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§ 187 
Begäran om medel ur Centrala potten - Exploatering av 
Haraholmens industriområde 
Diarienr 19KS405 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför reserverade investeringsmedel på 8 mkr från Kommunstyrelsens 
centrala pott till Samhällsbyggnadsnämnden för exploatering av Haraholmens industriområde. 

Ärendebeskrivning
Nuläge: Etapp 1 av Haraholmens industriområde är på väg att färdigställas. Etappen 
innehåller till största delen masshantering för att färdigställa 8 st industritomter upp till 
terassnivå. Etappen innefattar även byggnation av infrastruktur ( vägar och ledningar) i 
samarbete med Pireva och PiteEnergi. Vägarna har byggts, till och med förstärkningslager, 
fram till tomt D (infartsväg, väg N1 och N2 samt väg 1:1 och väg 2:1). I dagsläget har det 
hanterats cirka 250 000 m3 jordmassor och det återstår cirka 80 000 m3 för att färdigställa de 8 
industritomterna. 

Det finns ett stort intresse för industrier att etablera sig på Haraholmens industriområde. Tomt 
D1 är såld (Lundqvist trävaru, Trähallen), markanvisningsavtal är undertecknat för tomt H1, 
del av G1, långt framskridna dialoger pågår med intressenter av del av Fl, J, I. Totalt motsva-
rar detta ca 35 % av hela området. 

Etapp 1 - Återstående arbeten att utföra 2019 (se bifogad ritning och kalkyl). Denna begäran 
på 8 Mkr innefattar:
• Återstående massförflyttning, cirka 80 000 m3, för att färdigställa 8 st industritomter. (3 900 
tkr) 
• Beläggning av vägar fram till tomt D (infati + väg N1 och N2) samt mellan tomt B1 och D1 
(väg 1:1) och D1 och F1 (väg 2:1). (3 500 tkr) 
• Utföra förbättringsåtgärder på diken i området för att säkerhetsställa god avvattning för 
kommande etableringar på området. (600 tkr). 

Beslutsunderlag 
 Ekonomisk redovisning - Haraholmens industriområde 
 Översiktsritning Haraholmen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 188 
Begäran om medel ur Centrala potten – Driftsmedel till nytt 
demensboende 
Diarienr 19KS404 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför avsatt driftsram från Kommunstyrelsens centrala pott till 
Socialnämnden för nytt demensboende, med 11 mkr för 2019 samt 26,6 mkr för 2020 och 
framåt. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beviljade 2018-11-28 § 234 i Verksamhetsplan för 2019-2021 
driftsmedel till Kommunstyrelsens centrala pott med 11 mkr för 2019, 26,6 mkr för 2020 och 
26,6 mkr för 2021 för demensboende Berget. 

Socialnämnden begär överföring av beslutade driftsmedel. Byggandet och övrig 
verksamhetsplanering följer uppsatt tidsplan och uppstarten planeras till 2019-09-02. 

Socialnämndens beslut 2019-05-29 
Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar överföra redan avsatta driftsmedel till 
nytt demensboende från KS centrala pott. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 189 
Medfinansiering – Creative North 
Diarienr 19KS491 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Creative North med 163 223 kr för 2020, 170 329 
kr för 2021 och 155 742 kr för 2022 och 6 895 kr för 2023, totalt 496 189 kr. 

Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

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

Ärendebeskrivning 
Sammanfattande projektbeskrivning 

Piteå Science Park är huvudsökande. Projektets övergripande mål är att öka tillväxten bland 
små och medelstora bolag (SMEs) inom kreativa näringar i norra Sverige. Projektets 
huvudmål är att initiera ett kluster inom kreativa näringar för att stärka SMEs i norra Sverige. 

Bakgrund 

I början av år 2014 tog ett antal kreativa bolag i Piteå och Luleå initiativ till att skapa ett 
nätverk för företag, anställda, studenter och entreprenörer verksamma inom Kulturella och 
kreativa näringar (KKN). Nätverket fick namnet Creative Norrbotten. Det visade sig dock 
finnas svårigheter med att ta ett helhetsgrepp om hela KKN, då utmaningarna och behoven är 
så vidd skilda mellan frilansande kreatörer, kulturaktörer och kreativa bolag. En bättre väg 
vore därför att bilda ett smalare kluster specifikt för kreativa bolag med anställda i norra 
Sverige. 

Piteå Science Park vill tillsammans med den kreativa branschen i norra Sverige inklusive de 
kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och 
yrkeshögskoleutbildningarna jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa bolag här och 
säkerställa deras överlevnad samt attraktivitet på den nationella och internationella 
marknaden. Många bolag inom kreativa näringar befinner sig nu i en omställningsfas. I 
Resumé Insikt 2018-09-26 beskrivs en utveckling där kreativa bolag får allt svårare att 
överleva, samtidigt som fler och fler organisationer behöver jobba med digitalisering, 
innovation, kommunikation och affärsutveckling. Eftersom de kreativa bolagen tillsammans 
är den största privata arbetsgivaren inom KKN i norra Sverige, är risken stor att tillväxten i 
regionen hämmas av den negativa branschutvecklingen. På sikt kan den resultera i brist på 
arbetsplatser för kreatörer samt färre uppdrag för frilansare. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Traditionellt sett har bolagens verksamhet till största del handlat om kreativa arbetsuppgifter, 
som att ta fram nyskapande kommunikationslösningar genom skickligt idéarbete och 
hantverk. Framöver blir det minst lika viktigt att bygga kompetens för att exempelvis bredda 
sin affärsrådgivande roll, möta den teknikdrivna utvecklingen och automatisera delar av 
arbetet för att snabbare och med mer precision kunna agera på de signaler kunden ger. Det 
finns även stora behov av att utveckla nya affärsmodeller, finansieringsformer och samarbeten 
inom och utanför branschen. Nya yrkesroller växer fram med såväl generalister som 
specialister. Ett exempel är rollen som innovationsledare, som innefattar arbete med att skapa 
nya värden genom allt från stegvis utveckling till stora genombrott. Det handlar om ett 
systematiskt arbete för att skapa rätt förutsättningar att kunna driva ett målmedvetet 
förändringsarbete där värdeskapandet maximeras. En innovationsledare hanterar strategiska 
och taktiska frågor, medverkar i projekt och kan ta både användarens och verksamhetens 
perspektiv. Den här typen av nya, mångfasetterade professioner kan vara avgörande för 
kreativa verksamheters utveckling och överlevnad. 

Visionen med projektet är att tillsammans skapa mer tillväxt inom KKN i norra Sverige, 
bland annat genom att ge förutsättningar för innovationshöjning och -breddning i olika 
yrkesroller. Man vill skapa ett kluster för kreativa bolag i norra Sverige med en plattform för 
att öka samverkan, skapa innovativa produktioner och tjänster, generera fler idéer och öka 
kunskapsspridning. Klustret Creative North ska stärka innovationskraften i små och 
medelstora bolag inom kreativa näringar, samt stärka dessa verksamheter internationellt. 
Satsningen stöder de regionala strategierna och tillväxtprogrammet. 

Projektets delmål (DM): 
DM1: Utforska lösningar för stärka innovationskraften hos klustrets aktörer. 
DM2: Utveckla en utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagskompetens -
försörjningsbehov. 

Målgrupp 
I projektet kommer klustrets Creative Norths målgrupp i första hand vara små och medelstora 
företag inom kreativa näringar i norra Sverige. 
I andra hand är målgruppen utbildningsaktörer, forskare, universitetet och regionala 
stödsystemet. 

Projektet är ett behovsdrivet initiativ och bolagen bakom klustret Creative North är; Oh my, 
In The Cold, More Digital Studio, Helikopter Brand och Design, Tromb, Sigmar Metodbyrå, 
Yours, Vinter, Mera Media och Henson pr. 

Efter projektslut förväntas resultatet vara ett större och attraktivt levande kluster, som jobbar 
självständigt och finansieras av medlemmarna själva. En klusterbildning för kreativa bolag 
leder i förlängningen till att befintliga företag växer och nya företag skapa, vilket bidrar till 
arbetstillfällen och tillväxt för regionen. En ytterligare effekt kommer vara att bolagen i de 
olika kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Skellefteå har ett starkare nätverk. 

Förväntade effekter på lång sikt: 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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– Ökad sysselsättning inom kreativa näringar då primärt inom SMEs 
– Ökad innovationskraft i regionen 
– Fler arbetstillfällen 
– En bredare och mer diversifierad arbetsmarknad 
– Fler företag i norra Sverige som ligger i framkant på digitalisering 

Ekonomi 
Total projektbudget 2019-2022 
Personal 2 622 400 kr 
Externa tjänster 1 871 000 kr 
Resor/logi 225 000 kr 
Material/externa lokaler 300 000 kr 
Schablonkostnader (ex. lönebikostnader) 1 680 486 kr 
Totala kostnader 6 698 886 kr 

Finansiering 
Region Norrbotten 634 275 kr 
Piteå Kommun 568 646 kr 
Luleå Kommun 568 646 kr 
Boden Business Park 444 162 kr 
Skellefteå Kommun 568 646 kr 
Sparbanken Nord 315 444 kr 
Egen insats deltagande bolag 360 000 kr 
Luleå Tekniska Universitet 30 000 kr 
EU, Regionala fonden Övre Norrland 3 209 065 kr 
Total medfinansiering 6 698 886 kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Bedömningen är att Piteå Kommun bör delta i detta projekt. För Piteås del innebär det att vara 
med och vidareutveckla företag som vill växa och vara en bärande del i framtiden. Detta 
kommer att ske i samarbete med tre andra kommuner och andra företag inom denna bransch. 
Detta skulle även kunna skapa nya intressanta och innovativa lösningar samt utbildningar så 
att man i framtiden kan utveckla sitt företag genom att lära andra företag eller ta lärdom av 
andras lösningar för att utveckla denna näring. 

Projektet kommer från företagen själva och är en behovsdriven idé och känns därför 
självklart. Dessutom förväntas man efter projektets slut att resultatet ska vara ett större och 
attraktivt levande kluster, som jobbar självständigt och finansieras av medlemmarna själva. 

Ny uppdaterad budget 2019-08-15: 
Ekonomi 
Total projektbudget 2019-2022 
Personal 2 512 400 kr 
Externa tjänster 1 871 000 kr 
Resor/logi 225 000 kr 
Material/externa lokaler 300 000 kr 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Schablonkostnader (ex. lönebikostnader) 1 683 961 kr 
Totala kostnader 6 592 361 kr 

Finansiering 
Region Norrbotten 623 683 kr 
Piteå Kommun 496 189 kr 
Luleå Kommun 496 189 kr 
Boden Business Park 436 751 kr 
Skellefteå Kommun 496 189 kr 
Sparbanken Nord 372 142 kr 
Egen insats deltagande bolag 360 000 kr 
Luleå Tekniska Universitet 30 000 kr 
EU, Regionala fonden Övre Norrland 3 281 218 kr 
Total medfinansiering 6 592 361 kr 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen medfinansierar projektet 
Creative North med 163.223 kr för 2020, 170.329 kr för 2021 och 155.742 kr för 2022 och 
6.895 kr för 2023 totalt 496 189 kr. 

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

Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): avslag 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 
 §99 Medfinansiering – Creative North 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 190 
Medfinansiering – Hands on - Research Institutes of Sweden RISE 
Diarienr 19KS490 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Hands on - praktisk och användardriven forskning 
och innovation i verklig kontext, med 600 tkr under perioden 2020-2023. 

Medel anvisas ur Tillväxtpolitiska reserven. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

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

Ärendebeskrivning 
Projektnamn: Hands on - praktisk och användardriven forskning och innovation i verklig 
kontext. 
Projektperiod: januari 2020 – april 2023 
Projektägare: RISE Interactive, Piteå 
Kontaktperson: Anna Sirkka 

Preliminär budget: 
Personalkostnad 7 400 000 
Externa tjänster 375 000 
Resor & logi 200 000 
Investeringar 700 000 
Schablonkostnad 1 100 000 
Övrigt 875 000 
Summa 10 650 000 

Finansiering (sökta medel): 
Region Norrbotten: 1 500 000 
RISE, Sweden 1 725 000 
Längmanska 
företagarfonden 300 000 
Piteå kommun 900 000 
Luleå kommun 450 000 
Skellefteå kommun 300 000 
Arvidsjaur kommun 75 000 
Kalix kommun 75 000 
EU medel 5 325 000 
Summa: 10 650 000 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Bakgrund 
Den ansökan som nu görs kan ses som en fortsättning på projektet DesignIT som pågår året 
ut, där Piteå kommun är en av medfinansiärerna. Projektet består av 4 olika huvudaktiviteter -
Innovationsprojekt, kartläggningar, kompetensutveckling och teknikstudio. Flera av 
projektresultaten kan ha ett stort värde att tillgängliggöra för företag i ett nytt projekt. Under 
projektets gång har också fler behov fångats upp där företag vill medverka och samverka. Det 
praktiska innovationsarbetet har varit uppskattat likväl med det användarcentrerade metoderna 
som i kombination med ny teknik genererat prototyper som senare utvärderats i verklig 
kontext. Andra uppskattade aktiviteter har varit de Do-It-Yourself processer som tagits fram 
och som möjliggör för företag att själva testa och ta fram enklare prototyper. DesignIT har 
även resulterat i flertalet demos och prototyper som fler kan ta del av. 

