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§249
Ändring av dagordning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att flytta ärendena på dagordningen enligt yrkanden. 

Ärendebeskrivning
Ärende Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020 samt Taxa för Renhållning
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020 föredras av David Öquist och Per Jervfors, 
Piteå Renhållning och Vatten. 

Förslagsställare till medborgarförslagen har bjudits in till sammanträdet, dessa två ärenden 
tidigareläggs i dagordningen. 

 Medborgarförslag – Inför e-tjänst för bokning av sotning 
 Medborgarförslag – Laglig graffitivägg vid skateparken i Piteå 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärende Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020 samt 
Taxa för Renhållning hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020 flyttas till punkt 2 och 
3 på dagordningen. 
Samt att Medborgarförslag – Inför e-tjänst för bokning av sotning samt Medborgarförslag – 
Laglig graffitivägg vid skateparken i Piteå tidigareläggs i dagordningen. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 250 
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020 
Diarienr 19KS588 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar 2020 (VA-taxa). 

Taxan gäller från och med 1 januari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut (KF 2015-09-28) ska VA-taxan justeras och omfördelas stegvis fram till 
2019 för införande av en ny taxekonstruktion. Denna omfördelning är nu utförd och för 2020 
föreslås en generell ökning, oavsett mätartyp, av brukningsavgifterna om totalt 4,0 % för att 
täcka ökade driftkostnader hänförliga till driften av den allmänna VA-anläggningen. 

Bolagets investeringsbehov ökar kapitalkostnader i form av framförallt avskrivningar. Detta 
är en av huvudorsakerna till den föreslagna justeringen av 2020 års brukningsavgifter. VA-
verksamheten har utöver ökade kapitalkostnader även ökade drift- och underhållskostnader 
med ca 2%. Förutom förväntade prisökningar budgeteras även för att möjliggöra arbetet med 
förebyggande underhåll samt för att minska sårbarheten på verken. I detta syfte utförs en 
personalutökning. 

Driftsbudgeten för VA-ledningsnätet utökas också för att upprätthålla takten av byte och 
reparationer på ledningsnätet, vilket är en viktig del i bolagets leveranssäkerhet mot kund. 

Under 2020 kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat 
genom att ta fram en strategisk kommunikationsplan med tillhörande åtgärder, införskaffande 
av ett kundhanteringssystem samt framtagande av IT-strategi. 

Med anledning av kostnadsökningar förväntas det totala intäktsökningsbehovet för driften av 
den allmänna VA-anläggningen uppgå till 4,0 %. 

Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 22 kr per månad 
vilket motsvarar 261 kr per år och för en ”normallägenhet” med 12 kr per månad vilket 
motsvarar 144 kr per år. 

Beslutsunderlag 
 Taxa allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019 
 Bilaga statistik för jämförelse 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 251 
Taxa för Renhållning hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020 
Diarienr 19KS591 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för Renhållning, hushållsavfall 
och därmed jämförligt avfall 2020. 

Taxan gäller från och med 1 januari 2020 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige överlämnar till Styrelsen för Piteå 
renhållning och vatten att vid införandet av förbränningsskatt från 1:a april 2020 besluta om 
höjning av grundavgiften och tömnings- och behandlingsavgiften för brännbart avfall 
motsvarande kostnaden för förbränningsskatten. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige begär att kostnader för omhändertagande 
av brännbart avfall redovisas särskilt inför nästa beslut 2020. 

Ärendebeskrivning 
För 2020 prognostiseras normala årliga kostnadsökningar i paritet med avfallsindex 
A12:1MD som ökat 2,8 % (augusti 2018 – augusti 2019). Stigande oljepriser under 2019 är 
en betydande anledning till kostnads- och indexökningen. Vidare förväntas kostnader för 
omhändertagande av brännbart avfall stiga kraftigt under nästa år då nuvarande avtal ska 
förnyas. 

