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§ 212
Jourboende
Diarienr 19KS94

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av information om arbetet med jourboende.

Ärendebeskrivning
Socialchef Fredrik Sjömark och avdelningschef för Stöd och omsorg Tomas 
Backeström informerar Kommunstyrelsen om arbetet med jourboende.
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§ 213
Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023
Diarienr 19KS270

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen om Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023.

Ärendebeskrivning
Räddningschef Torbjörn Johansson föredrar vid sammanträdet.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-26 § 279, om Risk- och sårbarhetsanalys 2016-2019. 
Dokumentet är giltigt till och med 2019-10-31. För att förenkla förfarandet kring Risk- och 
sårbarhetsanalysen tillåter Länsstyrelsen nu att beslut tas av kommunchef. Kommunchef 
kommer att besluta om Risk- och sårbarhetsanalys innan 2019-10-31.

Risk- och sårbarhetsanalysen regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser. Kommunen ska analysera vilka 
extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och 
sårbarhetsanalys.

Krishanteringensarbete styrs av Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagen syftar till att kommunen 
ska minska sin sårbarhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer. En extraordinär 
händelse är; ”En sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 
eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av kommunen.”

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) om kommuners 
risk- och sårbarhetsanalyser och dess vägledning innefattar en innehållsförteckning om vad 
som ska ingå i en risk och sårbarhetsanalys. Den säger även när och hur uppföljningen av 
arbetet ska ske. Kommunen ska enligt föreskrifterna revidera sin risk och sårbarhetsanalys 
årligen och rapportera in detta till berörd myndighet, länsstyrelsen.

Kommunen ska senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till 
Kommunfullmäktige ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- och sår-
barhetsanalys enligt följande uppställning:
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område.
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod.
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område.
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet.
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område.
6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och 
dess geografiska område.
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens resultat.
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Beslutsunderlag
 Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023
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§214
Uppföljning PDOL

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen om statusen i Piteå Dansar och Ler.

Kommunstyrelsen ger kommunchef i uppdrag att inleda diskussion med Piteå Dansar och Ler 
utifrån Kommunstyrelsen beslut 2018-05-08 § 122, att beviljad sponsring med 700 tkr per år 
för 2018, 2019 och 2020 gäller under förutsättning att bolaget inom ett år uppvisar acceptabel 
soliditet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beviljade 2018-05-08 § 122, sponsring till Piteå Dansar och Ler för 
genomförandet av 2018, 2019 och 2020 års sommarfestival med 700 tkr per år för 2018, 2019 
och 2020. Beslutet gäller under förutsättning att bolaget inom ett år uppvisar acceptabel 
soliditet.

VD Piteå Dansar och Ler Fredrik Nilsson informerar Kommunstyrelsen om statusen i Piteå 
Dansar och Ler.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till förslaget med följande tillägg: Kommunstyrelsen 
ger kommunchef i uppdrag att inleda diskussion med Piteå Dansar och Ler utifrån 
Kommunstyrelsen beslut 2018-05-08 § 122, att beviljad sponsring med 700 tkr per år för 
2018, 2019 och 2020 gäller under förutsättning att bolaget inom ett år uppvisar acceptabel 
soliditet.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsen beslut.
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§215
Samverkan Skellefteå kommun

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen om Piteå kommuns samverkan med Skellefteå 
kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Ylva Sundkvist informerar Kommunstyrelsen om Piteå kommuns samverkan 
med Skellefteå kommun.
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§ 216
Redovisning av Tillväxtpolitiska reserven
Diarienr 19KS503

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisning av Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning
Näringslivschef Peter Palmquist, innovationsledare Piteå Science Park Linnea Rehnberg samt 
verksamhetschef Irene Johansson Worrsjö och verksamhetsutvecklare Bo Wiberg, båda Grans 
naturbruksgymnasium föredrar vid sammanträdet.

Beslutsunderlag
 Utfall Tillväxtpolitiska reserven 2019
 Redovisning av tillväxtpolitiska reserven - SWECIC
 Redovisning av tillväxtpolitiska reserven -Gröna näringar
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§ 217
Återrapport Piteåpanelen
Diarienr 19KS565

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av återrapport från PiteåPanelen.

Ärendebeskrivning
Våren 2019 har PiteåPanelen svarat på två frågor via enkäter.

Löjan – vad tycker deltagarna i PiteåPanelen saknas i Piteå som skulle kunna passa bra i 
byggnaderna på kvarteret Löjan. Resultatet har skickats till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Piteå 400 år – vad tycker deltagarna i PiteåPanelen kännetecknar Piteå och hur skulle de vilja 
fira Piteå 400 år. Resultatet har skickats till projektledaren Piteå 400 år, Kultur, Park och 
Fritid.

Beslutsunderlag
 Rapport PiteåPanelen Löjan
 Rapport PitePanelen Piteå 400 år
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§ 218
Redovisning till Kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
(PIKAB) 2019
Diarienr 19KS22

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

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

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

Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 7 oktober 2019:

 Delårsrapport augusti 2019
 Ekonomiska delrapporter
 Avtalstrohet
 Ägardirektiv Piteå Science Park
 Begäran om ytterligare investeringsmedel från Pitebo och Pite Energi
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§ 219
Handlingsplan - Miljö Klimat och Energi
Diarienr 19KS433

Beslut
Kommunstyrelsen antar Handlingsplan - Miljö Klimat och Energi.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun skrev under Borgmästaravtalet i oktober 2017. I åtagandet ingår framtagande 
och rapportering av en Handlingsplan samt arbete med anpassning till ett förändrat klimat.

Rapporteringen av handlingsplanen ska ske inom två år efter undertecknande. Plan och 
tillväxtkommittén utsågs till styrgrupp för det arbetet. Ett första förslag och material togs 
fram, vilket Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-06-17 § 95, beslutade låta gå 
ut på internremiss till samtliga förvaltningar och bolag under perioden 20 juni – 16 augusti. 
Utifrån remissvaren har vissa justeringar gjorts i materialet. Handlingsplanen omfattar i 
huvudsak aktiviteter inom en kortare tidsperiod på 1-2 år och omfattar hela 
kommunkoncernen.

Under arbetets gång har ett planeringsunderlag tagits fram för att analysera och konkretisera 
Piteå kommuns utmaningar inom området i förhållande till Agenda 2030, befintliga 
styrdokument och mål. Planeringsunderlaget är ett fylligare underlag med kunskapsbas för att 
utgöra som informationskomplement till handlingsplanen.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med följande 
ändringar:

 Åtgärd "Utredning om hantering av konstgräs": ändra status till pågår
 Åtgärd "Utreda möjligheten att ha bil med chaufför i syfte att öka nyttjandegraden på 

bilarna mer/bilpoolsansvarig - socialt projekt": ändra till "Utred bilpool" och ändra status 
till pågår

 Åtgärd "Tjänstebilar ska vara fossiloberoende, endast fossiloberoende bilar köps in eller 
leasas (ÖP)": ändras till "Kommunen ska verka för att förnybara drivmedel ska bli ett 
reellt alternativ för hållbara transporter (ÖP)"

 Åtgärd "v.44 utbilda personal inom skola om vikten av att använda/äta lokalproducerade 
råvaror": stryk

 Åtgärd "Vattenförsörjningsstrategi. Utarbeta strategi för framtida täkter och vattenverk" - 
ändra status till pågår

 Åtgärd "Uppföljning av klimatplan 2010-2020, framtagande av lägesrapport 2020": ändra 
till "Framtagande av lägesrapport 2020 avseende miljö, klimat och energi"

 Åtgärd "Kommunikationsplan (internt, transportutmaningen mm)": ändra till "Utarbeta 
kommunikationsplan", stryk alla underpunkter. Ändra status till pågår.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Handlingsplan Miljö Klimat och Energi
 Planeringsunderlag Miljö Klimat och Energi
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§ 220
Samverkan regional trafikstrategi SARETS
Diarienr 19KS522

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar 100 tkr per år för 2020-2021 för deltagande i projektet SARETS.

Finansiering sker via medel till Kommunstyrelsens förfogande.

Kommunstyrelsen begär årlig återrapportering av projektet SARETS.
 
Reservationer
Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD), Marika Risberg (C), 
Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Håkan Johansson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) yrkande.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun är tillsammans med Boden, Kalix, Luleå och Älvsbyn med i projektet 
Samverkan Regional Trafikstrategi (SARETS), som startade under 2017. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24 § 104 att bidra med 100 tkr per år i tre år och 
avsätta medel för kommunens finansieringsåtagande.

Syftet har varit att utarbeta en regional trafikstrategi med fokus på hållbart och effektivt 
resande för arbete och studier inom regionen. Tillsammans med Trafikverket Region Nord, 
Länsstyrelsen Norrbotten, Länstrafiken Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och 
Regionen har Trafikstrategin – Tillsammans framåt tagits fram.

Den fortsatta planen är att projektet ska fortgå i minst tre år till. Ordförandeskapet byts 
årligen, Piteå och Älvsbyn har redan haft ordförandeskapet och Boden innehar det i år. För att 
vara trygga med att projektet ska kunna fortlöpa minst till 2021 har samtliga kommuner fått i 
uppdrag att underteckna en bekräftelse på antagande av gemensam trafikstrategi och fortsatt 
samverkan i projektet SARETS. Älvsbyns och Bodens kommun har redan undertecknat 
förlängningen.

Piteå kommun bekräftar
- att den gemensamma trafikstrategin "Tillsammans framåt" för Boden, Kalix, Luleå, Piteå 
och Älvsbyns kommuner som tagits fram inom projekt SARETS ska fortsätta gälla
- fortsatt samverkan i projektet SARETS minst tills alla kommuner varit ordförande (tre år 
från nu),
- ett årligt bidrag av 100 tkr/år under åren 2020-2021, under förutsättning att Boden, Kalix, 
Luleå och Älvsbyns kommuner finansierar sin del av projektet enligt överenskommelsen.
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Kostnader för nedlagd tid och egna resurser inom samarbetet tas av respektive part. Andra 
kostnader i samband med arbetsgruppens arbete fördelas på deltagarna efter 
överenskommelse. Fördelningsnyckel baserad på invånarantal ska användas för deltagande 
kommuner.
Fördelning per år:
Bodens kommun 100 tkr
Kalix kommun 50 tkr
Luleå kommun 150 tkr
Piteå kommun 100 tkr
Älvsbyns kommun 50 tkr

Yrkanden
Majvor Sjölund (C) och Håkan Johansson (M): Avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag.

Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
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§ 221
Revisionsrapport - IT-säkerhet
Diarienr 19KS533

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Revisionsrapport - IT-säkerhet.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Piteå kommuns revisorer haft i uppdrag att genomföra en granskning avseende 
kommunens IT-säkerhet. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunens IT-säkerhet 
är baserad på de risker som finns inom kommunens olika verksamheter. Granskningen har 
genomförts genom dokumentstudier samt en utfrågning/hearing.
I granskningen konstateras följande.

 Kommunstyrelsen har inte tillsett att det finns aktuella styrande dokument, såsom policy 
med tillhörande tillämpningsföreskrifter, som tydliggör vilka krav som ställs och hur ar-
betet med IT-säkerhet ska bedrivas.

 IT-enheten saknar vid utfrågningstillfället en modern och verksamhetsanpassad upp-
dragsbeskrivning som anger eget och kommungemensamt ansvar för IT-säkerheten.

