad. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C) och 
Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck
(KD) och Åke Forslund (L) har inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 

I samarbete med miljökontoret och näringslivskontoret införa en modell för hållbar tillväxt 
och tillsyn, med liknande principer som "Rättviksmodellen". 

Dessutom anförs i motionen: 
Företag ger tillväxt oavsett om det är enmansföretag, små, medelstora eller riktigt stora 
företag. För att göra det enklare att driva företag, förbättra företagsklimatet och främja ett 
hållbart näringsliv i Piteå finns det några viktiga saker som kommunen kan arbeta med, t ex 
tillsyn av livsmedel, djurhållning, alkohol och tobak. Tyvärr finns det företagare som idag har 
en rädsla för att kontakta miljöinspektörer, om de är oroliga för någonting inom sin 
verksamhet. Det kan även finnas en misstro från miljökontoret på företagarens vilja att göra 
rätt. 

För att få ett bättre företagsklimat behöver tillsynen förändras. Det handlar mycket om 
attityder och förståelse både för näringslivet och för tillsynen. Det handlar både om företagare 
och om miljöavdelningen. Det handlar om hållbarhet, tydlighet och transparens. För att kunna 
arbeta fram en metod som gynnar båda grupperna, behöver även näringslivskontoret vara 
delaktig. 

I Rättviks kommun har man arbetat fram en metod för två områden för att åstadkomma detta. 
Den kallas "Rättviksmodellen", administreras av Tillväxt och Tillsyn Ideell Förening och 
används idag i Rättvik, Surahammar och Gotland. 

Den ena delen handlar om ett förändrat arbetssätt från miljöinspektörerna vid brister hos 
företag. Metoden de använder bygger på hur de kommunicerar med företagen. I stället för ett 
auktoritärt förhållningssätt som oftast används i dessa sammanhang, börjar inspektören en 
muntlig dialog med företaget så att företaget kan förstå i vad de brister. Om företaget inte 
förbättrar sin verksamhet får de skriftlig information. Nästa steg blir ett föreläggande, därefter 
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föreläggande med vite och sanktioner. Det sista steget är förbud mot att bedriva verksamheten 
Den andra delen handlar om tillsynsavgifter. I stället för en fast summa varje år så fördelas de 
fasta kostnaderna på alla företag som har tillsyn med en schablonsumma. Dessa debiteras 
efter sommaren. Företaget betalar den rörliga kostnaden för tillsynen på företaget efter att 
tillsynen är gjord. Det är inte stora pengar det handlar om men är en viktig symbol. Företagen 
betalar bara för den arbetsinsats som kommunens inspektörer gör. 

Det finns de som ifrågasätter lagligheten och de som hävdar att dialog mellan miljöinspektör 
och företag kan anses som jäv, men Livsmedelsverket har prövat denna fråga och ser inte 
problem med att miljöinspektören har en dialog vid upptäckta fel och brister. Erfarenheter 
från de kommuner som arbetar med "Rättviksmodellen" visar att miljöinspektörerna har fått 
bättre arbetsmiljö, förtroendet mellan företagen och miljöinspektörerna har vuxit och 
företagsklimatet blivit mycket bättre. Vi inom Alliansen vill att detta arbetssätt Införs även i 
Piteå. 

För att säkerställa att nytt arbetssätt förankras och, ny debiteringsmodell införs i Piteå behövs 
politiska beslut. … 

Kommunfullmäktige har den 7 maj 2018, § 98, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Miljö- och tillsynsnämndens yttrande, inkommit den 5 september 2018, § 48 
Samhällsbyggnads bild är att inspektörerna redan nu för en dialog med verksamhetsutövarna 
som medför att de får komma till tals innan beslut om exempelvis föreläggande fattas. 
Föreläggande utan vite sker alltid först. Sedan kan föreläggande med vite bli aktuellt, samt 
fortsatt handläggning. Det finns alltid anledning att beakta på vilket sätt myndighetsutövning 
inom en kommun ska ske. 

Tillsyn enligt miljöbalken finansieras via taxor som bygger på Sveriges Kommuner och 
Landstings (SKL:s) bilagor (miljöbalkstillsyn är det största tillsynsområdet). I Piteå används 
det lägre intervallet vad gäller tillsynstimmar för en verksamhet. Om SKL exempelvis har 
föreslagit en tillsynstid för en verksamhet på mellan 10 och 20 timmar per år har Piteå 
generellt valt den lägre tiden. 

Livsmedelskontroll finansieras via Livsmedelsverkets modell som bygger på riskklassning. 

Alkoholkontroll finansieras via en taxa (antagen av kommunfullmäktige) som inte fullt ut 
täcker kostnaderna. 

Sammantaget täcker finansieringen i princip kostnaderna. Samhällsbyggnad har dock en 
”tillsynsskuld” på miljösidan motsvarande en heltidstjänst, vilket framgår av 
behovsutredningen. 

Rättviksmodellen innebär till stora drag att verksamhetsutövarna betalar för tillsynen efteråt. 
Modellen innebär också att kommunen Rättvik har tagit ställning för hur finansiering av 
tillsynen ska gå till och vilken kostnadstäckningsgrad som ska gälla (kvoten kommunala 
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medel samt avgifter). I Piteås fall skulle sannolikt kostnadstäckningsgraden för verksamheten 
förändras på sådant sätt att kvoten kommunala medel skulle öka och avgifter från 
verksamhetsutövare minskas. 