Regeringen har även aviserat en proposition som föreslår en förbränningsskatt på brännbart 
avfall på 75 kr per ton från 1:a april 2020. 

För att täcka ökade driftskostnader föreslås en uppräkning av renhållningstaxan för 
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2020 med totalt 3,7 % med en option att få 
höja taxan den 1:a april 2020 om regeringens proposition gällande förbränningsskatt vinner 
laga kraft. 

I renhållningstaxan för Piteå kommun framgår att: 
”Renhållningstaxan är baserad på indextalet 101,4 (2013-08) i Avfallsindex A12:1MD. När 
detta index ändras, äger Pireva rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en 
gång årligen.” 

Index för perioden augusti 2018 till augusti 2019, ökade från 112,1 till 115,2 vilket motsvarar 
2,8 %. 

Utöver normala årliga kostnadsökningar såsom lönerevision, indexerade prisökningar etc. 
förväntas även drivmedelspriserna att fortsätta ligga på en hög nivå. Under 2019 har 
oljepriserna ökat med 18 % vilket har påverkat drivmedelspriserna mer än 2019 års budget. 
Under 2020 kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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genom att ta fram en strategisk kommunikationsplan med tillhörande åtgärder, införskaffande 
av ett kundhanteringssystem samt framtagande av IT-strategi. Sammantaget genererar dessa 
kostnadsökningar ett behov att öka taxan i paritet med avfallsindex A12:1MD. 

Kostnader för omhändertagande av brännbart avfall förväntas stiga betydligt mer än ovan 
nämnda avfallsindex, då nuvarande avtal löper ut 2019. Resonemanget bygger på att andra 
kommunala avfallsbolag inom regionen, som upphandlat förbränning av brännbart avfall, har 
fått rejäla prisökningar samt att Boden Energi har byggt en ny förbränningsanläggning. 
Kostnadsökningen för ökade förbränningskostnader härrör den taxeökning som överstiger 
avfallsindex A12:1MD med 0,9%. 

Med anledning av dessa kostnadsökningar förväntas det totala intäktsbehovet för det 
kommunala renhållningsuppdraget landa över indexökningen av Avfallsindex A12:1MD. 
Därmed föreslås en uppräkning av renhållningstaxan för hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall för år 2020 med totalt 3,7 %. 

Förslaget innebär att kostnaden för det vanligaste villahushållet ökar med 6 kr per månad, 
vilket motsvarar 72 kr per år och för en lägenhet med ca 3,75 kr per månad vilket motsvarar 
45 kr per år. 

I bilaga redovisas föreslagen renhållningstaxa inklusive taxejustering på 3,7 %. 

Regeringen har aviserat en proposition som föreslår en förbränningsskatt på brännbart avfall 
på 75 kr per ton från 1:a april 2020. I det fall propositionen bifalles i riksdagen och vinner 
laga kraft kommer kostnaden för behandlingsavgift av brännbart avfall att öka med 75 kr per 
ton vilket medför ett ytterligare behov att höja renhållningstaxan med cirka 1,7 % från och 
med 1:a april 2020. 

Förslag till beslut 
Pirevas styrelse föreslår kommunfullmäktige att besluta 
- att utöver avfallsindex höja taxan för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från 1:a 
januari 2020 med 0,9 % samt; 
- att vid införandet av förbränningsskatt från 1:a april 2020 få höja grundavgiften och 
tömnings- och behandlingsavgiften för brännbart avfall motsvarande kostnaden för 
förbränningsskatten. 

Beslutsunderlag 
 Taxa för renhållning, hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020 
 Bilaga statistik för jämförelse 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     
 

         
 

             

           
            

          
           

          
            

            

            
              

           
          

              
               

  
               

             
             

            
         

              
           

             
              
         

             

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 8 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-04 

(8 av 252)

§ 252 
Hälsa på lika villkor? Folkhälsorapport Piteå 
Diarienr 19KS450 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Folkhälsorapport - Hälsa på lika villkor. 