 När vi tar upp informationssäkerhetsavsnittet i den risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som 
kommunen ska rapportera till länsstyrelsen senast 2019-10-31 meddelas att det finns risk 
för att den tidplanen inte kan hållas. Det är ett lagkrav att en RSA ska upprättas och läm-
nas till länsstyrelsen. Det är inte rimligt att kommunen inte har resurser att efterleva det 
kravet.

Mot bakgrund av ovanstående menar kommunrevisorerna att Kommunstyrelsen bör ge 
verksamhetsansvariga konkreta instruktioner om vilken nivå på informationssäkerhet och 
därmed IT-säkerhet som ska gälla. Vidare bedömer kommunrevisorerna det vara väsentligt att 
intentioner, roller, ansvar, resurser (personella likaväl som monetära), tidplan, prioriteringar 
och informations- samt utbildningsåtgärder dokumenteras och kommuniceras i samband med 
att kommunens informationssäkerhetspolicy utökas med tillämpningsföreskrifter. Revisorerna 
kommer fortsättningsvis följa frågan avseende IT-säkerhet nogsamt.
________
Kommunledningsförvaltningens yttrande:
Det som framkommit i revisionen gällande IT-säkerheten har Kommunstyrelsen ingen 
avvikande uppfattning om. Till detta följer följande kommentarer:
 Gällande Informationssäkerhetspolicy och dess underliggande styrdokument kommer 

dessa ses över inom ramen för pågående arbete med översyn och kvalitetssäkring av 
styrande dokument, så att dessa är aktuella och harmoniserar med varandra samt att det 
tillkommer tydliga tillämpningsföreskrifter för kommunens verksamheter att följa.

 Kommunstyrelsen kommer att tydliggöra uppdraget för IT-avdelningen som ska omfatta 
kommunkoncernens IT-drift.

 Risk- och sårbarhetsanalysen kommer lämnas in till Länsstyrelsen i god tid före 2019-10-
31.
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Sammanträdesdatum
2019-10-07

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

 Kommunstyrelsen kommer vidta åtgärder för att tillse en tillräcklig nivå av informations- 
och IT-säkerhet, i enlighet med revisorernas synpunkter.

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - IT-säkerhet Promemoria (PM)
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Sammanträdesdatum
2019-10-07

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 222
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut
 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Bishops Arms (dnr 19KS395-3)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Subway (dnr 19KS396-2)

 Beslut  RISE Energy Technology Center AB (ETC) - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - 2019-05-
22 (dnr 19KS391-9)

 Lemon Tree - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara - BESLUT 2019-05-15 (dnr 19KS364-2)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Afterski Team Norrland Kitteltältet PDOL 
under perioden 24-28 juli 2019 (dnr 19KS344-5)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Nostalgitältet PDOL, kyrkparkeringen under 
perioden 24-29 juli 2019. Event Brothers HB (dnr 19KS329-5)

 Yttrande angående ansökan om offentlig tillställning. Logdans på Logen Käcktjärn under perioden 24_5-
31_8 2019 (dnr 19KS382-3)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering på Kyrkbrogatan 8, Piteå. Nodo 
Café och Bistro AB (dnr 19KS383-3)

 Yttrande uteservering Arbaillo A263.960/2019 (dnr 19KS387-3)

 Delegationsbeslut - Yttrande organisationsförändring Samhällsbyggnad (dnr 19KS353-4)

 Delegationsbeslut - Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen 2030 (dnr 19KS300-7)

 Yttrande angående ansökan om begagnande av offentlig plats. Uteservering Subland (dnr 19KS400-4)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Svedjekojan, Sjulsmark. Svedjekojan (dnr 
19KS375-4)

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-16)

 Ansökan och beslut om att få sota själv 2019 (dnr 19KS11-17)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Rådhustorget. Uteservering vid PDOL under 
perioden 24-28 juli 2019. NODO (dnr 19KS399-4)

 Sakkunnigutlåtande angående brand på spis (dnr 19KS345-2)

 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 19KS18-2)

 Ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 19KS18-1)

 Yttrande angående ansökan om allmän sammankomst. Midsommarfestival i Arnemark under perioden 
20190621-20190623. Kristen Samverkan Nord (dnr 19KS412-3)

 Yttrande angående alkoholservering – Piteå IF DFF, Piteå (dnr 19KS401-6)

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Bea´s Rökeri och Hamncafé, Jävrebyn. Salomon i 
Jävrebodarna AB (dnr 19KS426-4)

 Tillstånd hantering av brandfarlig vara samt godkännande av föreståndare Killingholmen industri & 
allservice (dnr 19KS409-3)

 Delegationsbeslut - upphandling Grafisk profil fordon 19INK026 (2/2) (dnr 19KS434-1)

 Sponsring av Södra Norrbottens kennelklubb (dnr 19KS356-2)

 Eventsponsring Orange Day 2019 (dnr 19KS365-2)

 FKU Elevdatorer 2019 (dnr 19KS476-1)

 Upphandling - Kem och maskindiskmedel till storhushåll 2019 (dnr 19KS521-1)
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Kommunstyrelsen
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 Delegationsbeslut Idrottssponsring Piteå Rid- och körsällskap 2019 (dnr 19KS366-2)

 Yttrande angående ansökan om konsert musikevenemang. Christinasalen, Lilla scen, Hemlunda. Nolia City 
(dnr 19KS478-2)

 Upphandling - Rättsdatabas (dnr 19KS544-1)

 Norrbottens Bergteknik - BESLUT 2019-09-04 Tillstånd för hantering av explosiv vara (dnr 19KS506-4)

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, Red Angus, Piteå. Red Angus 
Restaurants Sweden AB. (dnr 19KS499-7)

 Delegationsbeslut Idrottssponsring Öjeby IF handboll 2019-2020 (dnr 19KS524-2)

 OKQ8 Håkansön - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ägarbyte) 2019-09-18 - BESLUT (dnr 19KS527-
2)

 OKQ8 Svensbyn - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ägarbyte) 2019-09-18 - BESLUT (dnr 19KS528-
2)

 OKQ8 Munksund - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ägarbyte) 2019-09-18 - BESLUT (dnr 
19KS529-2)

 OKQ8 Långträsk - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ägarbyte) 2019-09-18 - BESLUT (dnr 19KS530-
2)

 Yttrande angående stadigvarande serveringstillstånd. Hansens Handelsbod. Nya Hansens Konditori (dnr 
19KS520-5)

 OKQ8 Piteå Oktanvägen- Tillstånd för hantering av brandfarlig vara (ägarbyte) 2019-09-19- BESLUT (dnr 
19KS526-2)

 Yttrande angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Folketshus Sjulsmark. (dnr 19KS537-5)

 Förslag till ändringar i förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder 
för studerande (dnr 19KS489-6)

 Hantering av brandfarlig vara SCA Skog AB - BESLUT (dnr 19KS569-2)
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 223
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar.

Anmälda delgivningar
 Protokoll årsstämma Pite Älv Ekonomisk Förening (dnr 19KS367-1)

 Uppföljning Ägardirektiv Energikontor Norr 2019-01-01 - 2019-06-30 (dnr 19KS540-1)

 Slutdokument - Promemoria IT-säkerhet (dnr 19KS533-1)

 Revisionsrapport - IT-säkerhet Promemoria (PM) (dnr 19KS533-2)

 Slutdokument - Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller kvalitet och leverans av 
servicetjänster (dnr 19KS534-1)

 Revisionsrapport - Uppföljande granskning av behörigheter och loggkontroller kvalitet och leverans av 
servicetjänster (dnr 19KS534-2)

 Överenskommelse om godkännande av ny uppdragsledare för revisionsuppdrag (dnr 19KS543-1)

 Ärende 2019-983 - Yttrande avseende förslag till ändring av bilagor till Naturvårdsverkets föreskrifter om 
miljörapport (dnr 19KS479-10)

 Protokoll styrelsemöte 2019-08-30 - Svenska Kommun Försäkrings AB (dnr 19KS17-8)

 Folkhälsorådets protokoll 2019-05-23 (dnr 19KS1-17)

 Fastighets- och servicenämnden  Beslut om Riktlinjer för uthyrning av sammanträdesrum i stadshuset § 54 
2019-06-25 (dnr 19KS1-14)

 Riktlinjer för uthyrning av sammanträdesrum i stadshuset (dnr 19KS1-15)

 Avsiktsförklaring om strategisk samverkan mellan Luleå tekniska universitet och Piteå kommun (dnr 19KS563-
1)

 Protokoll Kommunala förebygganderådet 23 maj 2019 (dnr 19KS1-18)

 Anvisningar för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen (dnr 19KS554-2)

 Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 2019-09-19 (dnr 19KS1-19)

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting

 Cirkulär 19:35 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022
 Cirkulär 19:38 Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019
 Cirkulär 19:41 EU:s nya kontrollförordning inom livsmedelskontrollen – vägledning till uppdaterad taxa 

och delegationsordning
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 224
Delårsrapport augusti 2019
Diarienr 19KS371

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport augusti 2019.

Kommunstyrelsens ger samtliga styrelser och nämnder i uppdrag att redovisa 
en jämställdhetsanalys utifrån medarbetarperspektivet. Uppdraget ska återredovisas innan 
2019-12-31.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar vid sammanträdet.

Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per 31 augusti 2019 som uppgår till 139,5 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 31,3 mkr.

För kommunkoncernen redovisas ett resultat per augusti på 207,7 mkr vilket är 6,7 mkr 
högre/lägre än motsvarande period föregående år.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att 
Kommunstyrelsens ger samtliga styrelser och nämnder i uppdrag att redovisa 
en jämställdhetsanalys utifrån medarbetarperspektivet. Uppdraget ska återredovisas innan 
2019-12-31.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport augusti 2019
 Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2019
 Ekonomisk analys Socialnämnden
 Specifikation ekonomi Socialnämnden
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Sammanträdesdatum
2019-10-07

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 225
Tillfälliga lån från och med 2020
Diarienr 19KS519

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer limiten för tillfälliga lån från 
och med 2020 till 600 mkr.

Ärendebeskrivning
Riksbanken styrränta är sedan en längre tid tillbaka negativ och banksektorn har infört 
inlåningsavgift mot stora kunder. Finansförvaltningen inom kommunen har de senaste åren 
kunnat minimera inlåningsavgifterna bland annat genom utökade checkräkningskrediter till 
förmånliga villkor. Villkoren är för närvarande sådana att tillgång till checkräkningskrediter 
möjliggör en effektiv och kostnadseffektiv likviditetsstrategi.

Kommunfullmäktige förslås besluta om att bevilja 600 mkr i limitnivå för tillfälliga lån från 
och med år 2020 vilket är samma nivå som gällt under de tre senaste åren.
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Sammanträdesdatum
2019-10-07

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 226
Utträde ur kommunens koncernkontosystem för Energitekniskt 
Centrum (ETC)
Diarienr 19KS559

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Energitekniskt Centrum (ETC) utträde ur kommunens 
koncernkontosystem.

Ärendebeskrivning
Energitekniskt Centrum (ETC) beviljades den 2 maj 2001 (KS § 72/01) inträde i kommunens 
koncernkontosystem. Stiftelsen har nu meddelat att de öppnat ett eget fristående konto, 
därmed upphör även gällande kreditlimit på 5,5 mkr.
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Sammanträdesdatum
2019-10-07

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 227
Återrapport - Uppdrag i biblioteksplan 2016-2019
Diarienr 19KS548

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av Återrapport - Uppdrag i 
biblioteksplan 2016-2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-05 § 96:
Kommunfullmäktige har, i den fastställda Biblioteksplanen för åren 2016-2019, gett Barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att senast 2019 ta fram ett förslag på hur 
skolbiblioteksfrågan ska lösas.