Några resultat av pågående projekt DesignIT 2017-2019: 
- 2 innovationsprojekt där testbäddarna funnits i Piteå (Snackis, Strömbackaskolan och 
Upplevelselådor, Trädgårdens äldreboende) 
- Sikfors konferens & Fritidsby testar en sensorstyrd ljudinstallation 
- genomfört 2 st lunchseminarier med gästföreläsare inkl Öppet Hus 
- inspirationsföreläsningar samt medverkan i Forskarfredag 
- samverkan med CMit, Piteå kommuns utvecklingsstöd för skolan 
- har förmedlat kontakter inom RISE 
- har bidragit till att forskningsmedel kommit regionen och Piteå till gagn 
- har pågående och avslutade samarbeten med bl a Smurfit Kappa Kraftliner AB, Podcomp 
AB, Lundqvist Trävaru AB 
- en ansökan om forskningsmedel med Piteå stadshotell, PDOL och Studio Acusticum är 
inlämnad till Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond 
- Lundqvist Trävaru AB deltog i en DesignIT aktivitet, vilket senare resulterade i ett 
Vinnovaprojekt -Produktionsspegeln 
- ett trettiotal företag har medverkat i projektet och/eller aktiviteter inom projektet DesignIT 

Syfte: 
Många aktörer erbjuder inspiration i form av föreläsningar och workshops men färre erbjuder 
stöd i det praktiska arbetet med innovation och utveckling, t ex tekniktest och prototyping, 
vilka är de delar där RISE Interactive har sin främsta kompetens. Projektets huvudsakliga 
tyngdpunkt kommer därmed att finnas i innovationsprocessens senare del, vilket 
projektägaren tror att företagen kan få större nytta av. 

Övergripande mål: 
- Företagen har genom samverkan med andra aktörer såsom forskare stärkt sin 
innovationsförmåga. 
- Företagen har genom samverkan med RISE förbättrat sina produkter och tjänster med 
avseende på interaktionsdesign och användarupplevelser. 
- Företagen i regionen har större kunskap om och erfarenhet av att arbeta med 
interaktionsdesign och användarupplevelser i praktisk och verklig kontext. 
- Regionen har ökad samverkan mellan forskningsaktörer och företag vilket stärker teknisk 
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utveckling och innovation. 

Målgrupper: 
Primär målgrupp är små och medelstora företag i regionen. Utöver de Piteföretag som 
medverkat i DesignIT så har ett flertal nya företag/organisationer visat sitt intresse för 
samarbete, exempelvis Pite Havsbad, Origon utveckling AB, Piteå Stadshotell, Lundqvist 
Trävaru AB, PDOL, Podcomp AB. Sekundära målgrupper kan liksom i nuvarande projekt 
vara testbäddar/testmiljöer med verkliga behov och användare. I pågående projekt har 
testbäddarna i Piteå varit Strömbackaskolan samt Trädgårdens äldrecentra. 

Förväntat resultat vid projektavslut: 
- 20-50 samarbeten mellan företag och RISE. 
- Minst 5 st nya projektansökningar till nationella eller internationella finansiärer där företag 
involveras. 
- 3 till 7 st prototyper framtagna i innovationsprojekt i skärningspunkter mellan olika 
områden. 
- Företagen får mer innovativa och förbättrade produkter/tjänster med avseende på 
användarupplevelse. 
- Mer utvecklade och spridda metoder för distansoberoende innovationsstöd och för 
innovationsstöd med hållbarhetsperspektiv. 
- Fler aktörer har testat prototyper och metoder från DesignIT (Do-It-Yourself-metoder mm) 

Organisation: 
Vid projektstartupprättas en styrgrupp bestående av representanter från de olika aktörer som 
deltar i, påverkas av och stödjer projektet. 

Aktiviteter/genomförande: 
1. Innovationsstöd, utgörs av konkreta erbjudanden där projektägaren praktiskt utforskar 
design, ny teknik och innovationsmetod utifrån företagens egna produkter eller tjänster. 
Exempel på erbjudanden - expertutvärdering av företagets produkt eller tjänst, praktisk 
workshop hos företagen eller i teknik studion utifrån företagens behov. 
2. Innovation i skärningspunkter. RISE driver innovationsprojekt i samverkan med företag 
från olika branscher och där möjligheten till innovation bedöms vara stor (ex vis besöksnäring 
och testverksamhet) 
3. Förädling och spridning av projektresultat i samverkan med företag. Initial utgångspunkt är 
resultat från pågående projekt DesignIT i form av ex vis prototyper och metoder. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Kommunledningsförvaltningen ser ett stort värde i forskningsinstitutet RISE Interactives 
närvaro och verksamhet i regionen och Piteå. Vår bedömning är att forskningsinstitutet har 
lyckats involvera lokala företag och organisationer på ett bra sätt och bidragit till innovation 
och utveckling utifrån ett användarbehov. Att flera företag också visat intresse för fortsatt 
samverkan vittnar om ett gott resultat i pågående projekt. Arbetet med att erbjuda företagen 
innovationsstöd och innovationsprojekt är en viktig del i att skapa ett starkt och växande 
näringsliv och ligger i linje med Piteå kommuns tillväxtsatsningar. 
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Kommunledningsförvaltningen är positiv till ansökan men med anledning av stora anspråk på 
den tillväxtpolitiska reserven så föreslås en medfinansiering på 600 000 kronor totalt. 

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

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. 
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§ 191 
Medfinansiering - Fiberkompositer Innovationsnod Norr 
Diarienr 19KS467 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Fiberkompositer – Innovationsnod Norr med 350 
tkr för 2020, 350 tkr för 2021 och 350 tkr för 2022, totalt 1 050 tkr. 

Medel beviljas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Piteå har en 50-årig historia av komposittillverkning av högsta internationella klass. Detta 
genom ABB:s tillverkning av isolatorer, gasoltuber, pansarskott mm. Den forskning och 
utveckling som idag bedrivs vid Sicomp håller också den en mycket hög internationell nivå. 
Dessa aktörer, tillsammans med de samarbetspartners och underleverantörer som idag driver 
utveckling i Piteå inom kompositområdet, är av mycket stor betydelse också i ett regional, 
nationellt och internationellt perspektiv. 

Piteå Science Park kommer att vara projektägare. Den typ av aktiviteter som tidigare ingått i 
klusterinitiativet Swecic inryms from 2020-01-01 i detta projekt istället och någon ny ansökan 
för Swecic från Piteå Science Parl är därför inte aktuell. 

Syfte 
Stärka och utveckla den innovationsnod som finns i regionen/Piteå inom kompositområdet. 

Varför behövs projektet? 
1. Den högvolympress som nu ska byggas på området kommer att skapa förutsättningar för 
nya affärer, nya etableringar, tillväxt i befintliga företag, ny forskning etc. Detta projekt 
kommer att arbeta fram skarpa affärscase kopplat till den nya pressen. 

2. Arbetet med etableringen av en kolfiberfabrik drivs i projektet. En sådan skulle skapa 
hundratals arbetstillfällen och skulle kunna placeras på Haraholmens Industriområde. 

3. Externa kompositföretag, universitet, fordonstillverkare och dess underleverantörer, 
investerare etc ska uppfatta miljön som mycket attraktiv att utvecklas- eller etableras sig i. 
Projektet kommer därför att arbeta kraftfullt med extern marknadsföring, nätverksbyggande, 
seminarier mm. 

4. Till följd av den omstrukturering som just nu sker inom RISE-koncernen är det viktigt att 
regionen, kommuner m.fl. visar sitt stöd för instituten. 
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Årlig Finansiering 
Framtidsbanken 300 000 
PNF 75 000 
Företagens tid 80 000 
Piteå Kommun 350 000 
Region Norrbotten 800 000 
EU 1 605 000 
Totalt 3 210 000 

Mål 2022: 
- Kompositbyn uppfattas som en mycket tydlig Innovationsnod i Norr, i första hand när det 
gäller högvolymkompositer. 
- 3 nya industrifinansierade projekt har realiserats med direkt koppling till den nya 
högvolympressen. 
- 3 nya företag har etablerat sig på området. 
- 20 fler anställda på området 
- 15 workshops har genomförts, 5 årligen 
- Beslut är taget om etablering av en kolfiberfabrik i regionen med i storleksordningen 150 
anställda, lämpligen på Haraholmens Industriområde. 
- PNF:s befintliga industri- och kontorslokaler vid kompositbyn är uthyrda. 
- LTUs närvaro har ökat genom fler doktorander och exjobb. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Projektets viktigaste syfte är att tillsammans med näringslivet skapa konkreta affärscase 
kopplat till den nya pressen. Någon ny ansökan för projektet Swecic är i och med detta 
projekt inte aktuell. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medfinansiering 
beviljas. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M): bifall till 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 192 
Tilläggsfinansiering - Test & Demo Högvolymkompositer 
Diarienr 19KS437 

Beslut 
Kommunstyrelsen utökar sin medfinansiering till Högvolympressen med ytterligare 200 tkr 
för år 2019. Total medfinansiering 1,2 mkr. 

Medel anvisas ur Tillväxtpolitiska reserven 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-22 § 12 att medfinansiera projektet Test och Demo 
Högvolymkompositer med 1 mkr. Högvolympressen byggs i direkt anslutning till Sicomps
anläggning i Öjebyn, pressen kommer att ägas av RISE. 

Det visade sig dock att EU/Tillväxtverket till följd av sitt regelverk inte kunde delta i 
projektet vilket innebar att ca hälften av finansieringen försvann. Därför drog ett omfattande, 
kompletterande finansieringsarbete igång och detta har nu pågått under en längre tid. 

Diskussioner har förts med olika presstillverkare om hur man kan bygga pressen så billigt 
som möjligt men så att den ändå uppfyller de minimikrav som ställs. Diskussioner har också 
förts med samtliga finansiärer i det ursprungliga upplägget om utökad finansiering samt med 
nya tillkommande finansiärer, t.ex. Sparbanken Nord. 

Den slutliga finansieringen av pressen ser efter alla förhandlingar ut på följande sätt: 
Region Norrbotten: 8,7 mkr 
Luleå Kommun: 3,0 mkr 
RISE/Sicomp: 4,0 mkr 
Piteå Kommun: 1,2 mkr 
Sparbanken Nord 1,0 mkr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
För att säkerställa finansieringen av högvolympressen som blir en ny och viktig del av
infrastrukturen vid Sicomps anläggning i Öjebyn föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
den begärda tilläggsfinansieringen beviljas. Piteå Kommuns kompletterande finansiering 
uppgår till 200 tkr. 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP) och Håkan Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 193 
Medfinansiering – Norrbotten Media Week och Kreativa Kluster 
Diarienr 19KS463 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering av projektet Norrbotten Media Week 
och Kreativa Kluster. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Norrbotten Media Week ekonomiska förening (NMW) är huvudsökande till projekt 1. Piteå 
Science Park är huvudsökande till projekt 2 i samarbete med NMW:s styrelse och 
projektledare. 

Bakgrund 
Initiativet till att bilda NMW kommer från ett antal företag i Piteå och Luleå inom de 
kulturella och kreativa näringarna (KKN). Sedan dess har även aktörer i Boden anslutit sig till 
projektet. Bolagen som initierade NMW verkar främst inom området kommunikation och 
digital mediaproduktion, men även IT-bolag, kulturella och kreativa företag/organisationer 
och frilansande kreatörer. 

NMW har under de här åren varit en vecka då kreativa och kulturella näringar i Norrbotten 
visat sin existens och bjuder på kunskap via föreläsningar, workshops, shower m.m. NMW 
ser också en önskan hos aktörer i Boden och Piteå att fler aktiviteter ska förläggas i dessa 
städer för att öppna upp kommungränserna än mer. Där tänker de att man kan fokusera 
föreläsningar och workshops så att de olika städernas styrkor blir dragkraften och aktivt leta 
efter samarbeten som ska göra det möjligt. 