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

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Befolkningsundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” har genomförts i Piteå kommun åren 
2010, 2014 och 2018. Nationellt genomförs undersökningen vartannat år och utförs av 
Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån och Region Norrbotten. Den används för att 
undersöka hälsoläget i befolkningen nationellt och i landets regioner och kommuner. 
Undersökningen är en enkätstudie som handlar om hälsa, levnadsvanor och 
levnadsförhållanden. Enkäten skickas slumpvis ut till medborgare i åldrarna 16-84 år. Under 
våren 2019 kom uppgifterna från den senaste enkätundersökningen som skedde under våren 
2018. 

Folkhälsorapporten är en sammanställning över hälsoläget bland befolkningen i Piteå för åren 
2010, 2014 och 2018. Därmed ges en bild över befolkningsutveckling över tid. Materialet bör 
dock tolkas med försiktighet. Det synliggör snarare mönster och tendenser framför 
tillförlitliga slutsatser, eftersom uppgifterna inte är statistiskt säkerställd. Resultaten av 
rapporten ger ändå en god fingervisning om hur hälsoläget bland Piteås befolkning ligger till 
och kan därmed utgöra ett bra underlag för det fortsatta arbetet med folkhälsa och social 
hållbarhet. 

Resultat och analys 
Sedan tidigare har det varit känt att kvinnor är drabbade av nedsatt psykisk ohälsa, stress, 
kränkningar, trötthet och sömnsvårigheter i större utsträckning än män. Ett nytt mönster som 
kommer fram i denna sammanställning är att den fysiska hälsan hos kvinnor försämras. 
Långvarig sjukdom, blodtryck, övervikt och fetma, svår värk i kroppen, mage och 
tarmproblem samt allergier och astma tenderade att öka bland kvinnor. 

Något som kan uppmärksammas bland män och som verkar vara ett nytt mönster som 
framträder är ett ökat riskbeteende kring narkotika/hasch/marijuana, alkohol, spel samt våld 
mot kvinnor. Självmordstankar bland män i Piteå tycks öka något eller åtminstone inte 
minska, vilket det gör för övriga grupper. Män verkar även försämra sina levnadsvanor och 
därmed hälsa genom en mer stillasittande livsstil och ohälsosam kosthållning. 

I jämförelse med länet och riket står sig piteborna fortfarande ganska bra utifrån 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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trygghetsfrågor och levnadsförhållanden. Piteborna litar på varandra, är mindre rädda för att 
gå ut själv, upplever att de har emotionellt och praktiskt stöd, är i mindre utsträckning 
drabbade av ekonomisk kris och mindre oroliga för att förlora sina jobb. 

Det förefaller som att det främjande och förebyggande arbetet med att minska skillnader i 
hälsa behöver fortsätta och även utvecklas. Att tidigt fånga upp unga med sämre 
välbefinnande och psykisk ohälsa är avgörande för hälsoutvecklingen och framtida 
beteendemönster hos befolkningen. Det är både individuella faktorer och samhällets ansvar att 
arbeta för gynnsamma levnadsvillkor, vilket även påverkar möjligheter och förutsättningar för 
goda levnadsvanor. Detta sammantaget kommer att påverka folkhälsoutvecklingen i Piteå. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C): komplettering till beslut att Kommunstyrelsen 
ger Utbildningsförvaltningen och Socialtjänsten i uppdrag att ta fram åtgärder för att snabbare 
identifiera barn och unga som mår dåligt, att Kultur och Fritid får i uppdrag att ta fram förslag 
på åtgärder för att stimulera alla åldrar till mer rörelse och att få fler unga engagerade längre i 
föreningsidrotten samt att Kommunstyrelsen ta fram förslag till handlingsplan för 
suicidprevention 

Brith Fäldt (V) och Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Folkhälsorapport, Hälsa på lika villkor? 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§253 
Uppföljning Piteå Dansar och Ler (PDOL) 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

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. 