Enligt de definitioner som råder gällande skolbibliotek anser Utbildningsförvaltningen att 
nuvarande organisation av skolbibliotek i Piteå kommun är acceptabel. Skolenheterna, 
förutom Pitholmsskolan, har tillgång till ett bibliotek i den egna skolenhetens lokaler 
alternativt på rimligt avstånd till dessa.

På Pitholmsskolan förekommer planer på ett framtida skolbibliotek i samband med att 
renoveringar och ombyggnationer kommer till stånd, men tidsplanen för detta är osäker.
Även om skolbiblioteken är utformade på en acceptabel nivå (enligt Skolinspektionens 
definition) finns det utvecklingspotential som kan öka kvaliteten på skolbiblioteken 
ytterligare, varvid utbildningsförvaltningen förslår sex åtgärder.

Utbildningsförvaltningen föreslår även att en arbetsgrupp utses, med representanter från såväl 
skola som bibliotek, med uppdrag att utarbeta ett förslag till handlingsplan för att åstadkomma 
de föreslagna åtgärderna.

Beslutsunderlag
 Återrapport - Uppdrag i Biblioteksplan 2016-2019
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Kommunstyrelsen
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§ 228
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) för första och andra kvartalet 2019
Diarienr 19KS4

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda 
beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) för första och andra kvartalet 2019.

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

Socialnämnden lämnar rapport för första och andra kvartalet 2019.

Beslutsunderlag
 § 135 Socialnämnden 2019-05-29 Rapportering ej verkställda beslut – LSS 2019 kvartal 1
 Ej verkställda beslut LSS Avidentifierad kvartal 1 2019
 § 197 Socialnämnden 2019-09-06 Rapportering ej verkställda beslut – LSS kvartal 2 2019
 Ej verkställda beslut Avidentifierade kvartal 2 2019 LSS
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Kommunstyrelsen
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§ 229
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
för första och andra kvartalet 2019
Diarienr 19KS5

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av rapportering av ej verkställda 
beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för första och andra kvartalet 2019.

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

Socialnämnden lämnar rapport för första och andra kvartalet 2019.

Beslutsunderlag
 § 134 Socialnämnden 2019-05-29 Rapportering av ej verkställda beslut – SoL 2019 

kvartal 1
 Rapport ej verkställda beslut Avidentifierade kvartal 1 2019 SoL
 Avidentifierade kvartal 1 2019 SoL - ÄO Ang ej verkställda beslut SoL kvartal 1
 § 196 Socialnämnden 2019-09-06 Rapportering av ej verkställda beslut – SoL kvartal 2 

2019
 Ej verkställda beslut SoL Avidentifierade kvartal 2 Socialnämnden
 Ej verkställda beslut SoL kvartal 2 Avidentifierade kvartal 2 ÄO Socialnämnden
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§ 230
Kommunalt partistöd – Centerpartiet Piteå 2020
Diarienr 19KS45

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Centerpartiet Piteå för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Centerpartiet Piteå för 2020.

Beslutsunderlag
 Centerpartiets Redovisning av mottaget partistöd 2018
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Kommunstyrelsen
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§ 231
Kommunalt partistöd – Kristdemokraterna Piteå 2020
Diarienr 19KS51

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Kristdemokraterna Piteå för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Kristdemokraterna Piteå för 2020.

Beslutsunderlag
 Redovisning av erhållet partistöd
 Verksamhetsberättelse för Kristdemokraterna i Piteå för år 2018
 Protokoll från årsmöte Kristdemokraterna 24 februari 2019
 Protokoll vid KDs konstituerande sammanträde 13 mars 2019
 Påskrivet Granskningsintyg Partistöd (KD)
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§ 232
Kommunalt partistöd – Liberalerna Piteå 2020
Diarienr 19KS46

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Liberalerna Piteå för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:

Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Liberalerna 
Piteå för 2020.

Beslutsunderlag
 Redovisning partistöd samt granskningsintyg 2018 Liberalerna
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§ 233
Kommunalt partistöd – Miljöpartiet Piteå 2020
Diarienr 19KS47

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Miljöpartiet Piteå för 2020.
 
Reservationer
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Miljöpartiet 
Piteå för 2020.

Yrkanden
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Anders Nordin (SLP): Avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
 Redovisning partistöd verksamhetsberättelse för Miljöpartiet de gröna 2018
 Granskningsrapport för 2018 Miljöpartiet de gröna

(32 av 419)
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§ 234
Kommunalt partistöd – Moderaterna Piteå 2020
Diarienr 19KS48

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Moderaterna Piteå för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Moderaterna 
Piteå för 2020.

Beslutsunderlag
 Redovisning hur partistödet har använts 2018 samt Granskningsrapport Moderaterna Piteå
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§ 235
Kommunalt partistöd - Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun 
2020
Diarienr 19KS50

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Piteå 
Socialdemokratiska arbetarekommun för 2020.

Beslutsunderlag
 Redovisning av mottaget partistöd samt granskningsintyg, Piteå Socialdemokratiska 

arbetarekommun
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§ 236
Kommunalt partistöd – Sjukvårdspartiet Piteå 2020
Diarienr 19KS49

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Sjukvårdspartiet Piteå för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Sjukvårdspartiet Piteå för 2020.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2018 och granskningsrapport - Sjukvårdspartiet
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§ 237
Kommunalt partistöd – Skol- och landsbygdspartiet Piteå 2020
Diarienr 19KS54

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Skol- och landsbygdspartiet Piteå för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till Skol- och 
landsbygdspartiet Piteå för 2020.

Beslutsunderlag
 Redovisning av erhållet kommunalt partistöd Skol- och Landsbygdspartiet Piteå
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§ 238
Kommunalt partistöd – Sverigedemokraterna Piteå 2020
Diarienr 19KS53

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Sverigedemokraterna Piteå för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Sverigedemokraterna Piteå för 2020.

Beslutsunderlag
 Sverigedemokraterna - Verksamhetsberättelse 2018
 Sverigedemokraterna - Granskningsintyg
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§ 239
Kommunalt partistöd – Vänsterpartiet Piteå 2020
Diarienr 19KS52

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd 
till Vänsterpartiet Piteå för 2020.

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

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

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

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

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

______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2019-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport 
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom 
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att partistöd utbetalas till 
Vänsterpartiet Piteå för 2020.

Beslutsunderlag
 Redovisning av mottaget partistöd samt granskningsintyg - Vänsterpartiet Piteå

(38 av 419)



Sammanträdesprotokoll 39 (68)

Sammanträdesdatum
2019-10-07

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 240
Motion (SLP) – Obligatorisk träff med skolkurator en gång per halvår 
eller per år
Diarienr 18KS697

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Obligatorisk träff med 
skolkurator en gång per halvår eller per år.
 
Reservationer
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

att samtliga elever skall besöka skolkurator en gång per halvår alternativt en gång per år

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Det har kommit flera alarmistiska rapporter att den psykiska ohälsan har ökat bland unga och 
unga vuxna. För närvarande tvistar de lärde om så är fallet. Hur som helst är det ändå 
synnerligen viktigt att hitta lösningar på de problem som orsakar psykisk ohälsa. Lika viktigt 
är att upptäcka och förebygga ungas psykiska ohälsa innan den cementeras eller utvecklar sig 
till allt mer allvarliga former.

Alla är dock överens om att ungas psykiska ohälsa är ett av våra främsta folkhälsoproblem.
Vi har tidigare inlämnat motioner som förebygger och motverkar psykisk ohälsa; 
mobilförbud, mer fysisk aktivitet i skolan osv. Den här motionen handlar därför mera om att 
skolkuratorerna borde kunna upptäcka psykisk ohälsa hos skolungdomarna betydligt tidigare 
om det var obligatoriskt och naturligt för varje elev att besöka skolkuratorn en gång per halvår 
eller per år. Det är ett förebyggande arbete som kanske kräver en anställning av fler 
skolkuratorer. Vi menar att man inte kan vänta på att staten eventuellt skall skjuta till pengar 
för detta för att Barn och utbildningsnämndens budget inte tillåter denna typ av utgiftsökning. 
Kostnaden blir betydligt större för samhället om den psykiska ohälsan utvecklar sig till 
allvarliga följder än vad det kostar att förebygga dessa. Ett obligatoriskt besök hos 
skolkuratorn en gång per halvår eller per år betyder inte att eleverna kallas en efter en utan de 
får själva avgöra när de själva vill uppsöka kuratorn.

Här redovisas kortfattat sammandrag av tre olika rapporter.
Mindrapporten från 2018 (Mind grundades 1931 och hette ursprungligen Sfph, Svenska 
föreningen för psykisk hälsa)
Folkhälsomyndigheten: (april 2018-04-26)
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Forkning.se (2018-08-27)

Mind-rapporten 2018: Den bild som framträder i rapporten är att förekomsten av psykisk 
ohälsa bland unga, både i form av besvär och som diagnoser, inte har förändrats nämnvärt 
sedan år 2000. Däremot är det betydligt fler som får vård, vilket är utmärkt. Psykisk ohälsa är 
fortfarande ett av de största folkhälsoproblemen och många unga har hittills inte fått den 
sjukvård som är befogad.

Orsaker till att fler uppger psykiska besvär är komplexa. Ett exempel på det är att yngre 
generationer idag är öppnare med sina känslor och har lättare att prata om psykiska besvär, 
vilket är något som kan påverka den ökade rapporteringen av vissa negativa känslor. Idag 
finns även en tendens i att individualisera dåligt mående, det vill säga att söka alla svar hos 
individen. Det kan leda till en slagsida åt behandling och medikalisering av, i vissa fall, helt 
normala känsloreaktioner. Det kan också bidra till en uppfattning bland unga att de är särskilt 
sårbara och därför kanske inte är i stånd att ta itu med de svårigheter som de möter. I många 
fall är det istället individens situation som behöver förändras, och ibland rentav någonting i 
hela samhället. Unga som uttrycker att de mår psykiskt dåligt behöver tas på största allvar och 
få tillgång till rätt slags hjälp. De unga som behöver sjukvård för sina psykiska besvär bör får 
ett mycket snabbare, mer individanpassat och koordinerat stöd.
Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram tre tänkbara förklaringar till varför unga uppger att de 
har allt fler psykiska besvär, med syftet att bidra till att rätt slags åtgärder sätts in. Dessa 
förklaringar är:

1. Större öppenhet för psykisk ohälsa Samhället har blivit bättre på att synliggöra och 
uppmärksamma symtom kopplade till psykisk ohälsa. Många i Sverige, särskilt yngre 
generationer, är därför öppnare med hur de själva mår och har lättare att prata om sina känslor 
än tidigare generationer. Det här förändrade samtalsklimatet bidrar till att många unga idag är 
bättre på att identifiera, tolka och signalera när livet är kämpigt. Att öppet kunna tala om 
psykiska problem bidrar också till att fler får hjälp genom vården.

2. Diagnoserna utvidgas Fler symtom förknippas idag med en diagnos än tidigare. Att 
exempelvis ha ångest har gått från något outtalat till en diagnos de flesta känner till. Dessutom 
är diagnoskriterierna utvidgade. Det medför att fler uppger psykiska besvär, som till exempel 
känslan av ångest, och att det fångas upp i statistiken. Men om man ser till andra mått och 
indikatorer, syns ingen ökning av exempelvis depression sedan 1990-talet i Sverige.