Dessa insikter och erfarenheter har tyvärr inte lett till att NMW blev den plattform som hade 
förutsättningar att skapa ett kreativt kluster och att ta tillvara förutsättningarna för branschen 
att växa i samverkan. 

Dessa mål har NMW haft med den tidigare projektansökan:
1. Öka medvetandet bland norrbottningar om KKN
2. Öka attraktionskraften för KKN som bransch 
3. Öka kunskapen om KKNs bidrag till tillväxt i regionen 
4. Fördjupat samarbete mellan de olika platserna i NMW-eventet 
5. Positionera NMW i Sverige som branschmötesplats 
6. Ta fram en hållbar affärsplan för NMW efter projekttiden. 

Resultat 
NMW har arbetat för att uppfylla den högt ställda ambitionen att sätta det kreativa Norrbotten 
på kartan. Bland annat har NMW en plats i det näringspolitiska samarbetet Kreativ sektor, en 
god kontakt med KOMM! – Sveriges Kommunikationsbyråer och UD:s satsning Team 
Sweden för KKN. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

                     
             

                
               

    

 
            

           
           

           
           

                   
               

              
              
               

               
            

       

               
             

          
              

  

             
              

             
                   

      

 
                  
             

               

                  
              

                
   

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 19 (62) 

Sammanträdesdatum 
2019-08-26 

(19 av 402)

Man kan också med facit i hand se att viss tid har gått åt till att bygga upp en plattform och 
samarbete över kommungränserna. Nu har de för avsikt att se över biljettpriser för NMW-
veckan som varit alldeles för lågt (395 kr för sex dagars aktiviteter) och affärsplan som skulle 
ha utformas i det förra projektet. Man har tyvärr också misslyckats med att genomföra en 
verksamhet för att vara självständig. 

Nya upplägget 
NMW vill skapa ett kreativt kluster som fungerar som ett kompetenshöjande och 
affärsdrivande nätverk för aktörer i branschen. Det kreativa klustret blir en 
paraplyorganisation och där kommer de kommer att söka medel från Tillväxtverkets 
strukturfond. Strukturfondens medel blir tillgängliga under januari 2020 och därför behöver 
de ansöka om medfinansiering för att kunna förbereda och växla upp organisationen. 

De säger också att det är viktigt att det inte blir något uppehåll i arbetet så att NMW kan 
genomföras som planerat fram tills dess. Tanken är fortfarande att NMW ska vara ett årligen 
återkommande evenemang och en gemensam plattform för flera aktörer att kliva på och göra 
aktiviteter som tillför eventveckan i Norrbotten inslag och puls. De har ambitionen att skapa 
aktiviteter som ska utföras löpande under året för att skapa det kluster de eftersträvar där 
NMW är en av aktiviteterna som det kreativa klustret arrangerar för att skapa växande och 
samverkan. Ett annat exempel på tilltänkta aktiviteter är workshops med högaktuella kreatörer 
i högaktuella ämnen, öppen för verksamma i KKN. 

Syfte 
Syftet är att manifestera och ytterligare stärka KKN i Norrbotten. De vill lyfta kreativa och 
kulturella näringar regionalt, genom att vända på steken och bjuda in ”Stockholm” till 
Norrbotten. Erbjudandet ska vara ett attraktivt arrangemang för tillresta. Projektledaren 
kommer att samverka med nationella aktörer så som KOMM! Musik Sverige, Film & Tv 
producenterna samt Dataspelsbranschen. 

Aktiviteterna skulle då få uppmärksamhet både nationellt och lokalt samt även jobba proaktivt 
för att bli ett attraktivare län. Aktiviteterna ska främja innovationer, öka kompetens och skapa 
synergieffekter i branschen. Avsikten är att få hit tunga kreatörer och beslutsfattare som 
NMW kan attrahera med en positiv bild av Norrbottens län som de sedan ska ta med sig in i 
sin vardag i de stora bolagens styrelserum. 

Nya mål 
Man vill med klustret ta fram mätbara mål som agerar för att få branschen att växa. De vill 
även jobba aktivt och hållbart genom att tydliggöra positionering av branschen och att 
definiera målgrupp och marknad så att det blir enklare för aktörer i branschen att hållbara 
affärsfusioner. 

Klustret ska också verka för att möta och hitta unga talanger i länet och förenkla dem att växa 
i branschen. NMW tror på transparens och öppenhet och har genom deras samarbeten en 
möjlighet att hitta aktiviteter som är grundade i branschen och som kan skapa utväxling i form 
av lärande och affärsnytta. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Aktiviteter 
Det kreativa klustret ska genomföra vid minst fyra tillfällen nätverkande och utveckling av 
branschen årligen. Projektledare för NMW fokuserar på genomförandet av NMW och arbetar 
gemensamt med samarbete och nätverk med projektledare för det Kreativa klustret. 

Man har även för avsikt att ta fram en hållbar affärsplan/verksamhetsplan vilket man borde ha 
gjort under förra projektperioden. Man har för avsikt att öka medvetandet bland 
norrbottningar om KKN som bransch samt öka kunskapen om KKNs bidrag till tillväxt i 
regionen och fördjupa samarbetet mellan de olika platserna i NMW- eventet och positionera 
NMW i Sverige som branschmötesplats. 

Ekonomi 
Total projektbudget 2019-09-01 – 2020-03-01 (1) 
Projektledning 150 000 kr 
Administration 100 000 kr 
In kind tjänster 100 000 kr 
Marknadsföring 50 000 kr 
Produktion 300 000 kr 
Övrigt (lokal, resor m.m.) 100 000 kr 
Totala kostnader 800 000 kr 

Finansiering 
Luleå Kommun 100 000 kr 
Piteå Kommun 100 000 kr 
Boden Kommun 100 000 kr 
Region Norrbotten 200 000 kr 
Längmanska företagarfonden 100 000 kr 
Sparbanken Nord 100 000 kr 
Länsstyrelsen Norrbotten -
Övriga intressenter, biljetter & sponsring -
Eget arbete 100 000 kr 
Total medfinansiering 800 000 kr 

Total projektbudget 2020 – 2022 (2) 
Projektledning (100%) 2.362.782 kr 
Projektmedarbetare (50%) 1.087.218 kr 
Eventkoordinatorer 600.000 kr 
Resor/logi 150.000 kr 
Extern kommunikation 450.000 kr 
Investeringar 600.000 kr 
Branschbyggande aktiviteter 1.050.000 kr 
Utbildning och lärande 300.000 kr 
Produktion 600.000 kr 
Overhead 300.000 kr 
Totala kostnader 7.500.000 kr 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Finansiering 
Luleå kommun 600.000 kr 
Piteå kommun 600.000 kr 
Boden kommun 600.000 kr 
Region Norrbotten 900.000 kr 
Längmanska företagarfonden 600.000 kr 
Sparbanken Nord 600.000 kr 
Tillväxtverket 3.600.000 kr 
Total medfinansiering 7.500.000 kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Bedömningen är att Piteå Kommun inte bör delta i detta projekt. När förra medfinansieringen 
beviljades 2016-10-24, noterades det av Kommunstyrelsen att när projekttiden är slut ska 
Norrbotten Media Week ha utformat en hållbar affärsplan och verksamhet för att vara 
självständig. Detta har inte skett under dessa tre år, därför föreslås ingen medfinansiering till 
projektet. 

Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 194 
Medfinansiering - Botniska korridoren 
Diarienr 19KS393 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projekt Botniska korridoren med 60 tkr för 2019, 60 tkr för 
2020, 60 tkr för 2021 och 60 tkr för 2022, totalt 240 tkr. 

Medel anvisas ur Tillväxtpolitiska reserven. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Ärendebeskrivning 
Botniska korridoren är huvudsakligen ett samarbete mellan Region Gävleborg, Region 
Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och
Region Örebro län. I arbetet inkluderas även åt de kommuner, länsstyrelser och övriga aktörer 
i olika grad beroende på uppgift och möjlighet. Tillsammans arbetar man på lång sikt för att 
stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga 
Europa. 

Under perioden 2015 – 2018 har ett arbete bedrivits inom ramen för det regionala projektet 
“Botniska korridoren” med syfte att få till stånd en förlängning av EUs stomnätskorridorer 
och att de viktigaste prioriteringar tar plats i den nationella transportplanen. Projektet 
lyckades både få till förläningen och få igenom norra Sveriges prioriteringar i nationell plan. 
Den Botniska korridoren utgör förlängningen av EUs stomnätskorridorer norrut och knyter 
ihop Norge, Sverige och Finland, tillsammans med de anslutande stråken Malmbanan, E12-
stråket och Mittstråket. Samarbetet fokuserar på järnvägskorridorerna, men inkluderar även 
viktiga anslutningar till de andra trafikslagen. 

Grundläggande utgår Botniska korridoren från planupprättarnas regionala 
utvecklingsuppdrag. Botniska korridoren är i sammanhanget en plattform som möjliggör en 
enad och starkare röst för Norra Sverige i den nationella och europeiska kontexten. 
Samarbetet bedrivs alltid med respekt för projektägarnas egna uppdrag och ansvarsområden. 
Samarbetet kan komma att utökas både geografiskt och innehållsmässigt utifrån 
planupprättarnas behov och prioriterade frågeställningar. 

Samarbetet innebär att man tillsammans gör en gemensam beskrivning och prioritering av 
utvecklingen av vår del av det europeiska transportsystemet, som sedan kommuniceras med 
beslutsfattare, allmänhet och övriga aktörer, på nationell och europeisk nivå. På europeisk 
nivå arbetar man på motsvarande vis även med våra norska och finska motsvarigheter. 
Parterna är överens om att en samarbetsplattform med resurser för att koordinera arbetet 
stärker norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar, skapar 
tyngd och ger oss större genomslagskraft på nationell och europeisk nivå. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Arbetsområden 
Norra Sveriges utveckling och roll: Ta fram en beskrivning som underlag till behov och 
prioritering av satsningar. Utvalda temaområden eller besvarande frågor som lämnas in som 
gemensam systemanalys (komplement på systemnivå till de regionala systemanalyserna). 

Aktiviteter: 
1. Ta fram en övergripande systemanalys med tema-områden. Respektive temaområde arbetas 
fram som delrapporter som presenteras separat. Slutrapport med samtliga teamrapporter och 
vårt förslag till prioriteringar utgör sedan grund till gemensamt remissvar och förslag till 
nationell plan. Rapporterna svarar på norra Sveriges roll i Europa/internationellt, Norra 
Sverige, Finland och Norge och i Sverige. 

2. Diskutera och förankra den gemensamma bilden med övriga aktörer i norra Sverige, såsom 
N6-iniativet, näringsliv och samarbeten. 

3. Ta fram och förbereda gemensamma presentationer av temarapporterna vid hearings inför 
nästa nationella plan. 

EU: Strategiskt påverkansarbete för att lyfta regionernas intressen i revideringen av CEF- och 
TEN-T-förordningarna. Förlängning av ScanMed- och North Sea Baltic-korridoren, behov av 
militär mobilitet i hela EU, medvetandegöra Norra Sveriges utveckling och behov för att 
underlätta kommande CEF-ansökningar med mera. 

Aktiviteter: 
1. Samordna projektägarnas ståndpunkter och tillsammans med berörda EU-kontor vara 
pådrivande inom EUs transportpolitik, 
2. Samordna de norska, finska och svenska aktörerna med koppling till korridoren i nätverket 
BC Brussels, 
3. Möjliggöra deltagande i EUs arbete för att utveckla transportsystemet, tillsammans med 
Trafikverket och övriga berörda parter maximera bidrag från CEFen, 

Ekonomi 
Den totala projektbudgeten mellan åren 2019-2022: 
1 900 000 kronor/år vilket ger under fyra år totala kostnader på 7 600 000 kronor. 

Finansiering: 
Den totala finansiering 2019-2022: 

Region Norrbotten 1 400 000 kr (350 000 kr/år) 
Region Västerbotten 1 400 000 kr (350 000 kr/år) 
Region Västernorrland 1 400 000 kr (350 000 kr/år) 
Region Gävleborg 1 400 000 kr (350 000 kr/år)
Region Örebro 1 400 000 kr (350 000 kr/år) 
Region Härjedalen 600 000 kr (150 000 kr/år) 
Total finansiering 7 600 000 kr 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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I den preliminära budgeten handlar det om 350 000 kr/år för Norrbottens del. Region 
Norrbotten finansierar 50 % (via 1:1 medel) och övrig del fördelas på Piteå kommun, Luleå 
kommun samt Länsstyrelsen. Medfinansieringen fördelas enligt följande från Piteå kommun: 
2019: 60 000 kr, 2020: 60 000 kr, 2021: 60 000 kr, 2022: 60 000 kr. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Detta projekt bidrar till att skapa bra infrastruktur och främja utvecklingen av vårt näringsliv 
både lokalt men också på en regional nivå. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att 
medfinansieringen beviljas. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 195 
Idrottssponsring Piteå IF FF 2019 
Diarienr 19KS360 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 80 tkr till Piteå IF FF. 

Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 

Ett sponsringsavtal upprättas av Kommunledningsförvaltningen som reglerar parternas 
åtagande enligt beslut. 

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

Ärendebeskrivning 
Piteå IF FF ansöker om sponsring med 100 tkr. De är en tvåsektionsförening med senior- och 
ungdomsverksamhet. Herrlaget spelar i div 2 Norrland där motståndarlagen utgörs av Luleå,
Skellefteå, 3 Umeå lag, Täfteå, Örnsköldsvik, Gottne/Anundsjö, Kramfors, Timrå, Östersund 
och Ytterhogdal. 

Föreningen har som mål år 2020 att herrlaget ska bestå av 80% lokala spelare. De har också 
ett mål att senast 2020 ska de med de lokala spelarna vinna division 2. För att nå de uppsatta 
målen kommer de behöva utveckla ungdomsverksamheten. 2018 har de anställt en 
föreningsutvecklare som ska hjälpa dem att kvalitetssäkra verksamheten och utbilda 
ungdomsledare utifrån Pitemodellen. 

Föreningen har ett gemensamt damlag tillsammans med Munksund Skuthamn SK i Division 3 
för att behålla de flickor som ej blir antagna till elitsatsande lag. I föreningen finns det ca 700 
ungdomsspelare. De arbetar även med att integrera ensamkommande flyktingar in i ungdoms-
och seniorlagen. 

Vad kan Piteå IF FF erbjuda Piteå kommun, 
Piteå IF FF erbjuder Piteå kommun plats på både hemma- och bortamatchställ, 
ryggsäckar/väskor, rese kläder, intervjuväggar m.m. som de alltid använder vid träningar, 
matcher och resor. De erbjuder sig att delta i olika arrangemang som Piteå kommun 
arrangerar. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Piteå IF FF är en förening med bred lokal förankring som genom sitt herrlag exponerar Piteås 
platsvarumärke på ett positivt sätt från Gävle och norrut. Den mediala exponeringen i den 
stora regionen som seriespelet sker i är av stor relevans för Piteås besöksnäring. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen som tidigare år beviljar 
sponsring med 80 tkr till Piteå IF FF. 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Marika Risberg (C), Johnny Åström (SJV), Karl-
Erik Jonsson (M) och Helén Lindbäck (KD): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag med tillägg i sponsringsavtalet att föreningen som motprestation 
ska arbeta mot våld i nära relationer. 

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 
 §105 Idrottssponsring Piteå IF FF 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 196 
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2018 enl 6 kap 9 § 
kommunallagen 
Diarienr 18KS794 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten inom Piteå Kommunföretag AB, Piteå 
Näringsfastigheter AB, AB Furunäsets Fastigheter, Hedfastigheter i Piteå AB, Nevatko AB, 
Norrfab i Piteå AB, Trähallen AB, YouCall Sverige AB, AB PiteEnergi, PiteEnergi Handel 
AB, Lillpite Kraft AB, Norrgasol AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, Piteå Renhållning och 
Vatten AB samt Piteå Science Park AB under 2018 varit förenliga med de fastställda 
kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap 9 § kommunallagen, ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje sådant 
aktiebolag som avses 10 kap 2 § kommunallagen, pröva om den verksamhet som bolaget har 
bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen 
finner att så inte är fallet, ska kommunstyrelsen lämna förslag till kommunfullmäktige om 
nödvändiga åtgärder. 

Den av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorn i respektive bolag har särskilt granskat 
bolagets verksamhet utifrån de begränsningar som de kommunala befogenheterna anger. 
Utöver detta har varje bolags styrelse lämnat en bolagsstyrningsrapport för det gångna året. I 
denna intygas att respektive bolags verksamhet bedrivits i enlighet med den kommunala 
kompetensen. 

Utifrån det inhämtade underlaget kan konstateras att det saknas anledning för 
kommunstyrelsen att bedöma att bolagens verksamhet har överskridit de kommunala 
befogenheterna, varför det inte heller finns behov av att föreslå kommunfullmäktige att vidta 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Bolagsstyrningsrapporter samtliga bolag i PIKAB-koncernen inkl moderbolaget 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 197 
Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar 
Diarienr 19KS509 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kommunens nämnder/styrelse kompletteringsbudget för 
löneökningar 2019 med 37 641 tkr och att finansförvaltningen ökar intäkten med 2 315 000 kr 
för KP-pension samt minskning avtalsförsäkringar, totalt netto 35 326 tkr enligt bilaga -
Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar. 

Kommunstyrelsen anvisar medel ur den Central potten till Kommunstyrelsens förfogande 
med 35 326 tkr för löneökningar för år 2019. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde budget 2019 i 2018-års lönenivå. I en central pott till 
Kommunstyrelsens förfogande avsattes bland annat löneökningar för år 2019 att fördelas av 
Kommunstyrelsen då förhandlingarna 2019 slutförts. 

Då förhandlingar för tjänstemän och Kommunal är klara och nya löner gäller från 1 april 2019 
respektive 1 maj 2019 föreslås att löneökningar 2019 läggs ut till nämnder/styrelse. Avseende 
sjuksköterskor är förhandlingarna ännu inte avslutade därför ingår de löneökningarna ej i 
detta beslut. 

I kompletteringsbudget föreslås att löneökningar för 2019 fördelas till nämnder/styrelse med 
37 641 000 kr, enligt bilaga. Finansförvaltningen ökar intäkten för KP-pension samt 
minskning avtalsförsäkringar med 2 315 000 kr, varför nettokostnaden för löneökningar 
avseende år 2019 blir 35 326 000 kr. 

Beslutsunderlag 
 Kompletteringsbudget 2019 för löneökningar 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 198 
Riktlinje för resultatenheter 
Diarienr 18KS754 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för resultatenheter. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
I kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för Verksamhetsplan 2018-2020 finns uppdrag till 
alla nämnder att identifiera och redovisa verksamheter som kan drivas till exempel som 
resultatenheter. Syftet är att stärka medarbetarnas delaktighet samt att skapa mer 
kostnadseffektiva processer. 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 218 att ge Kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram styrande dokument för uppstart och drift av resultatenheter. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till Riktlinje för resultatenheter. 
Riktlinjen klargör förutsättningar för att inrätta, driva och avsluta en resultatenhet samt ramar 
för ansvarsförhållandet mellan nämnd och resultatenhet. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag med 
ändring under rubrik 2, stycke två till: Förvaltningschef tar emot ansökan och bereder ärendet 
inför beslut i nämnd. Samt stryka meningen under rubrik Resultat och resultatbalansering: En 
situation med orimligt stora årliga överskott riskerar binda onödigt mycket kapital i den 
aktuella verksamheten, som istället skulle kunna användas inom andra utgiftsområden. 

Majvor Sjölund (C): Återremittera ärendet för att involvera medarbetarna i att ta fram 
riktlinjer för intraprenader/resultatenheter. 

Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag och istället ta fram en riktlinje som medför att verksamheter kan 
konkurrensutsätts. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

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

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för resultatenheter 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 199 
Remiss Fria eller fälla 2.0 En vägledning för avvägningar vid hantering 
av träd i offentliga miljöer 
Diarienr 19KS417 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet över remissen Fria eller fälla 2.0 En vägledning för 
avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer. 

Ärendebeskrivning
Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges 
Stadsträdgårdsmästare och Sveriges Lantbruksuniversitet har arbetat fram en reviderad 
vägledning (Fria eller fälla 2.0) för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer 
(stadsmiljöer, parker, gaturum mm), som nu skickats ut på remiss. 

Syftet med skriften: 
Den ska hjälpa till att förebygga konflikter rörande träd i offentliga miljöer. 
Den ska bidra till en utveckling där hantering av träd grundas på avvägningar som beaktar 
samtliga värden och intressen. 
Skriften ska vara ett vägledande verktyg vid ansökan av dispens från biotopskyddet och 
handläggning av ärenden och förvaltning av träd i offentliga miljöer. 

Bakgrunden är att det är svårt att alltid kunna förena naturvärden, sociala värden och
kulturhistoriska intressen i samma område. Även säkerhetsaspekter för trafikanter och 
besökare kan utgöra konflikter med trädens värden. Träden berörs i sig av olika lagar, till 
exempel det generella biotopskyddet för alléer enligt miljöbalken och kyrkliga kulturminnen 
enligt kulturmiljölagen, som dessutom ibland ska tillämpas parallellt. 

Vägledningen beskriver hur ett framgångsrikt arbetssätt kan underlätta hanteringen, bl a 
genom att jobba med gemensamma intressen, ta vara på varandras kunskaper, konstruktiva 
samarbetslösningar, dialog och kommunikation med allmänheten. Vägledningen beskriver 
även modeller för hur avvägning mellan olika intressen kan gå till baserat på att platsens 
värden kartläggs, beskrivs och bedöms utifrån tilltänkt åtgärd. Checklistor med instruktioner 
har tagits fram för ändamålet och används för dokumentation och som underlag för beslut. 

Kommunledningsförvaltningen gick 2019-06-07 ut en internremiss till Kultur och 
fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Fastighets och Servicenämnden för att få 
underlag till remissvaret. Av dessa har endast Samhällsbyggnadsnämnden kommit in med 
synpunkter och det är dessa som legat till grund för yttrandet. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande Remiss Fria eller fälla 2.0 En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i 

offentliga miljöer 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 200 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut - upphandling Rekryteringstjänster – Socialtjänsten avdelningschefer (dnr 19KS444-1) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Kebab House (dnr 19KS435-3) 

 Yttrande angående alkoholservering – Klubbens Idrotts- och intresseförening Piteå (dnr 19KS431-4) 

 Bergsviksskolan - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - BESLUT 2019-05-15 (dnr 18KS632-2) 

 Upphandling - Resebyråtjänster avrop SKL (dnr 19KS451-1) 

 Upphandling - Leasing- och fakturakontroll (dnr 19KS453-1) 

 Yttrande rörande ansökan om antagande i hemvärnet (dnr 19KS18-3) 

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Piteå Dansar & Ler 2019 (dnr 19KS459-5) 

 KGAI- krypteringsprogram - ärende avfört Piteå Kommun och övertagits av Länsstyrelsen i Luleå för 
återlämnande till FRA (dnr 11KS36-1) 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd för offentlig tillställning och allmän sammankomst. Pite Havsbad 
20190723-20190724. Pite Havsbad AB (dnr 19KS482-2) 

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Restaurang Hawaii, Piteå. Far Food AB (dnr 19KS432-5) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-18) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-19) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-21) 

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-20) 

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning och allmän sammankomst. Utomhuskonsert på Pite 
Havsbad under perioden 23/7 - 24/7 2019. Pite Havsbad (dnr 19KS239-7) 

 Yttrande angående ansökan om tältmöte, Piteå kristna råd (dnr 19KS496-3) 

 19KS498 OKQ8 Havsbadet - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 2019-09-15 - BESLUT (dnr 
19KS498-2) 

 Upphandling av 2019 Nutritionsprodukter Region Norrbotten del 2 (dnr 19KS510-1) 

 Övrig sponsring för utveckling av långfilmen Förlusten (dnr 19KS381-2) 

 Delegationsbeslut Eventsponsring Ungdoms SM Rallylydnad 2019 (dnr 19KS355-2) 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 201 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 Årsredovisning samt styrelsens ansvarsfrihet för 2018 Samordningsförbundet Activus (dnr 19KS390-1) 

 Utbetalning projektmedel Kommunal Partnerskap Chinsali and Piteå continuing cooperation (dnr 18KS36-14) 

 Skrivelse gällande utbetalning Chinsali and Piteå continuing cooperation (dnr 18KS36-15) 

 Redovisning av patientnämndens ärende tertial T1 - 2019 (dnr 19KS419-1) 

 Protokoll ägarsamråd BD Pop AB 2019-03-21 (dnr 19KS280-8) 

 Protokoll ägarsamråd Filmpool Nord AB 2019-03-21 (dnr 19KS251-4) 

 Lagkamrats verksamhetsberättelse 2018 (dnr 18KS521-7) 

 Protokoll årsstämma Svenska Kommun Försäkrings AB SKFAB 2019-05-08 (dnr 19KS17-5) 

 Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2019-05-23 med bilagor (dnr 19KS1-9) 

 Remissvar angående stängning av arbetsförmedlingens kontor i Piteå (dnr 19KS424-4) 