Fredrik Nilsson, VD Piteå Dansar och Ler informerade vid Kommunstyrelsens sammanträde 
2019-10-09 om statusen i Piteå Dansar och Ler. 
Kommunstyrelsen tog del av informationen och beslutade att ge 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. 

Ylva Sundkvist, Kommunchef lämnar uppgifter vid sammanträdet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 254 
Medborgarförslag – Inför e-tjänst för bokning av sotning 
Diarienr 18KS649 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - Inför e-tjänst för bokning av sotning. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit den 3 oktober 2018, förslagsställaren yrkar följande: 

Kommunal sotning; 
Inför sotning får man via brev en vecka före besök av sotaren, en tid på två timmar. I 
anvisningen står citat ”att man som fastighetsägare är skyldig att lämna tillträde till 
fastigheten under den aviserade tiden”. ”Om tiden inte passar kan vi mot serviceavgift boka 
en ny tid”. ”Om man inte kan vara hemma meddela om lämpligt nyckelarrangemang” granne? 
gömma nyckel etc. 

Det är inte självklart att man som fastighetsägare med så kort varsel och bara en tid att välja 
på kan ta ledigt från jobb eller annat som är inplanerat. Vad händer om fastigheten blir utsatt 
för inbrott när jag gömt nyckeln? Vem är då ansvarig? En e-tjänst för bokning av sotning 
skulle underlätta för alla. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 

Piteå kommun har målet att "Piteå kommun ska leverera bästa möjliga till Piteå när det gäller 
digitala tjänster. Kommunen ska vara modern med öppna och enkla lösningar som vi kommer 
åt när vi behöver dem. Smart, enkelt och optimerat" Mitt förslag är att införa ett 
bokningssystem som e-tjänst för bokning av sotning i olika områden. 

När det är dags för sotning i "mitt område" får jag antingen via mejl eller brev länk till 
bokningsformulär, där jag kan boka in tid för sotning. Tycker även att tiden kan optimeras, 
(två timmar för en sotning är väl tilltagen) Har jag inte tillgång till internet kan jag ringa och 
boka tid alt. åka in till biblioteket/ stadshuset och boka därifrån. Antar att det finns en uppsjö 
av inte alltför dyra "bokningsprogram" Kan man nyttja Piteå Kommuns app? Office 365 och 
Forms? 

Kommunfullmäktige har den 22 mars 2019, § 227, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 september 2019 
Sotningen i Piteå drivs på entreprenad, där det är en privat näringsidkare som utför sotningen. 
Det är upp till entreprenören att ha system för bokning av sina tjänster. Priset som sätt av 
Piteå kommun bygger på att entreprenören kan samordna sotningen i ett visst område vid 
samma tidpunkt. Därav följer att det tillkommer en serviceavgift vid bokning på andra tider 
och även kravet på att fastigheten ska vara tillgängligt under ett tidsfönster på två timmar. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Då detta inte är en fråga som Piteå kommun kan besluta över föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Jag är mycket positiv till att hitta smidiga lösningar med hjälp av digitala hjälpmedel där den 
kommunala servicen blir mer tillgänglig för kommunens medborgare. Jag ställer mig därför 
positiv till att man i framtida upphandling av sotning ser över möjligheten i enighet med 
förslagsställarens förslag. I nuläget är det dock en upphandlad entreprenör som utför tjänsten 
varför det är upp till dem att organisera även bokning och administration i enlighet med 
tidigare upphandling. 

Jag föreslår därför att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.” 