3. Förändrade livsförutsättningar Trots såväl en positiv utveckling av välfärden som 
förändrade attityder till psykisk ohälsa kan det finnas skäl att må dåligt som inte funnits förut. 
Det har skett en förändring i vad vi kan kalla bakgrundsfaktorer och livsförutsättningar, 
exempelvis i skolsystemet, på arbetsmarknaden, genom den ökade digitaliseringen, 
individualisering, förekomsten av nätmobbning och så vidare. Ungas känslor och upplevelser 
kan i de här fallen i hög utsträckning handla om sunda reaktioner. Dessa reaktioner och 
förändrade livsförutsättningar behöver både bemötas och diskuteras utan att vi har för bråttom 
att sjukdomsförklara signaler från unga.

Folkhälsomyndigheten: (april 2018-04-26)
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Det är troligt att såväl brister i skolans funktion, som en större medvetenhet om de ökade 
kraven på arbetsmarknaden, har bidragit till ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga. 
Vår slutsats är att den svenska skolan behöver stärkas. Såväl Kommissionen för jämlik hälsa 
som Skolkommissionen har lyft fram förslag som syftar till att skapa en god lärandemiljö i 
skolan, bättre skolprestationer och en likvärdig skola. Genom att stärka barns och ungas 
skolresultat ges de bättre framtida möjligheter på arbetsmarknaden och förutsättningar för en 
god hälsa. Utbredd skolstress
Analyser från Skolbarns hälsovanor visar att det finns ett samband mellan att känna sig 
stressad av skolarbetet och psykosomatiska symtom. Andelen 13- och 15-åringar som uppger 
att de är ganska eller mycket stressade har varierat över tid. 2014 uppgick andelen ganska 
eller mycket stressade till 49 procent bland flickorna och 29 procent bland pojkarna.

Skolans betydelse för barns och ungas psykiska ohälsa
Låga skolprestationer och skolstress ökar risken för psykosomatiska symtom. Brister i skolans 
funktion är troligen en av anledningarna till den stora ökningen av psykisk ohälsa bland barn 
och unga.

Låga skolprestationer tycks öka risken för psykisk ohälsa bland unga, och skolprestationerna 
har försämrats under perioden 1995–2012. Skolstressen är dessutom utbredd bland eleverna. 
Detta kan ses som indikatorer på att skolan som helhet fungerar sämre. Sammanfattningsvis 
har brister i skolans funktion troligen bidragit till ökningen av psykosomatiska symtom bland 
barn och unga. Folkhälsomyndighetens slutsats är att den svenska skolan behöver stärkas. 
Såväl Kommissionen för jämlik hälsa som Skolkommissionen har lyft fram förslag som syftar 
till att skapa en god lärandemiljö i skolan, höjda kunskapsresultat och ett likvärdigt 
utbildningssystem. Genom att stärka barns och ungas skolresultat ges de bättre framtida 
möjligheter på arbetsmarknaden och förutsättningar för en god hälsa.

Försämrade skolprestationer
Vår sammanställning av den vetenskapliga litteraturen indikerar att låga skolprestationer ökar 
risken för psykisk ohälsa bland unga. Enligt Pisa-undersökningen har läsförmåga, matematisk 
förmåga och kunskaper i naturvetenskap försämrats bland svenska elever i årskurs 9 under 
perioden 2000–2012. Undersökningen TIMMS visar liknande resultat för elever i årskurs 8 
under perioden 1995–2011.

Sedan 2015 har dock resultaten i båda undersökningar förbättrats något.
Även andelen 20-åringar som fullföljt två eller tre års gymnasium har minskat under perioden 
1990–2016.

Skillnaderna mellan skolorna i Sverige har ökat, vilket riskerar att ge en mindre likvärdig 
skola. Det fria skolvalet har sannolikt lett till en ökad skolsegregation.

Forkning.se (2018-08-27), Artikel från Lunds Universitet, Ämne Hälsa & medicin, Utbildning 
& skola

Omfattande psykisk ohälsa bland unga som nättrakasseras
Den psykiska ohälsan är omfattande bland unga som utsätts för mobbning, nättrakasserier och 
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fysiskt våld. Det bekräftas av en ny avhandling från Lunds universitet. Resultaten visar bland 
annat att det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och nättrakasserier även vid enstaka 
händelser.

Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige är ett stort och växande problem, något som bland 
annat drabbade, närstående, skolpersonal och myndighetsrapporter vittnar om.

Det är också ett viktigt skäl till att Maria Fridh, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds 
universitet samt läkare med folkhälsoinriktning i Region Skåne, valde att studera ämnet 
närmare:

– Det är alarmerande att så många unga mår dåligt. Förutom det lidande som psykisk ohälsa i 
sig innebär, så riskerar problem i unga år ge allvarliga konsekvenser längre fram i livet. Det 
visar tidigare forskning inom fältet.

Den aktuella avhandlingen bygger på flera tusen enkätsvar från skolelever och unga vuxna i 
Region Skånes folkhälsoenkäter.

Resultaten visar bland annat att:
•Elever med funktionsnedsättning har sämre hälsa och utsätts för mobbning och 
nättrakasserier ungefär dubbelt så ofta som klasskamrater utan funktionsnedsättning. Bland 
mobbade elever med funktionsnedsättning uttryckte pojkar stor ohälsa framför allt i form av 
fysiska besvär (ont i huvud/mage/rygg eller yrsel) och flickor framför allt i form av psykiska 
besvär (nedstämdhet, oro, dåligt humör eller sömnsvårigheter). Psykisk ohälsa och utsatthet 
för mobbning förekom oftast vid ADHD/ADD när elever med olika former av 
funktionsnedsättning jämfördes*. Samtliga elever i studien gick i årskurs nio.

•Flickor trakasseras oftare än pojkar på nätet. Sambandet med psykisk ohälsa är starkare om 
trakasserier skett vid flera tillfällen, men värt att notera är att sambandet är statistiskt 
säkerställt även för ungdomar som blivit nättrakasserade endast en gång det senaste året. 
Samtliga elever i studien gick i årskurs nio.

•Bland ungdomar med psykisk ohälsa finns ett tydligt samband mellan inblandning i 
nätmobbning och självskadebeteende. Sambandet blir gradvis starkare från enbart mobbare, 
enbart offer till dem som varit inblandade både som mobbare och offer på nätet. I den sista 
gruppen hade mer än hälften av flickorna och drygt var femte pojke skadat sig själva. 
Eleverna i studien gick i årskurs nio eller i gymnasiets andra årskurs.

•Fysiskt våld. Var tionde man och var tjugonde kvinna i åldern 18-34 år svarade i enkäten att 
de utsatts för fysiskt våld under det senaste året. Kvinnorna hade oftast blivit utsatta för våld i 
hemmet, medan männen oftast blivit utsatta för våld ute i samhället. Sambandet mellan att ha 
utsatts för våld och psykisk ohälsa sågs endast bland kvinnor.

Resultaten är till stora delar en bekräftelse på sådant som framkommit i tidigare studier, men 
det finns även inslag som överraskade Maria Fridh:
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– Bland annat överraskades jag av de tydliga könsskillnaderna som fanns i alla fyra studier. 
Det var också oväntat att det fanns en koppling mellan psykisk ohälsa och att ha varit utsatt 
för nättrakasserier vid endast ett tillfälle.

__________

Kommunfullmäktige har den 28 november 2018, § 261, remitterat ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning.
__________

Barn- och utbildningsnämndens yttrande, den 27 februari 2019, § 24
Vi har grovt räknat att Piteå kommun har 3 000 elever från åk 7 i grundskolan och till åk 3 i 
gymnasiet. Om dessa elever skulle träffa kurator 1 gång/år a´ 1,5 timme (med logistik, för och 
efterarbete), skulle det bli ca 3 000 elever som behöver 4 500 kuratorstimmar. Varje kurator 
kan ta emot ca 5 besök/dag, 25 elever/vecka, 450 elever/termin, 900 elever/år. Detta skulle 
innebära att vi skulle behöva anställa minst 5.0 tjänst kurator utöver grundbemanningen. 
Skulle de besöka kurator 1 gång/termin får vi anställa 10.0 tjänst kurator utöver 
grundbemanningen.

Skollagen säger att alla elever har rätt till elevhälsa, men att det är ett erbjudande och helt på 
frivillig basis. De ungdomar vi möter i skolan som har behov av samtal vill vi fortsätta ge det 
enskilda kuratorsstöd som finns idag, sedan vill vi stötta ytterligare med värdegrundsarbete, 
gruppsamtal, utökad livskunskap i grupp och fortsätta sprida kunskap om psykisk ohälsa. 
Youth aware of mental health (YAM), en gruppverksamhet som hålls av kuratorerna och som 
alla åk 8 får ta del av vid tre tillfällen.

Hälsoenkäten genomförs i åk 4, 7 och åk 1 på gymnasiet, här erbjuder vi alla elever att prata 
enskilt med skolsköterskan som i sin tur har ett nära samarbete med kurator på skolan.
_________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 27 augusti 2019
Även om motionens intention är hedervärd är det inte belagt att motionens förslag skulle 
förbättra situationen samtidigt som det skulle betyda en avsevärd kostnadsökning.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Motionärens problembild är riktig vilket styrks av de rapportutdrag som bifogats. Ungas 
psykiska mående är viktigt både för att klara skolan och livet i stort. Det är därför viktigt att 
arbeta med att skapa en tillåtande attityd för dåligt psykiskt mående och att söka hjälp vid 
behov. Sen ska vi ändå komma ihåg att det inte är alla unga som är i behov av kuratorsstöd. 
De elever som är i behov av stöd ska få det. Jag ser en överhängande risk i att göra det 
obligatoriskt, att tid och resurser läggs på de elever som inte behöver stöd och att de som 
verkligen behöver det inte får det stöd de behöver.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

(43 av 419)



Sammanträdesprotokoll 44 (68)

Sammanträdesdatum
2019-10-07

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 241
Motion (SLP) – Återöppna skolorna i Alterdalen Blåsmark Lillpite 
och Balettskolan
Diarienr 18KS597

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Återöppna skolorna i 
Alterdalen Blåsmark Lillpite och Balettskolan.
 
Reservationer
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

att Alterdalens skola åter öppnas
att Blåsmarks skola åter öppnas
att Lillpite skola åter öppnas
att Balettskolan får fortsätta i sin ursprungliga form

Dessutom anförs i motionen:
Bakgrund: Valet 2018 visade att en mycket stor del av befolkningen vill att landsbygden skall 
leva och är införstådda med att skolor är nödvändiga för en fungerande landsbygd. Många 
barnfamiljer vill flytta ut på landsbygden och där föredrar man byar som har skola och 
förskola. Trycket är hårt på dessa byar. Förfrågningar i andra byar avseende skola mycket 
starkt.
__________
Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 191, remitterat ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning.
__________
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, den 27 februari 2019, § 32
Kommunfullmäktige fastställde 2013, Modell för attraktiv skola i Piteå kommun i syfte att 
säkerställa kvalitet i skolans verksamhet, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för 
densamma samt skapa goda förutsättningar för befolkningsutveckling i kommunen kopplat till 
skolans attraktivitet.