 Yttrande Samråd - Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen 2030 (dnr 19KS300-8) 

 Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald (dnr 19KS215-6) 

 Ny ordförande i e-nämnden § 132 Luleå kommunfullmäktige 2019-05-20 (dnr 18KS616-4) 

 Protokoll Gemensam servicenämnd Piteå & Älvsbyn 2019-05-28 (dnr 19KS7-2) 

 Förbundsavgiften år 2020 till Sveriges Kommuner och Landsting (dnr 19KS449-2) 

 Meddelande från SKL:s styrelse (9/2019) om Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019 (dnr 19KS452-1) 

 Dom förvaltningsrätten mål nr 25-19 Laglighetsprövning enl KL gällande § 284 KF 2018-12-17(dnr 19KS84-3) 

 Årsredovisning 2018 Framnäs Folkhögskola (dnr 19KS462-1) 

 Svar angående yttrande avseende Grundläggande granskning 2018 (dnr 18KS478-5) 

 Protokoll Årsstämma Energikontor Norr 2019 (dnr 19KS257-5) 

 SERN Executive Board 2019-2021 Election Board Piteå (dnr 19KS111-5) 

 SERN Executive Board Regulation (dnr 19KS111-6) 

 Protokoll Svenska kommun Försäkrings AB 28 juni 2019 (dnr 19KS17-7) 

 Delegationsbeslut - Anvisning för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik (dnr 19KS125-2) 
 Cirkulär 19:24 Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod 
 Cirkulär 19:25 Behörighetsreglering för den sociala barn- och ungdomsvården 
 Cirkulär 19:27 Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov 
 Cirkulär 19:28 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
 Cirkulär 19:29 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020 
 Cirkulär 19:31 Regelverk och ränta för RIPS 
 Cirkulär 19:32 Överenskommelse om Krislägesavtal 
 Cirkulär 19:33 Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL - utökad fredsplikt på arbetsplatser 

där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, 1 augusti 2019 
 Cirkulär 19:34 Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder den 1 januari 

2020 
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§ 202 
Renodling fastigheter inom kommunkoncernen 
Diarienr 19KS473 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun köper 
respektive säljer fastigheter inom Piteå kommunkoncern enligt bilaga - Renodling fastigheter. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att samtliga köp ska slutas under 
perioden från den 1 oktober 2019 till den sista mars 2020, till den köpeskilling som anges i 
bilaga - Renodling fastigheter. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppmanar Piteå Näringsfastigheter AB 
och AB PiteBo att genomföra nödvändiga beslut och medverka till genomförandet av 
beslutet. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Fastighets- och servicenämnden i 
uppdrag att återrapportera beslutets effekter under år 2022. 

Reservationer 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 

Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Inom Piteå kommunkoncern finns tre fastighetsägare; Piteå kommun, AB PiteBo och Piteå 
Näringsfastigheter AB (PNF AB). I dagsläget äger och förvaltar varje fastighetsägare inte 
bara fastigheter som tillhör den egna kärnverksamheten (kommunal kärnverksamhet, 
näringsfastigheter eller bostadsfastigheter) utan även fastigheter som tillhör de andra två 
fastighetsägarnas kärnverksamheter. 

KPMG AB har på uppdrag av Piteå kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av kommunens kapital i form av fastigheter. Av revisionsrapport daterad januari 
2017 framgår att KPMG AB bedömt att kommunens rutiner vad gäller underhållet av kapital i 
form av fastigheter/lokaler i nuläget inte är tillräckliga. 

KPMG AB har i ett antal punkter lämnat rekommendationer till Piteå kommun om åtgärder i 
syfte att bland annat stärka den interna kontrollen. KPMG har vidare förklarat att de bedömer 
att rutinerna kommer att vara tillräckliga om åtgärder sker i enlighet med rekommendationen. 
Genomförandet av en renodling av kommunkoncernens fastighetsbestånd var en viktig punkt 
i rekommendationen. ”Renodling av verksamheter bör ske, dvs fastigheter och lokaler av 
samma karaktär bör samlas hos kommunen respektive de kommunala bolagen (AB PiteBo 
och PNF AB) så att helheten blir tydligare. I nuläget finns vissa fastigheter/lokaler inom AB 
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PiteBo och PNF AB som borde ligga hos kommunen och vice versa.” 

Fastighets- och servicenämndens ordförande gav den 19 april 2017, med stöd av beslut i 
Fastighets- och servicenämnden (17FSN40), uppdrag till Fastighets- och serviceförvaltningen 
att utreda en renodling i enlighet med kommunrevisionens och KPMG AB:s rekommendation. 

En styrgrupp utsågs bestående av en politisk representant från Fastighets- och 
servicenämnden, AB PiteBo, PNF AB och kommunledningen. En utredningsgrupp utsågs 
bestående av tjänstepersoner från Fastighets- och serviceförvaltningen, AB PiteBo, PNF AB 
samt ekonom Piteå Kommunföretag AB. 

Utredningsgruppen har beaktat följande: 
Kommunallagens 11 kap 1 § uppställer krav på att kommunen ska ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i verksamhet som överlämnats till kommunala bolag. Till 
begreppet god ekonomisk hushållning hör att säkerställa att kommunens tillgångar underhålls 
och vårdas på ett korrekt sätt. 

Piteå kommun bedriver kommunal kärnverksamhet. Fastighets- och servicenämnden förvaltar 
de fastigheter som ägs av kommunen där kommunal kärnverksamhet bedrivs. För kommunens 
verksamhet gäller de kommunalrättsliga principerna, däribland självkostnadsprincipen (KL 
2:6). 

AB Pitebo är ett helägt kommunalt dotteraktiebolag vars verksamhet har som ändamål att 
främja bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Av lagen (2010:879) om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag följer att bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt 
affärsmässiga principer. 

PNF AB är ett helägt kommunalt dotteraktiebolag vars verksamhet har som ändamål att verka 
för en god tillgång på industri-, kontors- och affärslokaler i Piteå kommun. Av lagen 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter följer att bolaget ska bedriva sin verksamhet 
enligt affärsmässiga principer. 

Fastighetsägarna inom kommunkoncernen bedriver således fastighetsförvaltning för olika 
ändamål. De olika ändamålen kräver olika typer av kompetens vid förvaltning av 
fastigheterna. Förvaltning av fastigheter som används till uthyrning av bostäder kräver annan 
kompetens än t.ex. fastigheter som används som skola/idrottslokal eller lokaler till 
näringslivet, vad gäller metoder, verktyg och arbetssätt. 

Förslaget till beslut innebär en renodling av fastighetsbeståndet på så sätt att respektive 
fastighetsägare i högre grad äger och förvaltar fastigheter inom sin kärnverksamhet. Enstaka 
fastigheter innehåller blandad verksamhet där renodling är svår att uppnå, t.ex. förvaltar AB 
PiteBo fastigheter med bostäder på de övre planen och verksamhetslokal eller näringslokal på 
bottenplan. Dessa omfattas inte av förslaget till beslut. Fastigheter på vilka rivning planeras 
inom en tioårsperiod omfattas inte heller av förslaget. 

Konsekvenser av en renodling 
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För kommunal verksamhet 
- Fastigheter och lokaler av samma karaktär samlas hos samma fastighetsägare. Det blir 
tydligare för medborgaren/verksamheten/företaget vem de ska vända sig till i ärenden 
gällande fastigheter. 

- Leder till bättre och mer effektiv fastighetsförvaltning på kort och lång sikt eftersom varje 
fastighetsägare förvaltar fastigheter inom sin kärnverksamhet. Förvaltandet kan 
standardiseras, kompetens och verksamhetssystem kan nyttjas fullt ut. 

- Innebär även standardisering av hyresvillkor, vilket underlättar för Piteå kommuns 
kärnverksamhet vad gäller gränsdragning, felanmälning och hyresprocessen. 

- Det blir lättare för medborgarna att förstå hur verksamhet bedrivs och fastigheter förvaltas. 
Underlättar medborgarnas kontroll och utkrävande av ansvar. 

- Konsekvenser gällande Ombildningslagen 

Ekonomiska konsekvenser 
Angiven köpeskilling för respektive fastighet motsvarar fastighetens marknadsvärde. 
Marknadsvärdering avseende respektive fastighet är upprättad av extern fastighetsvärderare 
som är specialiserad på kommersiella fastigheter och har kunskap om den lokala marknaden. 

De sammantagna ekonomiska effekterna av fastighetsaffärerna innebär att de två bolagen 
totalt gör en reavinst med 45,3 mkr och Piteå kommun en reavinst på 13,8 mkr. Detta innebär 
också att avskrivningsunderlagen på fastigheterna ökar med motsvarande belopp gentemot 
bokfört värde före ägarbytet. De sammantagna fastighetsaffärerna före skatter och 
regleringskostnader innebär ett likvidöverskott för AB PiteBo med 61,3 mkr och för PNF AB 
med 32,4 mkr. I motsvarande mån minskar Piteå kommuns likvida medel med 93,7 mkr. 
Transaktionerna sker inom det övergripande kommunkoncernkontot vilket initialt innebär att 
kommunkoncernens likvida medel inte förändras. 

Affärerna innebär att AB PiteBo och PNF AB tillförs likvida medel som i en förlängning kan 
användas till kommande investeringar utan att bolagen behöver ta upp nya banklån. Detta 
medför lägre räntekostnader och att tidpunkten för när bolagen inte längre kan göra fulla 
avdrag för räntekostnader förskjuts framåt i tiden. 

För kommunens del minskar de likvida medlen, vilket i en förlängning och i takt med stora 
kommande investeringar kan innebära att tidpunkten för när kommunen behöver ta upp lån 
tidigareläggs. 

Reavinsterna i bolagen medför därutöver en skattekostnad på 10,6 mkr medan det för 
kommunens del inte uppstår någon skattekostnad. Utgift för stämpelskatt tillkommer för 
bolagen med 1,4 mkr och för Piteå kommun med 0,9 mkr. 

Fastighetsaffärerna innebär därutöver kostnader för köpare och säljare som ska fördelas enligt 
följande. Säljaren betalar kostnad för värdeutlåtande marknadsvärdesbedömning och kostnad 
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för eventuell avstyckning. Köparen betalar kostnad för lagfart och fastighetsreglering. 

För kommunens kärnverksamhet innebär Piteå kommuns köp av fastigheter att 
självkostnadsprincipen kommer att tillämpas vid uthyrning av dessa fastigheter till skillnad 
från tidigare. 

Sammanfattande bedömning 
Förslaget förbättrar kommunens möjlighet att uppnå god ekonomisk hushållning. Förväntande 
vinster på sikt - ekonomiska och organisatoriska - vad gäller fastigheterna överväger initiala 
ekonomiska nackdelar i form av transaktionskostnader m.m. 

Förslaget uppfyller kommunrevisionens rekommendation och bedöms nödvändigt att 
genomföra. 

Fastighets- och servicenämndens beslut 2019-06-25 
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Piteå kommun ska 
a) Köpa de fastigheter som framgår av bilaga 5 av Piteå Näringsfastigheter AB, 
b) Köpa de fastigheter som framgår av bilaga 6 av AB PiteBo, 
c) Sälja de fastigheter som framgår av bilaga 7 till Piteå Näringsfastigheter AB, och 
d) Sälja de fastigheter som framgår av bilaga 8 till AB PiteBo. 

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om följande villkor för 
överlåtelserna: 
e) Samtliga köp ska slutas under perioden från den 1 oktober 2019 till den sista mars 2020. 
f) Respektive fastighet ska överlåtas till den köpeskilling som anges för fastigheten i bilaga 5-
8. 

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att lämna speciella 
ägardirektiv till PNF AB och AB PiteBo om att medverka till punkt a) -f ) ovan. 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Håkan Johansson (M): återremiss för att utreda och väga in vilka lokaler och fastigheter som 
är möjliga att sälja på öppna marknaden. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, 
om Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 
därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
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Ordföranden ställer proposition på de två övriga förslagen och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
 Renodling fastigheter 
 §108 Renodling fastigheter inom kommunkoncernen 
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§ 203 
Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens 
Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM) för verksamhetsåret 2018 
Diarienr 19KS474 

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

Ärendebeskrivning
Av Regionfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
Kommunalförbundet under året. 

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

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva 
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den 
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten på ett i allt väsentligt ändamålsenligt sätt. 

Att förbundsdirektionens interna kontroll i allt väsentligt har varit tillräcklig. 

Att förbundsdirektionen har bedrivit verksamheten delvis på ett från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Revisorerna tillstyrker: 
Att förbundsdirektionen godkänner årsredovisning för år 2018. 

Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna 
i densamma. 
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Beslutsunderlag 
 Protokoll årsstämma Länstrafiken Norrbotten AB 
 Granskningsrapport 2018 - Länstrafiken i Norrbotten AB 
 Granskningsrapport 2018 - Bussgods i Norrbotten AB 
 Granskningsrapport 2018 - Norrtåg AB 
 Granskningsrapport 2018 - Serviceresor i Norr AB 
 Revisionsberättelse 2018 - Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivmyndighet 

(RKM)bottens läns Kollektivmyndighet (RKM) 
 Granskning avtalshantering - Kommunalförbundet Norrbottens läns Kollektivmyndighet 

(RKM) 
 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 
 Revisorerna - Granskning av förbundets verkställande organ 
 Bussgods i Norrbotten Aktiebolag - Årsredovisning 
 Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 
 Norrtåg AB - Förvaltningsberättelse 
 Årsredovisning 2018 - Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten 
 Årsredovisning för Serviceresor i Norr AB 
 Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens Läns 

Kollektivtrafikmyndighet (RKM) för verksamhetsåret 2018 
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§ 204 
Reglemente för bokföring och redovisning 
Diarienr 19KS441 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för bokföring och 
redovisning. 

Ärendebeskrivning 
Tidigare kommunal redovisningslag har från första januari 2019 ersatts med Lag (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning. Med anledning av detta har det normgivande 
organet, Rådet för kommunal redovisning (RKR), gett ut nya rekommendationer som 
tydliggör hur lagen ska tolkas och tillämpas. Utifrån ovanstående har kommunens 
redovisningsreglemente uppdaterats och anpassats i syfte att harmonisera med nytt regelverk. 

Titel på reglementet är ändrat från Redovisningsreglemente till Reglemente för bokföring och 
redovisning. 

Beslutsunderlag 
 Reglemente för bokföring och redovisning 
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§ 205 
Reglemente för attest 
Diarienr 19KS442 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för attest. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens Attestreglemente har uppdaterats och aktualiserats. Den största förändringen är 
att ett avsnitt med tillämpningsanvisningar, som tidigare varit en del av reglementet, nu 
exkluderas för att bättre följa kommunens generella struktur för styrande dokument. 

Tillämpningsanvisningarna kommer framöver vara ett eget styrande dokument på 
anvisningsnivå. 

Titel på reglementet ändras från Attestreglemente till Reglemente för attest. 

Beslutsunderlag 
 Reglemente för attest 
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§ 206 
Sammanträdesplan 2020 
Diarienr 19KS369 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott samt för Kommunstyrelsen för 2020. 

Kommunstyrelsen fastställer Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och undersökningar 
för kommunen och kommunkoncernen för 2020. 

Kommunstyrelsen överlåter till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott att besluta om 
Kommunstyrelsens egen del i delårsrapporten. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa sammanträdesplan för 
Kommunfullmäktige för 2019. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för år 2020 har upprättas för Kommunstyrelsen inklusive
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott samt för Kommunfullmäktige. Önskemål om 
utskick av kallelse sju dagar innan sammanträden för Kommunstyrelsen har beaktats i 
planeringen. 

Dessutom har förslag tagits fram till Årsplan/tidplan för ekonomiska aktiviteter och 
undersökningar för kommunen och kommunkoncernen för år 2020. 

Årsplanen/tidplanen är framtagen utifrån förslaget till 2020 års sammanträdesplan, då 
budgeten behandlas i maj/juni och beslutas av Kommunfullmäktige under november. 
Fastställande av skattesats sker även av Kommunfullmäktige i november. 

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

Kommunledningsförvaltningen föreslår att beslut om Kommunstyrelsens egen del i 
delårsrapporten delegeras till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott för att 
Kommunstyrelsen ska kunna godkänna/fastställa sin egen del i delårsrapporten innan hela 
delårsrapporten tas upp till beslut, dvs genomför uppsiktsplikten över nämnderna för 
Kommunstyrelsen. 

Sammanträdesdagarna med Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige stämmer med förslaget till sammanträdesplan för 
år 2020. 
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Beslutsunderlag 
 Årsplan-tidplan ekonomi 2020 
 Sammanträdesplan 2020 
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§ 207 
Motion (C) – Enskilda vägar 
Diarienr 17KS817 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Enskilda vägar, 
färdigbehandlad. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin (SLP) 
reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Marika Risberg (C) och Majvor Sjölund (C) har inkommit 
med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 

Piteå kommun gör en översyn av vilka enskilda vägar som skulle vara lämpliga för 
kommunen att överta. 

En kostnadsberäkning görs av vad detta skulle innebära för kommunen att överta dessa vägar 

Dessutom anförs i motionen: 

I vår kommun finns det en stor andel enskilda vägar i olika konstellationer som underhålls 
och driftas av vägföreningar, vägsamfälligheter eller enskilda fastighetsägare. I andra 
kommuner har kommunen övertagit skötseln av de enskilda vägarna samt även de statliga 
bidragen som t ex Skellefteå kommun. 

Snöskottning och underhåll av vägarna sköts av de som äger vägarna. Bidrag för underhåll 
kan sökas från Trafikverket och kommunen. Bidragen ges under förutsättning att vägen hålls 
öppen för allmänheten. Under åren har kraven för utförandet av underhåll ökat medan 
bidragen minskat. Föreningarna som ska sköta vägunderhållet, har ofta inte den kompetens 
eller de resurser som krävs. 

Att dessa vägar fortsättningsvis kan hålla god standard och hållas öppna är viktigt både för 
privata och näringsidkare, främst på landsbygden där dessa vägar företrädesvis ligger. 

För att likställa medborgare som bor vid enskilda vägar med medborgare som bor vid 
kommunala vägar så bör en översyn göras. 

Kommunfullmäktige har den 18 december 2018, § 321, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget den 17 januari 2019, §24 

Samhällsbyggnadsnämnden fick 2017-06-26 i uppdrag att utreda de kommunala 
bidragsnormerna för enskilda vägar och vilka förutsättningar det finns för Piteå kommun att 
överta enskilda vägar. Kommunfullmäktige antog 2018-11-28 det styrande dokumentet 
”Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar”. Bestämmelserna gäller från och 
med 2019-01-01. 

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2017-12-21 emot en remiss från kommunstyrelsen om en 
motion där företrädare från Centerpartiet yrkar på att Piteå kommun ska göra en översyn av 
vilka enskilda vägar som är lämpliga för kommunen att överta samt att kommunen tar fram en 
kostnadsberäkning av vad det skulle innebära för kommunen att överta dessa vägar. 
Samhällsbyggnad har i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut väntat med ett förslag till 
svar på motionen. 

Samhällsbyggnad har utrett förutsättningarna för de yrkanden som nu ligger till grund för
denna motion. Utredningen framgår av bilaga ”Övertagande enskilda vägar” och innehåller 
samhällsbyggnads bedömning av de för- och nackdelar som aktualiseras beroende på vilken 
typ av enskild väg som kommunen vill, bör eller har för avsikt att överta. Av utredningen kan 
det konstateras att ett eventuellt övertagande av enskilda vägar, oberoende av vilka enskilda 
vägar som är föremål för ett sådant övertagande, blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl 
ekonomiska som personella resurser. 

I en statlig utredning om ”bidrag och regler för enskild väghållning”, SOU 2001:67, framhålls 
på vilka grunder valet av väghållare bör ske. Faktorer så som ökad trafikmängd, ökad andel 
främmande trafik, större andel tung trafik etc. ökar de generella standardkraven på 
väghållningen. I takt med att kraven växer bör således en översyn av lämplig väghållare ske. 
Som en följd av ovan nämnda utredning presenterade Trafikverket, i samråd med 
Riksförbundet enskilda vägar och Sveriges kommuner och landsting, en projektrapport
”Översyn väghållningsansvar” 2012-10-22, där man kommit fram till en gemensam målbild 
gällande ansvarsfördelningen. Ett lågtrafikerat vägnät som främst är till nytta för enskilda 
fastighetsägare på landsbygden bör omfattas av enskild väghållning, vägar som har större 
betydelse för den allmänna trafiken bör omfattas av statlig väghållning och vägar inom 
tätorter, med undantag för det övergripande statliga vägnätet, bör omfattas av kommunal 
väghållning. 

En annan aspekt som bör förtydligas när man diskuterar ett eventuellt övertagande av enskilda 
vägar är det formella ansvaret för väghållningen. En kommun kan bara formellt sett ansvara 
för väghållningen i ett område som är detaljplanelagt med kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats. Detta innebär att om Piteå kommun har för avsikt att överta det formella 
ansvaret över en enskild väg krävs antingen en detaljplaneändring i ett område som är 
detaljplanelagt med enskilt huvudmannaskap eller att detaljplanelägga fler områden med 
sammanhängande bebyggelse utifrån de förutsättningar som anges i plan- och bygglagen. 
Genom det övertagna väghållningsansvaret får kommunen formell rätt att lösa vägmark samt 
att bygga om och förbättra vägarna. En konsekvens av detta är att rätten till ett eventuellt 
statligt bidrag upphör. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Samhällsbyggnad bedömer att ett fortsatt ekonomiskt stöd till enskild väghållning innebär en 
mer likabehandlande, rättvis och rättssäker behandling av medborgares rätt till bidrag enligt 
de nya bestämmelserna. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser motionen (C) om enskilda 
vägar färdigbehandlad. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 18 februari 2019 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att samhällsbyggnad i sitt yttrande genomfört de av 
motionen efterfrågade åtgärderna. Det ingår sedan i samhällsbyggnadsnämndens 
grunduppdrag att tillsammans med trafikverket och enskilda vägföreningar bedöma löpande i 
fall enskilda vägar till så stor del nyttjas för allmän trafik att de bör byta huvudman. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 

Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterade 2019-05-10 Motionen för att utreda vilka 
enskilda vägar som skulle vara lämpliga för kommunen att överta driften av. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 augusti 2019 

Motionens yrkande är att Piteå kommun gör en översyn av vilka enskilda vägar som skulle 
vara lämpliga för kommunen att överta, vilket är precis samma som återremissen efterfrågar. 

Motiveringen till en återremiss kan inte vara samma som motionen efterfrågar då det skulle 
innebära ett minoritetsbifall till motionen. Kommunledningsförvaltningens bedömning är att 
samhällsbyggnad genom att redovisa förutsättningarna och processen för eventuella 
övertaganden av enskilda vägar visat på att det i dagsläget inte finns några enskilda vägar som 
är aktuella för kommunalt övertagande och därmed redan besvarat motionen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår fortsatt att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 

”Min ståndpunkt sedan återremissen 10 maj har inte förändrats. 

Motionärerna tar i sin motion upp en angelägen fråga. Samhällsbyggnad har i sitt yttrande lyft 
upp såväl de fördelar som nackdelar som finns med ett övertagande av enskilda vägar till 
kommunal regi. Det visar bland annat på avsevärde kostnadsökningar och risk att det statliga 
bidraget försvinner i fall kommunen tar över huvud manna skapet för dessa vägar. Vi vet att 
vi har stora utmaningar framför oss för att säkra välfärden och att i det läget ta på sig större 
kostnader och ansvar, som går utöver det kommunala uppdraget och den gemensamma 
målbild som finns mellan Sveriges kommuner, Trafikverket och Riksförbundet för enskilda 
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vägar, skulle inte vara ansvarsfullt. 

Jag tycker fortfarande att den utredning som samhällsbyggnad tagit fram ger ett fullgott 
underlag för att göra ställningstaganden och föreslår därför att kommunfullmäktige anser 
motionen färdigbehandlad.” 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och 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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§ 208 
Motion (SLP) – Det orättvisa vägunderhållet 
Diarienr 18KS493 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Det orättvisa 
vägunderhållet. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet. 

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

att Piteå Kommun övertar det fulla ansvaret för skötsel och vägunderhåll för de cirka 30 mil 
vägnät man nu ger bidrag till 

Dessutom anförs i motionen: 
Enskilda vägar som är öppna för allmän trafik är ett tecken på en orättvisa mellan stads- och 
landsbygdsboende. Underhållet och ansvaret av dessa vägar måste tas över av kommunen 
eller av Trafikverket. Trafikverket är dock en mindre lämplig aktör då det ofta grovt missköter 
underhållet av de vägar de har ansvar för. 

På landsbygden är det vanligt att en dryg handfull fastighetsägare, vars tomter gränsar mot 
vägen, ska svara för allt underhåll. Vägen används under året i vissa fall av hundratals 
bilburna som inte ens bor i området. I den stadsnära bebyggelsens villaområden finns det gott 
om så kallade rundfarter som endast används av de boende. Ungefär lika många 
fastighetsägare som på landsbygden gränsar till den gatan. Här ansvarar kommunen för 
underhållet. Rättvist och logiskt borde vara tvärtom. 