Parallellt med denna motion pågår också stora förändringar på nationell nivå. 

SKL har den 8 juni 2018 presenterat ett förslag för kommunerna om att ta fram nya taxor 
enligt en ny modell som anses modernare och som tar bättre hänsyn till att kommunerna 
arbetar där riskerna anses störst (behovsstyrd). 

Livsmedelsverket har på gång ett nytt förslag om finansiering av livsmedelskontrollen. Denna 
bygger på att verksamhetsutövarna betalar i efterskott efter utförd kontroll. Den planeras vara 
i gång i januari 2020 och påminner till stora drag om ”Rättviksmodellen”. 

Samhällsbyggnad menar att den bästa lösningen för kommunen inte är att välja att bygga ett 
system på en modell liknande ”Rättviksmodellen”, utan i stället att använda det nya material 
som tagits fram för miljöbalken (som bygger på verksamhetsutövarnas behov av tillsyn) samt 
det nya systemet för livsmedelskontroll när det är klart (som troligen kommer att bygga på 
efterfinansiering). 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 28 september 2018 
Näringslivsavdelningen föreslår kommunstyrelsen att Piteå kommun inte ska välja att ändra 
tillsynsmodell baserat på ”Rättviksmodellen”. 

Eftersom SKL nyligen presenterat ett förslag på nya taxor och en ny modell som innebär ett 
mer behovsstyrt arbetssätt samtidigt som Livsmedelsverket kommer att komma med ett nytt 
förslag på finansiering av livsmedelskontrollen (som mest troligt kommer bygga på någon 
form av efterfinansiering) bör vi avvakta dessa båda förslag innan något beslut till förändring 
tas. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Att kommunen har en kontinuerlig dialog med näringsidkare och företagare är otroligt 
viktigt för kommunens utvecklig. Det gäller även vid tillsynsverksamhet där kommunen ska 
ge näringslivet bra förutsättningar att leva upp till de krav och regler som gäller. Detta 
underlättas givetvis av en ömsesidig dialog. För att öka kunskapen om företagande och 
företagens förutsättningar har Piteå kommun och framför allt handläggare som jobbar nära 
näringslivet under 2018 deltagit i SKLs utbildning ”Förenkla helt enkelt” Utifrån den delen av 
motionen och samhällsbyggnads beskrivning av deras arbetssätt tycker jag att det kan anses 
färdigbehandlat. 

När det gäller hur avgifter ska utformas och debiteras delar jag samhällsbyggnads och 
näringslivsenhetens bedömning om att ett nytt avgiftssystem bör bygga SKLs och 
livsmedelsverkets framtagna modeller, som i sig är inspirerade av Rättviksmodellen så därför 
anser jag att även denna del av motionen kan anses färdigbehandlad. 

Jag finner Rättvikmodellen tilltalande och det finns mycket i den som Piteå kommun kan 
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inspireras av. Modellen bör dock anpassas både utifrån den senaste utvecklingen i samhället 
och de lokala förutsättningar som finns i Piteå. Arbetet med utformning av nytt avgiftssystem 
fortgår med de förutsättningarna så därför föreslår jag att kommunfullmäktige anser motionen 
i sin helhet som färdigbehandlad.” 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C) och 
Helén Lindbäck (KD): bifall till motionen. 

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 166 
Medborgarförslag – FN minnessten 
Diarienr 18KS331 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget - FN 
minnessten. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 
att utforma och placera ut en installation för att hedra de pitebor som tjänstgjort i FNs tjänst. 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat enligt ovan som yrkar följande: 

Uppföra en minnessten för de som gjort FN tjänst. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Då jag vet att vi är flera medborgare I Piteå som gjort FN tjänst, tycker jag att kommunen 
precis som andra kommuner skulle uppföra en minnessten för de som gjort FN tjänst i fredens 
tjänst. 

Det handlar om att vara stolta över de medborgare från Piteå eller inflyttade till Piteå som 
gjort freden en tjänst. 

Kommunfullmäktige har den 20 juni 1018, § 143, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 mars 2019 
Kommunledningsförvaltningen ser inga hinder till att hedra de män och kvinnor som 
tjänstgjort för fred under FN flagg. En minnessten eller plakett skulle med fördel kunna 
placeras i någon av kommunens parker och uppdraget bör då åläggas Kultur- och 
fritidsnämnden. Utformning av monumentet bör ske i samråd med veteranföreningarna. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Jag tycker detta är ett bra medborgarförslag och jag håller till fullo med om att Piteå 
kommun bör hedra de modiga män och kvinnor som ställt upp för att bevara freden i FNs 
tjänst. Förslaget ligger väl i linje med Piteå kommuns övergripande mål att Piteå präglas av en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund samt Piteås arbete med mänskliga rättigheter. 
Spontant tänker jag att Konstparken skulle kunna vara en lämplig plats och att en hyllning av 
våra medborgare som ställt upp i FN tjänst skulle kunna vara ett av konstverken i den. Exakt 
utformning och placering bör dock utredas vidare av Kultur- och fritidsnämnden. 

Jag föreslår att Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget samt ger Kultur- och 
fritidsnämnden i uppdrag att utforma och hitta lämplig placering för detta monument.” 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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