I styrdokumentet fastställdes att antalet elever vid en skolenhet har betydelse för möjligheten 
att skapa goda förutsättningar i verksamheten men också för möjligheten att skapa attraktiva 
tjänster som underlättar rekrytering av personal med rätt behörighet och kompetens. Det 
handlade både om förutsättningar att utveckla verksamheten, vilket underlättas om man inte 
är ensam inom sin yrkesgrupp, men också möjligheten till rationell fördelning av 
arbetsuppgifter. Det sistnämnda inte minst viktigt ur arbetsmiljösynpunkt.
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Kommunfullmäktiges styrdokument fastställde att lärares kompetens och förutsättningar är 
avgörande för undervisningens kvalitet och skolans resultat. Därför bör man eftersträva ett 
elevunderlag på minst 60 elever för en skolenhet med åk f-3 och minst 100 elever för en 
skolenhet med åk 4-6.

Styrdokumentet fick en avgörande betydelse för besluten att lägga ned skolorna i Alterdalen, 
Lillpite och Blåsmark. Hemmingsmarks och Lillpites skolor avvecklades fr.o.m. höstterminen 
2014. Alterdalens skola avvecklades fr.o.m. höstterminen 2016. Blåsmarksskolan avvecklades 
fr.o.m. höstterminen 2017. I Hemmingsmark öppnades dock en fristående skola – Dalbackens 
friskola - till vilken vissa av Blåsmarks skolbarn också sökt sig.

Enligt den kostnadsöversyn som genomfördes i samband med STIMOs utredning, 
Dansinriktning i grundskolan – förutsättningar för en framtida dansinriktning i egen regi inom 
grundskolan i Piteå kommun 2017, uppgick den årliga totalkostnaden för Svenska 
Balettskolan i Piteå till 6 993 tkr år. Ett statligt bidrag utgick med 2 336 tkr vilket gjorde att 
nettokostnaden för kommunens drift av balettskolan 2016 var 4 657 tkr. I Piteå kommuns 
avtal med staten angavs ett maximalt elevantal för Svenska Balettskolan i Piteå till 50 elever 
totalt (alla läsår inräknade). Detta satte därmed en begränsning för eventuella 
storskalsfördelar.

17 januari 2018 beslutade därför Barn- och utbildningsnämnden att säga upp kommunens 
avtal med utbildningsdepartementet gällande Svenska Balettskolans verksamhet. Beslutet 
innebar att det inte gjordes någon antagning av nya elever till Svenska Balettskolan för läsåret 
2018/2019 och kvarvarande elever på skolan kommer att fasas ut under nuvarande och 
kommande läsår.

Nuvarande underlag för skolenheterna i byarna
Elevantalet på de nedlagda skolorna (Alterdalens-, Lillpites- och Blåsmarks skolor) är inte, 
enligt Modell för attraktiv skola, tillräckligt höga för att föranleda ett öppnande av skolorna:

Elevantal* Alterdalen Lillpite Blåsmark
Vid skola för åk F-3 27 42 20
Vid skola för åk F-6 45 70 50

Lägsta elevantal enligt Modell för attraktiv skola, åk F-3/4-6
60/100 60/100 60/100
* Folkbokförda 2019-01-17

Tittar vi fem år framåt i tiden kommer elevantalet, utifrån nuvarande födelsestatistik, att vara 
ganska oförändrat på samtliga enheter. Någon större ökning av elevantalet kommer inte att 
ske utan inflyttning av barn i skolålder.

Kompetensförsörjningens problematik
Kvalificerade medarbetare är avgörande för att lyckas med skolans kärnuppdrag; fortsatt goda 
kunskapsresultat hos barn och elever genom skolväsendets olika stadier samt grundläggande 
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förutsättningar för det livslånga lärandet och förankring av demokratiska värden.

De kommande åren behöver Piteå kommun rekrytera ett relativt stort antal medarbetare till 
skolan samtidigt som konkurrensen om den bästa kompetensen är stor. Fram till år 2022 
kommer exempelvis 27 lärare inom grundskolan att fylla 65 år och därmed uppnå 
pensionsålder. Av dessa hör ca 63 % hemma inom låg- och mellanstadiet.

En god arbetsmiljö kan locka nya medarbetare till våra verksamheter men framför allt få den 
befintliga medarbetaren att trivas och vilja stanna kvar. Det handlar givetvis om den fysiska 
tillvaron men allt mer även om den psykosociala miljön. Både skolledning och kollegiet i sin 
helhet är viktiga kuggar när det handlar om att nå balans mellan krav och förutsättningar så att 
arbetsbelastningen inte blir för stor för någon medarbetare.

Kollegialt lärande beskrivs idag som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och det 
vetenskapliga stödet för effekterna framhålls som starkt. En viktig ledningsuppgift för 
skolledare är att organisera verksamheten så att lärares kollegiala lärande stärks eller på andra 
sätt främjas.

Eftersom kollegialt lärande förespråkas från bl a Skolverket för att utveckla kompetensen hos 
skolpersonal blir det alltmer viktigt för lärare att arbeta på skolor tillräckligt stora för att 
möjliggöra samverkan med kollegor i samma ämne eller ämnesgrupp.

Ställningstagande
Förutsättningarna som syftar till att säkerställa kvalitet i skolans verksamhet gäller 
fortfarande, dvs att en skolenhets storlek har betydelse för att:

- Skapa goda förutsättningar för verksamheten att uppnå måluppfyllelse
- Skapa attraktiva tjänster som underlättar rekrytering
- Skapa god arbetsmiljö

Därför bör styrdokumentet Modell för attraktiv skola i Piteå kommun även fortsättningsvis 
vara vägledande och Alterdalens-, Lillpites- och Blåsmarks skolor förbli stängda.

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läge som Barn- och utbildningsnämnden 
befinner sig i krävs betydande resursförstärkning i form av statsbidrag från 
utbildningsdepartementet för att fortsatt drift av Svenska Balettskolan ska vara möjlig.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 27 augusti 2019
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Barn- och utbildningsnämndens beslut 
att stänga verksamheten i berörda skolor följer de riktlinjer som Kommunfullmäktige beslutat 
om 2013, i Modell för attraktiv skola och att inga nya fakta framkommit som gör att besluten 
behöver ifrågasättas.

Därför föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
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”Att Piteå kommun även fortsättningsvis kan erbjuda en skola av hög kvalitét för både barn 
och ungdomar är en viktig förutsättning för att hela Piteå, både staden och landsbygden, ska 
fortsätta utvecklas. Modell för attraktiv skola har den utgångspunkten och sett till tillgången 
på behöriga lärare framöver är det än mer viktigt att kunna vara en attraktiv arbetsgivare som 
kan ge lärarna de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Därför är det fortsatt viktigt 
att skolorna har ett tillräckligt underlag av elever och här har inget i sak förändrats sedan 
avvecklingsbesluten av de uppräknade skolenheterna.

Jag håller med om att det är beklagligt att Piteå kommun tvingats säga upp avtalet med 
Svenska balettskolan, men utifrån de krav staten kräver på utbildningen och det ekonomiska 
bidrag man erbjuder så är det inte längre försvarbart för en kommun i Piteås storlek att 
bedriva verksamheten i dess nuvarande form. Kommunfullmäktige har i budget 2020 avsatt 
1,5 mkr för att fortsätta verksamheten i annan form.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 242
Motion (SLP) – Gratis bussåkande inom kommunen
Diarienr 18KS637

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Gratis bussåkande inom 
kommunen.
 
Reservationer
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
 

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

att Piteå Kommun inför gratis bussresor för alla inom kommunens gränser.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Av flertalet miljö- och resursskäl börjar det nu vara tid för politiken att ta sitt ansvar och agera 
mer än med tomma ord och framtida planer. Det är inte ett individuellt ställningstagande som 
skall rädda planeten från koldioxidförgiftning utan det överväldigande ansvaret vilar på 
politiken. De stora företagen verkar faktiskt ha satt igång sin målsättning i praktiken även om 
mycket mer kan göras även där. Men politiken tycks vara feg och väntar på direktiv ovanifrån 
eller bortifrån eller från någon annanstans.

Därför är det nödvändigt att kollektivtrafiken i form av bussresor blir gratis.

Här finns redovisade ett antal exempel där politiker vågat agera. Försiktigt på några platser 
men mer resolut på andra.

20 februari började ett projekt med gratis busstrafik i Sala och Fagersta. I Sala löper projektet 
över tre år, medan Fagersta stöttar projektet året ut.

Det var ett enigt kommunfullmäktige som fattade beslutet om gratis kollektivtrafik förra året. 
Du behöver inte ha någon biljett eller resekort för att åka på de avgiftsfria linjerna.

På många håll i landet görs försök att uppmuntra människor att åka kollektivt i stället för att ta 
bilen. I Kiruna kostar ett årskort en hundring per år. I Ockelbo har kommunens "Kuxabussar" 
varit gratis för resenärerna sedan över 20 år tillbaka .

Ockelbo har Sveriges första snålskjuts. Nio linjer i den lokala busstrafiken erbjuder gratis 
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resande inom kommunen, finansierat via skattsedeln.

Ingen ifrågasätter systemet, politiskt är alla i kommunen överens om att fortsätta med 
avgiftsfri lokaltrafik.

Kiruna har billigt årskort
I sju år har man i Kiruna kunnat åka både i tätorten och i glesbygden för 100 kronor per år. - 
Erfarenheterna är goda, säger Kirunas trafikingenjör Magdalena Wäppling. - Vi ser ökande 
jobbpendling med kollektivtrafiken, det är glädjande i en bilberoende kommun med stora 
avstånd.

Gratis i Avesta
I Avesta infördes avgiftsfri kollektivtrafik 2012 och utvärderingen visade en ökning av det 
kollektiva resandet med 300 procent.

- Det blev succé bland äldre, ungdomar och asylsökande men det har varit svårare att nå 
vanebilisten, säger Börje Forslund, utredare i Avesta kommun. Han anser att det tar tid att 
ändra beteenden och att man måste erbjuda bra parkeringsmöjligheter och gång- och 
cykelvägar. - Det är viktigt att vi jobbar med att få ner biltrafiken och vända trenden, säger 
han.

Fler följer efter
Örebro har 9 000 bilister nappat på Länstrafikens erbjudande att byta bort bilen mot gratis 
busskort i två veckor.

Det ska bli gratis för alla att åka buss i Härnösand, enligt ett nytt förslag. Ett försök under tre 
år som ska få folk att åka mer klimatsmart och umgås mer. För att få åka gratis måste man 
dock varje månad betala 50 kr för att aktivera sitt busskort. Istället för 1 500 kronor som ett 
busskort kostar idag.

Redan nu är det gratis att åka i Härnösand - men bara på lördagar. Det finns också en gratis 
buss som går varje kvart mellan centrum och handelsområdet Ankaret. Men med det här nya 
förslaget skulle det bli gratis att åka alla dagar i veckan på alla bussar. - Vi vet att i andra 
kommuner som har testat så är det här en plusfaktor när man flyttar, säger Sara Nylund (S), 
ordförande i samhällsnämnden. Varför test i tre år? - För oss är det viktigt att ha en testperiod 
som är tillräckligt lång för att människor ska vara med och ändra sitt beteende.

I Örnsköldsvik är det sedan i höstas gratis att åka buss för alla upp till 19 år. I Sundsvall finns 
sedan flera år hundralappen för pensionärer. I Kramfors kommun utreder man om det ska bli 
gratis buss för unga.

Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta. (Bara för miljön blev resultatet 40 ton 
minskade koldioxidutsläpp per år). Se nedanstående länk för en fullständig utvärdering.
https://www.dalatrafik.se/globalassets/rapporter-utredningar/pm-utvardering-kollavesta
slutversion 131101.pdf
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Sommaren 2018 kunde alla ungdomar som är födda 2000 - 2005 att få åka bussgratis i 
Västerbotten. Mellan 18:e juni och 19:e augusti kunde alla ungdomar som gick ut sexan till 
och med tvåan i gymnasiet att få åka buss gratis.