Yrkanden 
Anders Lundkvist (S): ändring i anförandet till att: I nuläget är det dock en upphandlad 
entreprenör som utför tjänsten varför det är upp till dem att organisera även bokning och 
administration i enlighet med tidigare upphandling. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 255 
Medborgarförslag – Laglig graffitivägg vid skateparken i Piteå 
Diarienr 18KS515 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget – Laglig graffitivägg vid skateparken i Piteå. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har 2018-08-02 inkommit rubricerat enligt ovan med följande förslag: 

Laglig graffitivägg vid skateparken i Piteå. 

Att man som i Luleå och en hel del andra städer runt om i Sverige - sätter upp en vägg för 
graffiti så att dom som har detta intresset kan göra detta under lagliga och ordnade former. 

Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
Det finns ett stort antal unga och unga vuxna som har graffiti som ett stort intresse och som 
utlopp för sin konstnärliga kreativitet. Att bland ihop graffiti och klotter med varandra är ett 
av dom vanligaste felen man gör när man inte har kunskap om skillnaderna - något som är 
vanligt bland oss alla. 

Under festivalen POOL har jag sett på nära håll hur graffiti visar sig i konstform, och det är 
oerhört imponerande att se hur unga och vuxna reagerar när dom får en vägg att köra på, som 
den som finns på det alkohol och drogfria området Chilla med POOL. 
I både Luleå och Skellefteå finns det graffitiväggar som man ställt upp för att man skall få 
köra på lagligt sätt, och på båda dessa orter fungerar det jätte bra. Det är därför på tiden att 
även Piteå tar steget och låter det uppföras en vägg. 

Det finns en åsikt om att detta kan uppmana och uppmuntra till graffiti. Helt klart något som 
är positivt tycker jag, då man faktiskt även skulle ge denna typen av konst ett ställe att bli till 
på. Att det skulle öka riskerna för klotter ser jag som obefintlig, då det vore onödigt klottra på 
stan när det finns en helt laglig stor vägg att göra det på. Således blir alltså en vägg oxå en 
förebyggande insats. 

Det är dags att Piteå Kommun som ser sig som en kulturstad i stor utsträckning, även breddar 
sina vyer och accepterar att det finns en stor skillnad på "klotter" och graffiti. Och att har man 
en vägg och en plats där det går utföra graffiti lagligt, så kommer det lilla "klotter" som finns i 
stan minska rejält. 

Piteå-killen ”xxx xxxx”* som är den som kör graffitiväggen på POOL erbjuder sig att både 
designa och rita väggen, något som jag anser att kommunen absolut borde tacka ja till. 

Jag önskar att komma till KF och beskriva mitt medborgaförslag på plats. 

*namn anonymiserat utifrån GDPR 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 194 överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut. 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande, antaget 6 december 2018, § 65 
I grunden har förvaltning och nämnd en positiv inställning till graffiti som konstform. En rad 
frågetecken måste emellertid rätas ut för att en graffitivägg ska komma till stånd. Piteå 
kommun har i Riktlinjer för att motverka klotter och skadegörelse 2015-03-02 definierat 
skillnaden mellan klotter och graffiti: 

”I svensk lagstiftning definieras klotter som en bild eller ristning som olovligen anbringats på 
plats eller föremål (skadegörelse). Graffiti är en text eller bild som lagligen anbringats på 
plats eller föremål. Klotter är alltså det olagliga uttrycket och graffiti det lagliga.” 

Kultur- och fritidsnämnden svarade 2014-10-21 på en remiss i samband med framtagningen 
av ovan nämnda riktlinjer. I remissyttrandet framgår att det, vid den tiden, förelåg ett förslag 
om att ålägga KPF-förvaltningen det praktiska ansvaret för laglig graffitimålning vad gäller 
underhåll, utskänkning och insamling av sprayfärger samt dokumentation. Förslaget avslogs 
med hänvisning till att var för resurskrävande. Några ytterligare resurser för ändamålet har 
inte tillskjutits konstverksamheten efter ovan nämnda datum. 