Piteå Kommun ger en viss ersättning för de vägar som tillhör vägnätet och är öppna för 
allmän trafik. Det borde istället för bidrag vara en självklarhet att kommunen övertog hela 
ansvaret för de allmänna-enskilda vägar som man nu ger bidrag till. Bidrag kan i ibland också 
fås av Trafikverket. Ofta räcker inte bidragen till för ett acceptabelt underhåll av vägen. Vissa 
enskilda vägar, som har ett högt trafikflöde, kan bli som Trafikverkets sämst underhållna 
vägar eller vara som de som finns på den ryska landsbygden. Varken Trafikverket eller 
kommunen tycks vilja ansvara för underhållet av vägar på landsbygden. 

I år kommer Trafikverket kontrollera om fastighetsägarna skött sina uppgifter på de allmänna 
enskilda vägarna. Man kommer kontrollera anslutning till allmän väg, grusslitlager och 
beläggningsslitage. Att diken och kantskärning har utförts så att fungerande avvattning 
fungerar. Att trummor blivit rensade och in- och utlopp fungerar. Broar - röjning och 
rengöring. Röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 m i höjd. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Vägarna trafikeras av eller kan trafikeras av alla kommunmedborgare. Då skall kommunen 
också överta ansvaret för det vägar man ändå ger visst bidrag till. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 185, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, augusti 2019 

Piteå kommun har ca 32 mil enskilda vägar, varav 28 mil erhåller både kommunalt och 
statligt stöd för under håll och 4 mil erhåller endast kommunalt stöd. I och med senaste 
revideringen av Piteå kommuns bestämmelser för bidrag till enskilda vägar, erhåller vägar 
som endast får kommunalt stöd, större del av kommunens avsatta medel än tidigare. Piteå 
kommuns budget för stöd till enskilda vägar är 900 tkr per år. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2019-05-10 en motion från centerpartiet där 
konsekvenser av ett kommunalt övertagande av enskilda vägar redovisades. Där framgår att 
ett eventuellt övertagande av enskilda vägar, oberoende av vilka enskilda vägar som är 
föremål för ett sådant övertagande, blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl ekonomiska 
som personella resurser. Det framkommer även att en kommun kan bara formellt sett ansvara 
för väghållningen i ett område som är detaljplanelagt med kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats. 

Detta innebär att om Piteå kommun har för avsikt att överta det formella ansvaret över en 
enskild väg, krävs antingen en detaljplaneändring i ett område som är detaljplanelagt med 
enskilt huvudmannaskap eller att detaljplanelägga fler områden med sammanhängande 
bebyggelse utifrån de förutsättningar som anges i plan- och bygglagen. Genom det övertagna 
väghållningsansvaret får kommunen formell rätt att lösa vägmark samt att bygga om och 
förbättra vägarna. En konsekvens av detta är att rätten till ett eventuellt statligt bidrag upphör. 

Det finns även en gemensam målbild sedan 2012 mellan Trafikverket, Riksförbundet enskilda 
vägar och Sveriges kommuner och landsting gällande ansvarsfördelning av vägnätet. Ett 
lågtrafikerat vägnät som främst är till nytta för enskilda fastighetsägare på landsbygden bör 
omfattas av enskild väghållning. Vägar som har större betydelse för den allmänna trafiken bör 
omfattas av statlig väghållning. Vägar inom tätorter, med undantag för det övergripande 
statliga vägnätet, bör omfattas av kommunal väghållning. 

Samhällsbyggnad har beräknat att kostnader för drift och underhåll av alla enskilda vägar 
efter ett övertagande skulle vara drygt 7,2 miljoner kronor per år. För kommunen skulle det 
innebära drygt 6,3 miljoner kronor i kostnadsökning. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att utifrån framtida ekonomiska prognoser och 
ökad efterfrågan på kommunens stora verksamheter skulle det inte vara ansvarsfullt att överta 
det enskilda vägnätet i kommunal regi och föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 

”En närliggande fråga har nyligen behandlats av Kommunfullmäktige och min åsikt har inte 
förändrats sedan dess. Samhällsbyggnads beräkningar för ett kommunalt övertagande visar 
bland annat på avsevärde kostnadsökningar och risk att det statliga bidraget försvinner i fall 
kommunen tar över huvudmannaskapet för dessa vägar. Vi vet att vi har stora utmaningar 
framför oss för att säkra välfärden och att i det läget ta på sig större kostnader och ansvar, som 
går utöver det kommunala uppdraget och den gemensamma målbild som finns mellan 
Sveriges kommuner, Trafikverket och Riksförbundet för enskilda vägar, skulle inte vara 
ansvarsfullt. 

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. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 209 
Motion (SLP) - Gratis mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12-23 
år 
Diarienr 18KS499 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Gratis mensskydd till 
alla unga kvinnor mellan 12-23 år. 

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 inför liknande metod som Österåker infört. Detta innebär att studerande 
flickor och kvinnor mellan 12 och 23 år får gratis mensskydd. 

Dessutom anförs i motionen: 
Bakgrund:
Österåkers kommun satsar på gratis mensskydd till unga mellan 12 och 23 år. Startade 2018-
01-01. Efter att en grupp gymnasieelever fått säga sitt införde Österåkers kommun en 
testperiod då tjejer mellan 12-23 år kan hämta ut gratis mensskydd på ungdomsmottagningen
i kommunen och på två gymnasieskolor i Åkersberga. 
- Så vitt vi vet är vi den enda ungdomsmottagningen i landet som erbjuder detta, säger Pia 
Jonason, chef på ungdomsmottagningen. Initiativet kom efter att kommunstyrelsens 
ordförande träffat elever på en gymnasieskola i kommunen. 
- Jag besökte en gymnasieskola och där uttryckte några av tjejerna att det är en stor kostnad 
varje månad för hygienartiklar. För de med små marginaler vill jag därför erbjuda möjligheten 
att hämta bindor kostnadsfritt, säger Michaela Fletcher (M). 

Mensskydd kommer att finnas på ungdomsmottagningen och på Österåkers gymnasium och 
Skärgårdsgymnasiet. Förutom bindor och trosskydd har ungdomsmottagningen även ett 
mindre antal tamponger och menskoppar att dela ut gratis. Ingår i ett större arbete med 
ungdomars hälsa. 

- Det ska vara så lätt och enkelt som möjligt, det är bara att komma till oss på 
ungdomsmottagningen om man är en ung kvinna och vill ha mensskydd. På det här sättet kan 
de som kommer till oss även få reda på vilka frågor de kan få hjälp med när det handlar om 
kroppen och menstruationen, säger Pia Jonason som är barnmorska och chef på 
ungdomsmottagningen. 

Gratis mensskydd är en del av en satsning på ungdomarnas psykiska och fysiska hälsa som 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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görs i kommunen under 2018. 

- I budgeten på 800 000 kronor går det mesta av pengarna till att vi anställt en kurator och en 
barnmorska som kan jobba med de här frågorna långsiktigt. Kostnaden för att köpa in 
menskoppar och mensskydd att dela ut har varit 21 000 kronor i ett första skede, säger Pia 
Jonason. 

- Egentligen är det ingen kommunal kärnuppgift, men nu handlar det om hur ungdomarna 
upplever världen. Jag är själv ingen ungdom längre, den här tanken fanns inte när jag växte 
upp. Men världen förändras och min uppgift är att finnas till för medborgarna, även om de i 
det här fallet inte är röstberättigade än, säger Michaela Fletcher. 
Detta är en del av en kommunalsatsning på 700 000-800 000 kronor, som även
innebär en extra kuratorstjänst på skolorna i Åkersberga. 

Att ha mens är inte något kvinnor har valt själva, utan något som kommer med könet och 
kroppens funktion för att kunna fortplanta sig. Skydden är till för att dölja mensen och för att 
alla ska slippa se röda fläckar på byxor och andra kläder. 

Det som många män säger när kvinnor vill ha gratis mensskydd är att då borde minsann deras 
produkter för att raka sig bli gratis också. Men grejen är den att det är ingen som säger att män 
måste raka sig. Hälften av alla män går med skägg och är nöjda med det. Men mensen är inget 
som kan välja att låta bli att betala för. Visst finns olika alternativ till bindor och tamponger, 
men att stoppa i sig kemiskt framställda hormoner i form av p-piller, spiraler, och stavar i 
armen är varken bra för individen eller för den allmänna miljön då mycket av dessa hormoner 
går rakt ut i 
naturen. 

En kvinna lägger ungefär 50 000 på mensskydd under sin livstid. För unga kvinnor, som går i 
skolan, kan det i vissa fall innebära en betydande kostnad då det i vissa familjer inte är så att 
skolungdomarna själva får förfoga över sitt studiebidrag. Det är alltså en rejäl orättvisa som 
finns mellan pojkar och flickor. Ett argument tillräckligt tungt för att införa gratis mensskydd 
till Piteås unga kvinnor. 

Än viktigare är dock vad man redan nu konstaterat i Österåker är att menstruationen som 
fenomen har avmystifierats främst hos pojkarna. Det har blivit lika vanligt och accepterat att 
hämta ut mensskydd som ett plåster. 

Vad mera är att kommunen fått kännedom om andra problem som finns både hos de unga 
kvinnorna men också att dessa kunnat prata om andra saker som rör familj och relationer, 
otillbörliga närmanden och beteenden med mera vid kontakten med andra individer. Något 
som man aldrig skulle fått reda på om inte denna naturliga kontaktväg etablerats. 
Avmystifiering och denna nya kunskap är därför ännu viktigare argument för att ge gratis 
mensskydd till de mellan 12-23 år som befinner sig i skola i Piteå kommun. 

Lite fakta från Wikipedia 
Menstruation i samhället 
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I samhället omges menstruationen av skam och tystnad, och präglas av en etikett som kretsar 
kring dold och hemlig aktivitet. I offentligheten tar sig detta i uttryck bland annat i att reklam 
och marknadsföring för menstruationsskydd vanligen representerar mensblodet med en blå 
vätska för att demonstrera produktens funktion, och genom att mensskydden hålls skymda 
och undanstoppade. 

Ar 2011 publicerade mensskyddsföretaget Always sin första reklambild där mensblodet 
representerades av en liten röd prick i stället för den blå vätskan. En ny slags mensreklam från 
Libresse är en film, där kvinnor som utövar olika sporter blöder från de sår de får när de slår 
sig. Detta grepp kan vara ett litet steg i att avdramatisera rött blod i samband med mens.I 
språket om mens är eufemismer för själva ordet mens vanliga. I svenskan förekommer ros, 
rening, lingonveckan, att vara opasslig, med flera och engelskan förekommer "the curse" med 
flera. 

Studier har visat att den kunskap som kommuniceras till flickor och unga kvinnor om 
menstruation, och om den första mensen, ofta är strikt uppdelad mellan dels en medicinskt 
fokuserad information centrerad kring anatomi och funktion och dels den levda erfarenheten 
av att hantera och sköta menstruationen i det vardagliga livet. Pojkar i tonåren får generellt 
mindre formell utbildning om menstruation än flickor, som en del av sexualundervisningen, 
och studier pekar på att det gör pojkars kunskap och kännedom om menstruation godtycklig 
och beroende av familjeförhållanden. 

Det är inte ovanligt att unga kvinnor i västvärlden har negativa erfarenheter av utbildning om 
menstruation och forskningsstudier nämner att en av orsakerna är ovillighet från undervisande 
lärares sida till att ge instruktioner om menstruation. 
Menstruationen som ett tabubelagt ämne finns även utanför västvärlden, där det är förknippat 
med negativitet och hemlighetsmakeri, vilket förhindrar diskussioner om menstruation och 
medför att levda erfarenheter och kunskaper om menstruationen inte förs vidare mellan 
generationerna. Det förekommer fortfarande att flickor och kvinnor i västra Nepal tvingas till 
isolering i små skjul under menstruationen, trots att denna sedvänja, chhaupadi, bidrar till att 
flickor dör och är förbjuden enligt nepalesisk lag. 