- Vi införde en sommarlovsbiljett, som innebär att det blir gratis för den som reser, säger 
Harriet Söder, vd för Länstrafiken. Det är regeringen som avsatt totalt 350 miljoner fram till 
2020, varav nio miljoner går till länet, för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik under 
sommarlovet.

Allt utom tåg
I Tyskland vill man försöka få bilisterna att åka kollektivt för att minska utsläppen av 
bilavgaser i städerna. Nu föreslår den tyska regeringen avgiftsfri kollektivtrafik på prov i fem 
städer, i Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen och Mannheim. 130 städer i Europa har 
livshotande nivåer av luftföroreningar, enligt EU-kommissionen som lagt fram en 
handlingsplan.

Särskilt i glesbygd fungerar avgiftsfria alternativ, anser Oded Cats, forskare vid Delfts 
tekniska universitet i Nederländerna.

I Blekinge, Jönköpings och Kronobergs län betalar seniorer till exempel fullt pris. I Dalarna, 
Jämtland, Härjedalen och Uppsala erbjuds alla över 65 att köpa årskort till reducerat pris, 
medan äldre invånare reser helt gratis dygnet runt i till exempel Kungsbacka, Strömstad och 
Hässleholm.

HÄR ÄR DET GRATIS
I följande kommuner kan man resa buss gratis med lokalt seniorkort:
Ale: Lågtrafik från 65 år
Alingsås: Dygnet runt från 65 år
Avesta: Avgiftsfritt på linjer som går inom kommunen, oavsett ålder
Bengtsfors: Dygnet runt från 65 år
Borås: Lågtrafik från 65 år
Falköping: Dygnet runt från 75 år
Gävle: Lågtrafik från 65 år
Göteborg: Lågtrafik från 65 år
Götene: Dygnet runt från 75 år
Halmstad: Lågtrafik från 70 år
Helsingborg: Lågtrafik från 75 år
Hjo: Dygnet runt från 75 år
Härryda: Dygnet runt från 65 år
Hässleholm: Dygnet runt från 70 år
Höganäs: Dygnet runt från 75 år
Karlsborg: Dygnet runt från 75 år
Kristianstad: Dygnet runt från 75 år
Kungsbacka: Dygnet runt från 65 år
Kungälv: Dygnet runt från 65 år
Lerum: Dygnet runt från 65 år
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Lidköping: Dygnet runt från 75 år
Lund: Lågtrafik från 75 år
Lysekil: Dygnet runt från 75 år
Mariestad: Dygnet runt från 75 år
Mark: Dygnet runt från 65 år
Mölndal: Lågtrafik från 65 år
Osby: Dygnet runt från 70 år
Partille: Lågtrafik från 65 år
Skara: Dygnet runt från 75 år
Skövde: Dygnet runt från 75 år
Sotenäs: Dygnet runt från 75 år (engångsavgift för själva kortet)
Strömstad: Dygnet runt från 65 år (engångsavgift för själva kortet)
Tanum: Dygnet runt från 75 år (engångsavgift för själva kortet)
Tibro: Dygnet runt från 75 år
Tidaholm: Dygnet runt från 75 år,
Tjörn: Dygnet runt från 65 år
Tranemo: Dygnet runt från 65 år
Tranås: Gratis tätortstrafik, linje 40, 41 och 42, oavsett ålder
Trollhättan: Lågtrafik från 65 år (där även Vänersborgs tätort ingår)
Uddevalla: Dygnet runt från 75 år,
Vänersborg: Dygnet runt från 75 år (där även Trollhättans tätort ingår)
Ängelholm: Dygnet runt från 75 år
Örkelljunga: Dygnet runt från 70 år

Biljetter och kontroll kostar för mycket
Att upprätthålla avgiftstrycket på kollektivtrafiken kostar pengar. Men bara att ha biljetter 
kostar också. Biljetterna ska tryckas och busschaufförer får ägna sig åt försäljning istället för 
att koncentrera sig på att köra. Restiden ska inte förlängas på grund av biljettvisering. Räknar 
man in effektivitetsvinsterna och alla kringkostnader så är avgifterna en mycket dyr affär.

Men har vi verkligen råd?
Vi har precis lika mycket råd att skattefinansiera kollektivtrafiken som vi har att 
avgiftsfinansiera den. Låg- och medelavlönade kollektivtrafikanter skulle tjäna på nolltaxa 
och höginkomsttagare skulle betala mer än de gör idag. Men samhället och klimatet i stort 
skulle också tjäna på det, och det handlar om miljardbelopp. Ofta när man pratar om att man 
inte har råd, så handlar det om en pengabrist politikerna själva sett till.

Men det bästa vore väl om alla betalade?
I ett samhälle som vårt, med stora klassklyftor som ökat betydligt de senaste åren, är det inte 
realistiskt. En timanställd med låg lön betalar en stor del av sin inkomst i avgift, medan en 
landstingspolitiker betalar en bråkdel av sin.

Behövs inte avgifterna för att bygga ut kollektivtrafiken?
Kollektivtrafiken behöver byggas ut, men avgifter är inte lämpade till detta, eftersom de då 
skulle behöva mångdubblas. All infrastruktur behöver skattemedel, och för att inte avgifterna 
ska bilda höga murar kring vår kollektivtrafik så bör pengarna tas skattevägen.
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Visst är det bra att cykla eller gå till jobbet och skolan men det är få som aldrig gör några 
längre resor. Cyklister och gångtrafikanter är oftast också kollektivtrafikanter. Skattepengar 
finansierar också gator som vissa sällan går på och sjukhus fastän vissa sällan är sjuka. Fri 
tillgång till kollektivtrafiken är inte ett tungt ok för den enskilde att bära utan en möjlighet för 
oss alla. För att gynna cykel och gång behövs nya cykelbanor och bättre lokalsamhällen. Inte 
högre avgiftstryck på kollektivtrafiken.
_________

Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2018, § 223, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, inkommit den 28 februari 2019, § 39

Majoriteten av motionens text är direkt hämtad från olika webbsidor, delvis från en artikel på 
SVT nyheters webbsida samt en stor del från Planka.nu. Planka.nu är en hemsida/organisation 
som uppmanar kollektivtrafikresenärer att resa kollektivt utan att betala för sig. De erbjuder 
sig också att betala böterna om man åker fast för detta i en kontroll. Detta sker dock endast 
om man gått med i deras så kallade P-kassa som innebär en kostnad av 100 kr/månad till 
organisationen.

I den text som Skol- och Landsbygdspartiet har klippt in i motionen har även motargument 
som finns i det ursprungliga materialet utelämnats, bland annat i texten om Ockelbo saknas 
delar av citatet från Carita Carter ”Ingen ifrågasätter systemet, politiskt är alla i kommunen 
överens om att fortsätta med avgiftsfri lokaltrafik…” (resten av citatet lyder: ”…men det har 
inte så stor effekt på bilåkandet, säger hon”). I texten om Kiruna saknas Magdalena 
Wäpplings citat ” Men kostnaderna är stora och med högre avgifter hade man kunnat utveckla 
trafiken med tätare turer, resonerar hon”. I Kirunas fall går det även i en rapport av Ramböll 
från 2015 att utläsa en ca 300 procentig ökning av kollektivtrafikresorna men knappt någon 
minskning alls av bilresorna. Avsaknaden av dylika fakta i motionen ger en något förskönad 
bild av gratis kollektivtrafik.

De flesta som provat verkar vara överens om att gratis kollektivtrafik ofta innebär en 
resandeökning men sällan en minskning av bilanvändandet. Det ökar även kostnaderna 
markant då biljettintäkterna försvinner och fler bussar ofta behövs. De som reser mer är ofta 
de som redan reser kollektivt och de som annars går och cyklar till/från sina målpunkter, 
vilket kan ha en negativ inverkan på folkhälsan. Bodens kommun har som exempel ett 
ungdomskort som kostar 100 kr/år och resandestatistiken har efter införandet stigit kraftigt, 
men en konsekvens är bland annat ökade kostnader i form av utökad förstärkningstrafik samt 
försenade turer då ett stort antal ungdomar endast reser en hållplats istället för att gå.

Piteå kommun är en av de mest bilberoende kommunerna i Norrbotten och följaktligen även i 
landet. Ska koldioxidutsläppen minska räcker det inte med att endast erbjuda gratis 
kollektivtrafik utan även andra åtgärder krävs. Miljön vinner inget på att en som idag 
promenerar istället väljer bussen imorgon. Man måste istället få de som kör bil att välja 
kollektivtrafik samt att gå och cykla i större utsträckning än idag. Några exempel på metoder 
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för detta är höjda parkeringsavgifter samt färre parkeringsplatser för bilarna, kombinerat med 
utökade satsningar på gång- och cykelvägar och ett utökat turutbud för bussarna.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår motionen eftersom frågan 
om minskade koldioxidutsläpp är komplex och inte löses enbart genom att erbjuda gratis 
kollektivtrafik.
____________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 28 augusti 2019
Motionen missar en kommun som har gratis busslinje, nämligen Piteå. Citylinjen, en gratis 
busslinje som kör i centrum, Backen och Annelund vardagar mellan 9.30 och 15.30. Den 
passerar nära stormarknaderna på Hamnplan, affärerna på Backen, vårdcentralerna i centrum, 
kyrkogården, Universitetsområdet och äldreboendena Österbo, Källbo och Berget. Citylinjen 
har funnits i drygt 10 år som gratislinje.

Dragningen av Citylinjen grundar sig främst på bussresenärernas behov av att komma nära 
matvaruaffärer, eftersom det är tungt att bära matvarukassar och de matvaruaffärer som finns i 
centrum inte passeras av våra andra busslinjer. Till Citylinjen knöts också andra målpunkter 
för äldre personer såsom äldreboenden och kyrkogården. En annan tanke med Citylinjen är att 
knyta ihop centrum med Backcity, så att besökare som kommer till Piteå med exempelvis 
buss eller färdtjänst enkelt ska kunna besöka både centrum och Backcity.

Citylinjen kräver få extra resurser då den framförallt går under tider då det är lägre tryck på 
kollektivtrafiken. Den avvägning som är gjord bygger på att det ger bättre effekt att hålla upp 
turtätheten i hela kollektivtrafiken än att ytterligare subventionera bussåkandet med gratis 
kollektivtrafik. Redan idag betalas kollektivtrafiken till 80-90% via kommunala medel.

Ett införande av gratis kollektivtrafik skulle innebära en betydande kostnadsökning, inte bara 
i form av förlorade intäkter utan även ökade kostnader genom utökat behov av bussar. 
Effekten av många försök med gratis busstrafik visar även att påverkan på bilkörandet är 
marginell men att övergången från gång och cykel är den stora effekten.

Med utgångspunkt i det så föreslår Kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Piteå är en stor kommun jämfört med sin befolkning, även stadsbygden är vidsträckt och 
relativt glesbefolkad. Det innebär vissa svårigheter när det gäller att få en effektiv 
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är viktig på många sätt, som motionären beskriver, inte 
minst för att erbjuda alla möjlighet att ta sig inom staden även om man inte har bil. Därför 
anser jag det är viktigare att vi kan hålla bra turtäthet och god omkrets på våra linjer än att det 
ska vara helt avgiftsfritt. Att åka buss är fortfarande ekonomisk fördelaktigt jämfört med att 
äga och köra bil.