I medborgarförslaget tas inte hänsyn till de kostnader som en graffitivägg medför. Att 
införskaffa en graffitivägg är en sak, att svara för drift och underhåll en annan. Att äska 
pengar för införskaffandet av väggen är möjligt om den politiska viljan finns, men det innebär 
att det även måste äskas pengar för drift och underhåll då verksamheten inte ryms inom 
nuvarande budget för den kommunala konstverksamheten. Att lägga ansvaret på en 
graffitiförening är en annan och förmodligen billigare lösning, men någon sådan förening 
existerar inte idag. Frånvaron av en graffitiförening väcker därtill frågan om det verkligen 
föreligger något tryck underifrån för inrättandet av en graffitivägg? 

Vad gäller förslag på placeringen av väggen så finns det inget faktaunderlag om vad som 
skulle vara en bra placering. Det är exempelvis inte klarlagt om varför graffitimålning 
tenderar att sprida sig utanför angiva platser. Klart är dock att aktivitetsparken är gjort av 
betong och en bra yta att måla på. Huruvida aktivitetsparken faktiskt skulle bli föremål för 
graffitimålning eller klotter kan man bara spekulera i. Invändningar mot placeringen har under 
alla omständigheter inkommit. 

Om en laglig graffitivägg ska införskaffas måste ärendet utredas vidare och ekonomiska 
medel för underhåll och personalkostnader säkerställas. Huruvida den föreslagna placeringen i 
anslutning till aktivitetsparken är en lämplig eller om det finns andra bättre ställen måste 
också ses över. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 5 augusti 2019 

Det är viktigt att skilja på konstformen graffiti och skadegörelse i form av klotter. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Det finns väldigt få studier över effekten av lagliga graffitiväggar men Stiftelsen Tryggare 
Sverige presenterade 2015 en kunskapsöversikt. Den visar att det inte finns några belägg för 
att klotter och skadegörelse minskar. Tvärtom indikerar resultaten att klotter kan öka i 
anslutning till lagliga väggar. För att ha någon positiv effekt konstaterar de att kommunen 
måste vara medveten om att en laglig vägg kräver resurser i form av pengar till toaletter och 
sophantering, en organisation i form av till exempel projektledare (t.ex. en ansvarsfull vuxen 
för att hålla ordning). 

Piteå kommun har valt en annan väg för att motverka klotter och skadegörelse. Den går ut på 
en nolltolerans, allt klotter polisanmäls och saneras snarast. Det gör att incitamenten minskar 
då att synas eller markera territorium är drivkrafter för klotter. Det gör även att den sociala 
kontrollen upprätthålls då människor är mer benägna att säga ifrån och anmäla i områden som 
är välskötta. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att en öppen graffitivägg inte skulle medföra 
några positiva effekter för att minska skadegörelse och skulle medföra betydande kostnader. 
Därmed föreslår Kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget avslås. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 

”Jag är positiv till graffiti som konstform och tycker det är positivt att det finns arrangemang 
som lyfter fram den. Det måste dock vara reglerat och inte övergå till allmänt klotter som 
förfular vår stad. Enligt den kunskap som finns är det ytterst tveksamt om en laglig 
graffitivägg skulle bidra positivt till det. 

Därför föreslår jag i dagsläget att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 256 
Begäran om medel ur centrala potten - Anpassning/renovering av 
lokaler inom socialförvaltningen 
Diarienr 19KS610 

Beslut 
Kommunstyrelsen överför tilldelade 5 mkr till Socialnämnden från centrala potten för 
anpassning/renovering av lokaler, sprinklersystem till Hummerstigen samt anpassat 
ventilationssystem av inomhusmiljö särskilda boenden. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beviljade 2019-06-04 § 174, 5 mkr ur centrala potten till planerade 
ombyggnationer och anpassning av lokaler till gruppbostad, Onyxen, inom målgruppen LSS 
9§9. 