Enligt Unesco är det nödvändigt att skolor är rustade med uppdaterat utbildningsmaterial 
kring menstruation för att elever på väg in i puberteten ska få tillgång till kunskapen och att 
det är ett viktigt arbete för att utbildning inte ska vara könsdiskriminerande att Piteå Kommun
inför liknande metod som Österåker infört. Detta innebär att studerande flickor och kvinnor 
mellan 12 och 23 år får gratis mensskydd. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 188, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Socialnämndens yttrande, inkommit den 19 december 2018, § 250 

Ungdomsmottagningens uppdrag är att stärka identitets- och personlighetsutveckling 
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förebygga, tidigt upptäcka psykisk ohälsa och omfattar uppdraget att bedriva ett utåtriktat 
hälsofrämjande arbete. Ungdomsmottagningen erbjuder information, rådgivning och 
stödjande samtal kring livsfrågor och levnadsvanor, pubertets- och kroppsutveckling, 
könsroller och attityder, sexologiska frågor, relationer mm. Med elever i åk 6 pratar 
ungdomsmottagningen djupare kring mens, t ex om vad som händer i kroppen, hormoner, 
bindor, tamponger, menskopp, hygien osv. De märker inte av någon skam kring mens när de 
samtalar med ungdomar eller träffar grupper i skolan. De har heller aldrig fått frågan om det 
finns bindor att hämta. 

Inom skolan råder det efterfrågan av mensskydd, framförallt i högstadieskolorna. Nästan 
dagligen uppsöker flickor skolsköterska i behov av mensskydd. Skolsköterskorna får 
kartonger med reklam från mensbindstillverkare som de delar ut vid behov. Ofta efterfrågas 
tamponger vilket skolsköterskorna inte har tillgång till. Mensskydd placeras ut i elevcafé, 
personalrum och i de lägre stadierna får lärarna mensskydd av oss för att dela ut vid behov. 
Skolsköterskorna informerar alla flickor i åk 5 om pubertetsutveckling, anatomi och mens. 

Sammanfattningsvis så jobbar ungdomsmottagningen och skolsköterskorna aktivt med 
information om t ex pubertet och menstruation i skolorna. Ungdomsmottagningen erbjuder, 
liksom skolkuratorerna, samtalsstöd till barn och ungdomar och jobbar även förebyggande i 
skolorna. Mensskydd ligger utanför ungdomsmottagningens uppdrag och där upplevs det inte 
finnas behov. Mensskydd är efterfrågad i skolan och har hitintills lösts via gratisprover från 
företag. Det kan vara av värde för skolhälsovården att ha möjlighet att dela mensskydd till 
barn och ungdomar då behov uppstår under skoltid. Många flickor får mens redan vid 9-års 
ålder och mensskydd skulle i så fall behöva finnas i låg- och mellanstadiet, högstadiet och på 
gymnasiet. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 13:e augusti 2019 
Som socialnämnden visar i sitt yttrande så pågår ett aktivt arbete av ungdomsmottagningen 
för att informera om mens och pubertetsutveckling redan från tidig ålder. Detta arbete syftar 
till, precis som motionären efterfrågar i sin beskrivning, att avdramatisera och normalisera 
menstruationen. Vid behov finns även mensskydd att tillgå under skoltid via skolsköterska 
eller lärare. Att som motionens yrkande efterfrågar ha en generell utdelning av gratis 
mensskydd till alla unga kvinnor mellan 12-23 år kan knappast ses som en kommunal uppgift 
och är även tveksamt om det bidrar till att ytterligare normalisera menstruation. Att generellt 
dela ut mensskydd till alla kvinnor mellan 12-23 år skulle bli en kostnad på minst 500 tkr och 
till det skulle tillkomma kostnader för själva utdelandet. För ekonomiskt stöd till utsatta 
familjer finns redan andra stödsystem på plats som tar hänsyn till familjernas specifika 
situation. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen avslås. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”Motionären berör i sin motion ett viktigt ämne och jag är både glad och stolt över det fina 
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arbete som ungdomsmottagningen utför. Den stora delen i det exempel som motionen tar upp 
handlade ju också om en extra kuratorstjänst för att prata om dessa frågor, vilket troligen är 
långt mycket mer effektivt än just själva utlämnandet av mensskydd. Ungdomsmottagningen, 
som är ute och möter ungdomar i Piteå, upplever inte heller av någon skam kring mens när de 
samtalar med ungdomar eller träffar grupper i skolan. 

Med utgångspunkt i ovanstående så föreslår jag 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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§ 210 
Motion (SLP) – Pantamera expressmaskin till Bredviksbergets 
återvinning 
Diarienr 18KS545 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen - Pantamera 
expressmaskin till Bredviksbergets återvinning. 

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

att Pireva ges i uppdrag att få till stånd en Pantamera Expressmaskin som placeras på 
Bredviksberget. 

Dessutom anförs i motionen: 

Bakgrund 
Sedan november 2016 har Luleå en storpantarmaskin på Kronan. Den är perfekt för de 
företagare och andra som vill panta stora mängder då den både räknar och sorterar själv. 
Pantaren kan välja mellan att få panten utbetald till sitt PayPal-konto eller via ClearOns 
betalcheckar som man kan handla för i de allra flesta dagligvarubutiker. Man kan också välja 
att skänka sina pantpengar till Barncancerfonden. 

Det behövs en liknande maskin i Piteå. En sådan maskin förenklar för de företagare som får 
mycket pantburkar i sin verksamhet men lastar också av de vanliga butikernas 
pantåtervinningsstationer. Detta blir då ett stöd för de företagare som är verksamma i Piteå 
som därmed slipper fara till Luleå. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 186, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Piteå Renhållnig och vatten ABs (PIREVA) yttrande, inkommit den 18 december 2018 

Pireva anser det vara ett bra förslag med en Pantamera expressmaskin på Bredviksbergets
Återvinningscentral. Pireva har kontaktat Returpack i ärendet och meddelat intresse att få en 
sådan lösning till stånd. Returpack har svarat att de inte börjat planera utplaceringarna för 
2019, men har noterat Pireva som en intressent. Pireva fortsätter att ha kontakt med Returpack 
i frågan. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Alla initiativ som underlättar insamling av återvinningsbart material är av godo. Det är 
Returpack Svenska AB ansvarar för samordningen av återtagandet av pantförpackningar. Det 
är positivt att Pireva, tack vare denna motion tagit upp en diskussion med Returpack för att få 
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Pantamera expressmaskin på Bredviksbergets Återvinningscentral. Kommunen eller Pireva 
ska dock inte överta ansvaret för insamling från Returpack men min förhoppning är att de 
inledda diskussionerna ska kunna leda till att motionen intensioner genomförs. 

Med det föreslår jag att kommunfullmäktige bifaller motionen.” 
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§ 211 
Motion (SLP) – Droginformation till alla skolor 
Diarienr 18KS556 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - droginformation till alla 
skolor. 

Reservationer 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet. 

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

att varje skola en gång per termin skall få besök av kvalificerad drogföreläsare 

Dessutom anförs i motionen: 

Så skriver A.B. i ett inlägg på FB 
"Drogernas verklighet i Piteå ... 
När jag återigen får höra om unga (barn!) som kunnat köpa, har fått eller har getts tillgång till 
olika droger - är det en av sakerna som gör mig riktigt förbannad! Va i helvete liksom! 

Politiken måste börja ta sitt ansvar och komma med konkreta förslag på lösningar - inte bara 
fina rubriker som låter bra! Politiken måste släppa egenbeundran o sträcka ut en hand för 
överskridande samarbeten. Ord, rubriker o löften varje 4e år betyder ingenting om det blir 
värre o värre åren mellan valen!" 
SLP föreslår därför att varje skola skall få besök och information av informatörer och 
drogföreläsare från "Droginformation.nu". Besök på varje skola skall ske varje termin. Mer 
information finns på nedanstående länk. https://www.droginformation.nu/boka-en-
forelasning-om-droger-till-din-skola/ 
hemställer härmed 

Förebyggande drogföreläsningar till Skolor! 
Droginformation.nu 
www.droginformation.nu 
Förebyggande & Motiverande drogföreläsning. 25-års erfarenhet till hundratusentals personer 
gör att vi kan nå dem unga och få resultat - Få mer Info! 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 187, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämndens yttrande, inkommit den 4 december 2018, § 148 
På förvaltningsövergripande nivå pågår redan flera insatser för att motverka bruk av droger 
bland kommunens barn och ungdomar. Utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen er-
höll 2015 följande uppdrag av Kommunfullmäktige: 

Utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk bland unga. Identifiera 
evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas generellt i våra 
verksamheter (Samarbete BUN/SN). 
En arbetsgrupp har utsetts som fått till uppgift att handlägga uppdraget. Handlingsplanen skall 
ha som fokus främjande och förebyggande åtgärder samt innehålla följande delar: 
- Kartläggning av nuvarande arbete 
- Formande av samrådsgrupp 
- Förslag på gemensamma insatser 

Arbetsgruppen skall inkomma med ett förslag till en gemensam handlingsplan till respektive 
förvaltningschef senast 2019-01-01 för att planen ska kunna redovisas för nämnderna i sam-
band med årsredovisningen. 

Processledare för uppdraget är Helena Lindehag eftersom uppdraget även koppas ihop med ett 
annat uppdrag som Folkhälsorådet fått (BUN §129 Strömbacka 2025. Dnr 16BUN379) som 
går ut på att: 

Utarbeta en plan för drogutbildning för elever och deras vårdnadshavare från årskurs 4 till och 
med gymnasiet. Detta i samarbete med andra samhällsorgan som finns representerade i 
Folkhälsorådet. 

Utöver ovan beskrivna processer på förvaltningsövergripande nivå pågår även en rad insatser 
i kommunens skolor: 
- ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger, tobak) ingår idag i den lagstadgade under-
visningen. (LGr11). Rektor på varje enskild skola ansvarar för att integrera ämnesöver-
gripande kunskapsområden t. ex riskerna med tobak, alkohol och andra droger. 
- Cannabisprogrammet initierat av länsstyrelsen har implementerats på Strömbackasko-lan 
och ingår som en del i den ordinarie undervisningen. Cannabisprogrammet håller på att 
implementeras även till rektorer/pedagoger på våra högstadieskolor. 
- Polisen i Piteå prioriterar idag att besöka alla föräldramöten i åk 7 på våra högstadieskolor 
och åk 1 på gymnasiet. Där informerar de om drogläget i Piteå samt vad vi som 
föräldrar ska vara uppmärksamma på och vilka varningssignaler som vi ska beakta. Ett nära 
och viktigt samarbete byggs upp mellan polis, föräldrar och våra skolor. 
- Två familjebehandlare inom socialtjänsten som tidigare har arbetat med behandling, har fått 
nya arbetsuppgifter och kommer inom kort att jobba ute ”på fältet”. De ska arbeta med elever 
som uppvisar riskbeteenden i nära samarbete med skola, polis, föräldrar m.fl. 

Om specifik kunskap ska förmedlas till våra elever, utöver det vi redan har och gör, måste den 
vara evidensbaserad. Vi vill inte låsa oss vid en föreslagen leverantör (droginformation.nu). 
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Barn- och utbildningsnämnden föreslår att avslå motionen om droginformation till alla skolor. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2019 

Barn och utbildningsnämnden tillsammans med Socialnämnden har efter ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige beslutet om en handlingsplan för att förebygga missbruk bland barn och 
unga. 

Uppdraget innebar att utarbeta handlingsplan för förebyggande arbete kopplat till missbruk 
bland unga. Identifiera evidensbaserad metod för drogförebyggande arbete som kan användas 
generellt i våra verksamheter. I arbetet har de kartlagt nuläget över de aktiviteter och metoder 
som finns inom socialtjänsten och skola samt tagit fram åtgärder för att effektivare undvika att 
barn och unga hamnar i missbruk. 

Att arbeta mot drogmissbruk är komplicerat och kräver ett strukturerat samarbete mellan
kommunens olika verksamheter. Även om information om missbruk är en del i arbetet så 
innehåller det mycket mer. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 

”Motionären berör i den här motionen en väldigt viktigt fråga som berör två av Piteås 
övergripande mål: ”Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte 
alkohol eller andra droger samt målet, Minska tobaks och alkoholanvändandet bland 
medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.” Det är ett fortgående arbete 
som berör flera verksamheter, både inom och utom kommunen och i folkhälsorådet 
samordnas mycket av arbetet. 

Som politiker kan det ibland vara frestande att presentera enkla lösningar på väldigt
komplicerade problem. Även om det är i all välmening så kräver arbetet mot droger och 
missbruk ett strukturerat arbetssätt som även erbjuder flexibilitet att följa med händelser i 
samhället. Vi har mycket kompetent personal som arbetar dagligen med dessa frågor och som
träffar barn och unga både i skolan och på fritiden. Även om förslaget i sig inte är dåligt och 
information om droger och missbruk är och fortsatt ska vara en del av kommunens insatser så 
anser jag att det skulle vara olyckligt om kommunfullmäktige gick in och detaljstyrde detta 
viktiga arbete. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till motionen. 

Elisabeth Vidman (S) och Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag. 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Handlingsplan förebygga missbruk - Barn och unga Piteå 
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