Vinsten för miljön är även den tveksam då erfarenheterna visar att gratis kollektivtrafik har en 
relativt liten betydelse för bilåkandet, även på sikt. Då blir det större miljövinster genom att 
övergå till el-bussar som Piteå kommun planerat och det förhöjer även komforten för 
bussresenärerna.
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Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 243
Motion (SLP) – Luftkonditionering på äldreboendena
Diarienr 18KS571

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Luftkonditionering på 
äldreboendena.
 
Reservationer
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

att luftkonditionering kombinerad med solcells-el-paneler installeras i alla kommunens 
äldreboenden

Dessutom anförs i motionen:

Självklart skall det in luftkonditionering på alla äldreboenden. Våra gamla skall inte lida.

Bakgrund:
Vi kan räkna med ofta återkommande värmeböljor med outhärdlig hetta.
Att inte sätta in luftkonditionering är ett feltänk av stora mått. Att spara el in absurdum är 
också en helt felaktig metod.
För varje grad över 21 °C minskar vår mentala prestationsförmåga med 5 % och 
olycksfallsrisken ökar med 3 %. Man har alltså redan vid 25 °C förlorat 20 % av sin mentala 
prestation. Redan där har vi en vinst i arbetsförmågan hos de anställda som också tvingas 
arbeta i för varmt inomhusklimat.

Det är nästan alltid så att när det är väldigt varmt så är det under sommarperioden och då lyser 
solen. Alltså gör man en investering i sol-el-paneler samtidigt som man installerar 
luftkonditionering. Sol-el panelerna har en garanterad livslängd på minst 30 år. 
Luftkonditioneringen livslängd är 12-15 år men man behöver inte använda dessa mer än när 
det är för varmt. Livslängden kan därför också där beräknas uppgå till närmare 30 år. Den 
årliga totala kostnaden blir på detta sätt försumbar.
__________

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 189, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, inkommit den 13 mars 2019, § 17
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Sommaren 2018 hade en lång period med hög värme, vilket medförde höga temperaturer 
inomhus. I vissa byggnader, där verksamhet bedrevs, blev situationen mycket besvärande för 
boende och personalgrupper. Vid ett möte hösten 2018 träffades nämndsordföranden och 
förvaltningschefer från Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Fastighets- och 
serviceförvaltningen i syfte att tydliggöra i vilka lokaler och bostäder problemen var störst 
och planera åtgärder för hur framtida värmeböljor kan hanteras på ett acceptabelt sätt.

Resultatet av mötet blev att en utredning ska genomföras av Fastighets- och 
serviceförvaltningen i samråd med Socialförvaltningen. Utredningen ska omfatta 
äldreomsorgens samt Stöd och omsorgs befintliga boenden och mynna ut i förslag på 
lösningar för att undvika alltför höga inomhustemperaturer. Förslaget ska omfatta 
etappindelning och prioriteringsordning för åtgärderna. Lösningarna kan innebära olika typer 
av åtgärder och installationer beroende på vad som bedöms vara effektivast från fall till fall.

Vid nybyggnation för Socialförvaltningens äldreomsorg är det beslutat att kyld tilluft ska 
installeras i lokaler och bostäder. Med stöd av ovanstående blir ställningstagandet från 
Fastighets- och servicenämnden att det påbörjade arbetet, i samverkan med Socialtjänsten 
rörande lämpliga åtgärder för rimliga inomhustemperaturer, i Socialtjänstens befintliga 
lokaler, ska genomföras. Arbetet kommer att utmynna i en handlingsplan som kommer att 
ligga som underlag för investeringsäskande i verksamhetsplan 2020-2022. Fastighets- och 
servicenämnden föreslår avslag på motionen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:

”Klimatomställningen och den globala uppvärmningen gör att extremt väder kommer att bli 
mer vanligt framöver. Det ställer även högre krav på våra fastigheter för att erbjuda en bra 
inomhusmiljö för både personal och brukare av verksamheterna. Som Fastighets- och 
servicenämnden skriver i sitt yttrande så har ett arbete påbörjats för att ta fram en långsiktig 
plan för detta. Jag sympatiserar med motionens intention men tycker inte det är politikens 
uppgift att detaljstyra vilken lösning som ska användas, vi har kompetenta tjänstepersoner 
som bör avgöra vilken lösning som passar vilka fastigheter.

Därför föreslår jag, även om intentionen är bra, att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 244
Motion (SLP) – Arvode till vice gruppledare
Diarienr 18KS703

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Arvode till vice 
gruppledare, färdigbehandlad.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram ett förslag för revidering av Bestämmelserna för ersättning till förtroendevalda, som 
möjliggör delning av gruppledarearvodet mellan flera personer.

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

Att vice gruppledare erhåller ett arvode av lämplig storlek då denne bevistar gruppledarmöte 
för att ordinarie ledamot inte kan närvara.

Dessutom anförs i motionen:
När gruppledaren är frånvarande, av ett giltigt skäl, är det ett önskemål att vice gruppledaren 
träder in i dennes ställe. Någon form av arvode för detta deltagande erhåller för närvarande 
inte vice gruppledaren. Ett gruppledarmöte kan ta upp emot 2 timmar och vara viktigt till sitt 
innehåll. Tidsåtgången för en vice gruppledare kan därför vara 3-4 timmar beroende var 
denne tjänstgör i sitt yrke eller var den bor i kommunen.
_________

Kommunfullmäktige har den 28 november 2018, § 262, remitterat ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning.
__________

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 augusti 2019
Gruppledarnas arvode och uppgift regleras i bestämmelserna för ersättning till 
förtroendevalda. En gruppledare får idag 105 400:- plus 8960:- för varje mandat utöver det 
första mandatet i Kommunfullmäktige som partiet har. Gruppledararvodet utgör ersättning för 
partigruppmöten, gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade till 
gruppledaruppdraget.

I gruppledararvodet ingår att informera övriga fullmäktigeledamöter i sin fullmäktigegrupp 
om vad som behandlas på gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är 
kopplade till gruppledaruppdraget.

Någon skrivning om vice gruppledare finns inte eftersom uppgiften att delta på 
gruppledarmöte ingår i det årsarvode som betalas ut till respektive gruppledare. Att då betala 
ut extra dagsarvoden i fall gruppledaren inte kan fullfölja sina uppgifter skulle innebära 
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dubbla utbetalningar för samma uppgift.

Bestämmelserna ger idag inte heller någon möjlighet att dela gruppledararvodet. Om 
gruppledaren inte kan fullfölja sitt uppdrag under en tid (en månad och uppåt) kan däremot 
partigruppen utse en tillfällig gruppledare som övertar arvode och uppdraget under den tiden.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det vore rimligt att det fanns en möjlighet att dela 
på uppdraget för att säkerställa att alla partier och kommunfullmäktigeledamöter får ta del av 
den information som ges på t.ex. gruppledarträffar. Då skulle en ”vice” gruppledare till 
exempel kunna få 20 % av årsarvodet för att hoppa in vid tillfällen då den ordinarie inte har 
möjlighet. På så sätt undviker man att det blir dubbla utbetalningar för samma uppdrag.

Med det så föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad samt att följande mening förs in i ”Bestämmelserna för ersättning till 
gruppledare” under §9 Gruppledararvode:
Gruppledararvodet kan delas fritt mellan flera personer efter önskemål från respektive 
partigrupp.
__________

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Gruppledarna får ett arvode för att utföra sitt uppdrag. Uppdraget inkluderar 
gruppledarträffar och har man tagit på sig ett uppdrag som gruppledare bör man prioritera 
detta. Det finns givetvis ändå tillfällen när det inte är möjligt att delta och det är av stor vikt 
att den information som ges vid gruppledarträffar når ut till alla 
kommunfullmäktigeledamöter. Därför kan jag hålla med om att det är väl strikta 
bestämmelser för hur arvodet utbetalas och ställer mig bakom 
Kommunledningsförvaltningens förslag.

Därmed föreslår jag att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad samt ger 
Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag för revidering av Bestämmelserna för 
ersättning till förtroendevalda, som möjliggör delning av gruppledarearvodet mellan flera 
personer.”
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§ 245
Motion (SLP) – Ersättning till ersättare i nämnder och styrelse
Diarienr 18KS740

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Ersättning till ersättare i 
nämnder och styrelse.
 
Reservationer
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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

att närvarande ersättare får samma ersättning som ordinarie ledamöter vid nämndens 
sammanträde även om de inte tjänstgör.

att regler och ersättning för ersättare i nämnder och styrelse skrivs på ett klart och tydligt sätt

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund:
Som vi förstått Piteå Kommuns skrivning så erhåller endast tjänstgörande ersättare ersättning 
för sitt deltagande i nämnd och styrelse.

Ytterligare tolkning av skrivningen och vad som sägs i kommunallagen blir att
”Bara ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare (dvs. ersättare som går in i stället för en 
frånvarande ledamot) kan yrka och rösta (och kan därmed reservera sig). Ersättarna får 
däremot delta i diskussionerna på samma sätt som de ordinarie ledamöterna. Ersättaren kan 
inte reservera sig (eftersom denne inte deltagit i beslutsfattandet), men kan lägga ett särskilt 
yttrande till protokollet.”

I ” Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda” så står det följande:
” Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 2 § Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt 
övriga ersättare som särskilt kallas….”

Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda
Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 §
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(1991:900) samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den 
utsträckning som kommunfullmäktige beslutar. För förtroendevalda med årsarvode gäller 
endast 7 § och 11-21 §§ Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
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2 § Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till 
sammanträde enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-11-21, § 139, har rätt till ersättning 
enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 10 § och 13-17 §§ för a) sammanträde med 
kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda 2014-12-15, § 202 Giltig till 
2018-12-31

Är det så att ersättare som inte är tjänstgörande inte får ersättning när denne deltar i möte med 
styrelse eller nämnd så råder ett demokratiskt underskott. I annat fall är skrivningen alltför 
oklar och bör skrivas ned tydligt.

Följande är ett exempel från Ale Kommun
Närvarande ersättare får samma ersättning som ordinarie ledamöter vid nämndens 
sammanträde även om de inte tjänstgör. För att säkerställa att ni även erhåller rätt ersättning 
för exempelvis förlorad arbetsinkomst så ska ledamöter och ersättare fylla i arvodeslistan som 
skickas runt under sammanträdet.
Handbok för ledamöter och ersättare i styrelse och nämnder i Ale Kommun
________
Kommunfullmäktige har den 28 november 2018, § 264, remitterat ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 augusti 2019
Kommunfullmäktige har 2019-03-18 §64 beslutat om Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. De skrivningar som återges i motionen kvarstår i allt väsentligt och de 
betyder att endast de som tjänstgör på mötet har rätt till arvode. Om en ordinarie ledamot inte 
kan delta på hela eller del av mötet kallas en ersättare in som då tjänstgör och följaktligen får 
arvode. Därutöver betalas arvode endast ut till så kallade adjungerade ersättare i 
Kommunstyrelsen och nämnderna (KF beslut 1994-11-21 §139). Det är ersättare som enligt 
ett rullande schema kallas in, särskilt med syftet att de ska få en bättre insikt i nämndens 
arbete.

Sammanträdet är ett beslutande organ i första hand varför det är rimligt att endast de som 
tjänstgör och tar besluten på mötet har rätt till ersättning.

Denna princip har Kommunfullmäktige ställt sig bakom senast i mars 2019 så 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag kan till viss del hålla med motionären om att skrivningarna i bestämmelserna om 
ersättning till förtroendevalda kunde vara tydligare. Vid osäkerhet råder jag dock att fråga 
tjänstepersoner på Kommunledningsförvaltning för att få förklaring om vad som gäller. Vid 
kommande revideringar av dokumentet kan det finnas skäl att förenkla vissa skrivningar.

Jag håller dock inte med om att alla ersättare även de som inte deltar i besluten ska få 
ersättning. Risken skulle då vara stor att sammanträdena skulle förvandlas till en 
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diskussionsstuga istället för ett forum för beslut, till följd att de skulle dra ut väsentligt på 
tiden. Till det ska även läggas att det skulle bli en väsentlig fördyring av den politiska 
verksamheten och att det skulle bli svårt att hitta lämpliga lokaler för sammanträdena. Tar vi 
Kommunstyrelsen som exempel skulle det innebära att 30 politiker i stället för som idag 15 
(plus två adjungerade) skulle samlas vid varje sammanträde och för Kommunfullmäktige 
skulle det innebära 83 politiker istället för 51.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 246
Motion (SLP) – Motioner, interpellationer och enkla frågor måste 
kunna skickas in digitalt
Diarienr 18KS743

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD), Marika Risberg (C), Majvor Sjölund (C), Karl-
Erik Jonsson (M) och Håkan Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders 
Nordins (SLP) yrkande.

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

att motioner, interpellationer och enkla frågor som skickas från en 
kommunfullmäktigeledamots pitea-mejl, som den fått sig tilldelad av kommunförvaltningen i 
Piteå, är en tillräcklig garanti för att godta detta som en signering/underskrift.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: För närvarande godkännes inte motioner, interpellationer och enkla frågor om de 
inte är signerade. De måste dessutom vara signerade senast en vecka före kommande 
kommunfullmäktigemöte för att kunna behandlas av detta fullmäktigemöte.

För administrationen är det en fördel om det inskickade materialet är skrivet digitalt.

För ledamöter som bor i staden eller dess närhet eller arbetar i dessa områden är det inget 
större besvär. För de som bor på landet kostar det både mycken tid men också driftskostnader 
för bilkörning för att ta sig in till Stadshuset enkom för att skriva på inskickat material. 
Återigen en orättvisa, visserligen liten men ändock existerande, mellan stad och land.

Om man tittar på partiernas partistöds-ansökningar de senaste gångerna så finner man att 
kommunfullmäktige godkänt vissa partiers ansökningar om partistöd trots att dessa inte varit 
signerade.

Därför är det rimligt att om motioner, interpellationer eller enkla frågor skickas in från den 
pitea-mejl som alla kommunfullmäktigeledamöterna har fått sig tilldelade så ska detta räcka 
som garanti för att det är den undertecknade som skrivit motionen, interpellationen eller den 
enkla frågan.
__________
Kommunfullmäktige har den 28 november 2018, § 266 remitterat ärendet till 
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kommunstyrelsen för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 29 augusti 2019

Som en del i digitalisering av den kommunala verksamheten så ser 
kommunledningsförvaltningen över möjligheten att ledamöter ska kunna signera dokument 
digitalt. Att endast utgå från avsändare på epost är inte ett säkert system då det med relativt 
enkla medel går att få det att se ut som ett mail skickats från en viss adress. Detta skulle kunna 
leda till att oriktiga eller fejkade motioner skickades ut med handlingarna till 
Kommunfullmäktige och skada ledamöternas förtroende hos allmänheten.

I och med att andemeningen, att det ska vara möjligt att skicka in motioner, interpellationer 
eller enkla frågor digitalt är under utveckling så föreslår Kommunledningsförvaltningen att 
Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:

”Jag håller helt med motionärens intentioner om än inte motionens yrkande. Det är bra att 
Kommunledningsförvaltningen jobbar med att digitalisera ärendeprocessen. Det effektiviserar 
arbetet och kommer att underlätta för politiken att utföra sitt uppdrag. Det är dock viktigt att 
informationssäkerheten upprätthålls vid digitaliseringen och att det blir ett system som håller 
över tid.

Därmed, även om jag är för andemeningen i motionen, föreslår jag att Kommunfullmäktige 
anser motionen färdigbehandlad.”

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen.

Anders Nordin (SLP), Majvor Sjölund (C) och Håkan Johansson (M): Bifall till motionen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Anders Lundkvists (S) förslag.
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§ 247
Motion (KD) – Inför tidsbestämda kommunfullmäktigemöten
Diarienr 18KS669

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Inför tidsbestämda 
kommunfullmäktigemöten, färdigbehandlad

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Helén Lindbäck (KD) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Gör en skyndsam utvärdering av prövotiden med tidsbestämda 
kommunfullmäktigesammanträden.

Dessutom anförs i motionen:
Våren 2018 prövades tidsbestämda kommunfullmäktigemöten. Sammanlagt fyra 
sammanträden avslutades vid 18-tiden som var satt som sluttid.

Detta skulle sedan utvärderas för eventuella ändringar i reglementet. Jag tror att de flesta 
kommunfullmäktigeledamöter tyckte att detta var alldeles utmärkt. Det blev mer stringens i 
debatten och man höll sig mer till ämnet på dagordningen.

Det är bra att veta när ett sammanträde är tänkt att sluta. Föräldrar kan hämta sina barn på 
förskolan och man kan planera in annat på kvällen om man vill. Nu börjar en ny 
mandatperiod med många nya ledamöter, en del av dem småbarnsföräldrar. Det vore alldeles 
utmärkt, både för dem och alla oss andra om kommunfullmäktigesammanträdena 
fortsättningsvis slutar vid 18-tiden.
__________

Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2018, § 224, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 27 augusti 2019
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 om en ny arbetsordning. Där togs erfarenheterna 
från försöket med tidsbestämda fullmäktigemöten med i arbetet att ta fram denna. Följande 
skrivning har införts:

”Fullmäktigesammanträden bör avslutas senast kl. 18.00. Om dagordningen inte är avklarad 
vid denna tid ska ordförande väcka frågan och låta fullmäktige avgöra om sammanträdet ska 
avslutas.”

Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån det att Kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad.
__________
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Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag är helt enig med motionären om att det finns stora vinster med att ha tydligt definerade 
mötestider för fullmäktige. Alla ska kunna engagera sig inom politiken oberoende av 
livssituation. Utifrån erfarenheterna från försöket 2018 togs därför en skrivning om sluttid för 
Kommunfullmäktiges möten med i senaste versionen av arbetsordningen som jag väl tycker 
uppfyller motionens intention. Att sätta en fast tid för möten tycker jag däremot inte skulle bli 
så flexibelt. Jag också har gott förtroende för att Kommunfullmäktige respekterar sitt eget 
beslut i arbetsordningen och endast godkänner mindre förskjutningar av tiden och att man 
håller en stringent argumentation som inte fördröjer möten i onödan.

Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad”
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§ 248
Medborgarförslag - Inför differentierade parkeringszoner inom 
stadsområdet, samtliga med P-skiva
Diarienr 18KS635

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har 21 september 2018 inkommit med rubricerat enligt ovan med 
följande förslag:

Att införa differentierade parkeringszoner inom stadsområdet, samtliga med P-skiva.

Dessutom anförs i medborgarförslaget
Länge har det lobbats för kortare parkeringstid med p-skiva i stadskärnan, samt övergång till 
parkeringsautomater och app i mobilen. Detta har mött motstånd från både medborgargrupper 
och vissa handlare/affärsidkare. Det som talat för det nya förslaget är att det bland annat blir 
enklare att beivra missbruk av parkeringstider och -platser.

Mitt medborgarförslag är att Piteå kommun tar efter Härnösands system med differentierade 
parkeringstider inom olika områden. Där finns parkeringar med respektive 30 minuter, 2 
timmar och 9 timmar, alla med P-skiva. Därtill finns områden utanför centrum med 24 
timmars parkering (se bifogad bild från baksidan av P-skiva från Härnösands kommun). Med 
detta system kan exempelvis stormarknadernas parkeringar ha en tidsbegränsning, parkeringar 
inne i centrum ha en och de yttre delarna av staden en annan. Likaså är det möjligt att ge 
särskilda gator eller mindre områden särskilda tidsbegränsningar. Därigenom kan kommunen 
följa parkeringsmönster och -behov och avgöra vilka områden som bör vara 
långtidsparkeringar och vilka som bör vara korttidsparkeringar. Fler tidsbegränsningar kan 
läggas till.

Tätare kontroller av att tiderna följs samt att flyttande av P-skivans visare inte förekommer 
motverkar missbruk av systemet. Detta är en teknikbefriad, ekonomisk och långsiktigt hållbar 
lösning på den rådande parkeringssituationen och för en lång tid framöver.
___________
Kommunfullmäktige har den 22 oktober 2018, § 225 remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning
___________
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, antaget den 17 januari 2019, § 19
Förslagsställaren jämför Piteå med en betydligt mindre kommun som Härnösand. Härnösand 
med 24 000 invånare kan inte jämföras med Piteå kommuns storlek på 42 000 invånare. P-
skivan fyller sin funktion väl där trafikbelastningen på parkeringsplatserna är i Härnösands 
storlek, likt det som det gjorde för Piteå när P-skivan infördes. Att erbjuda 9 timmars
avgiftsfri parkering i centrum är att ta över fastighetsägarens ansvar för arbetsplatsparkering.
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I och med att staden växer, stadskärnan förtätas och vi blir fler piteåbor ökar också kravet på 
väl fungerande trafikflöden på gatorna och på parkeringsytorna i centrum. Markytorna för 
parkering i centrum kommer inte att öka vilket innebär att om nya parkeringsplatser måste 
byggas blir detta i form av parkeringshus eller parkeringsgarage under en fastighet. 
Ambitionen måste i första hand vara att skapa ett bättre flöde på stadens befintliga parkeringar 
genom att begränsa möjligheterna för felanvändning av parkeringssystemet. För att uppnå 
detta har införandet av parkeringstaxa en mycket betydande roll.

Gratisparkering är mycket efterfrågat och är också något som Piteå kommuns handlare 
förespråkar, men ska detta fungera på ett effektivt sätt måste annat system än P-skiva 
användas. Fastighetsägarna måste också ta ett större ansvar vid nybyggnation men också vid 
om- och tillbyggnation av befintliga fastigheter.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 19 mars 2019
Kommunfullmäktige reviderade 2019-05-06 ”Avgifter inom offentlig plats, dispenser och 
parkering”. I den definieras 3 zoner, Häggholmen (Centrala stan), ICAparkeringen, övriga 
kommunen samt gatuparkeringar. På Häggholmen förutom ICAparkeringen är taxan för 
parkering 13:- per timme men två första timmarna är gratis. På ICAparkeringen ges inte 
möjligheten att stå längre än två timmar. På gatuparkeringarna på Häggholmen betalas avgift 
från första timmen men i övriga kommunen är det helt gratis. Avgiftens syfte är reglera 
användningen av parkeringsplatserna inne i centrala staden så att det alltid ska finnas en god 
tillgång till parkeringsplatser.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att den taxa och zonindelning som gäller fyller sitt 
syfte och föreslår därför Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:

”P-Skivan har tjänat Piteå väl under många år men med ett ökat tryck på stadskärnan behövs 
nya lösningar. Tillgången på parkeringar och mark är begränsad på just det området. Piteå 
centrum är väldigt kompakt. För att fortsatt ha en levande och tillgänglig stadskärna är det 
rimligt att ta ut en avgift på de populäraste parkeringsplatserna. Möjlighet att stå gratis finns 
bara några hundra meter från stadskärnan för de som så önskar och då kan man även stå 
längre än två timmar.

Jag föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.”
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