Därefter har socialförvaltningen konsulterat fastighetsförvaltningen och fått kostnadsförslag, 
det har visat sig att det blir en allt för omfattande ombyggnation och med det en betydande 
kostnad långt överskriden de 5 mkr som finns tillhanda. 

Socialförvaltningen har därefter gjort klart med Pitebo om att inhysa ny gruppbostad på 
området Blåbärsskogen. Det gör att behov av lokal för ny gruppbostad, i dagsläget inte längre 
är aktuell. 

Onyxen har drabbats av en vattenskada och står inför ett renoveringsbehov, Socialnämnden 
har för avsikt att göra ombyggnationen samtidigt som renoveringen av lokalen, för att lokalen 
ska bli bättre anpassad till den verksamhet som bedrivs där idag, det vill säga dagverksamhet. 
Renovering pågår och beräknas vara klar under sommaren 2020. Det gör att de tidigare 
inhysta verksamheterna i lokalerna kan återgå till sina ursprungslokaler. En anpassning och 
ombyggnation har varit nödvändig utifrån brukarnas behov samt medarbetarnas 
förutsättningar till god arbetsmiljö. 

Hummerstigen, i samband med återflytt till renoverade och anpassade lokaler behöver lokalen 
på Hummerstigen iordningställas samt anpassas för öppnande av LSS-boende för barn-och 
unga, detta med vissa ombyggnationer samt installation av sprinklersystem. 

I de särskilda boenden som Socialnämnden idag ansvarar för, har det på vissa av dessa under 
en längre tid inte funnits eller nyinstallerats anpassade ventilationssystem. Socialnämnden gör 
därför en begäran om att få anpassa ventilation, för en förbättrad inomhusmiljö på vissa 
särskilda boenden. 

Socialnämnden begär därför att få använda redan beviljade medel på 5 mkr från 
kommunstyrelsens centrala pott till följande: 
1,9 mkr för ombyggnation och anpassning av tidigare Onyxen/Korallen 
1,4 mkr för ombyggnation/anpassning samt installation av sprinklersystem Hummerstigen 
1,7 mkr för anpassat ventilationssystem särskilda boenden. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 § 217 Socialnämnden 2019-10-23 Begäran medel ur Kommunstyrelsens centrala pott -

Anpassning/renovering av lokaler inom socialförvaltningen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 257 
Medfinansiering - Trä i byggnader - Skapa plattform 
Diarienr 19KS570 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Trä i byggnader – Skapa Plattform med 90 tkr för 
2019, 300 tkr för 2020, 300 tkr för 2021 och 210 tkr 2022. Totalt 900 tkr. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

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

Ärendebeskrivning 
Luleå Tekniska Universitet (LTU), Träteknik är huvudsökande till detta nya projekt från 
Tillväxtverket. Med hänsyn till en speciell bakgrund för deras förnyade ansökan kan följande 
anföras: 

De lämnade in den ursprungliga ansökan under våren 2019 efter en noggrann genomgång av 
ansökan tillsammans med Tillväxtverket för att den skulle stämma med de så kallade 
statsstödsreglerna. De fick av Tillväxtverket uppgift om att extra medel skulle tillskjutas 
utlysningen på grund av valutaförändringen mellan Euro och SEK, så att ansökan skulle 
omfattas inom tillgängliga medel. Så skedde tyvärr inte på grund av felaktig information, det 
blev en fördröjning av dessa medel då de formellt först måste passera regeringen för 
undertecknande. 

En ny ansökan har lämnats in efter kontakt med Tillväxtverket. De meddelar att detta projekt 
bör sökas om till nästa utlysning, då dessa medel ska finnas tillgängliga. Ansökan kommer då 
från Tillväxtverkets sida i princip att redan vara ”färdigbehandlad”. Denna ansökan gäller 
projektpengar från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden som handhas av Tillväxtverket. 

Under sommaren har ett intensivt arbete pågått för att genom branschorganet Träenigheten, 
Skellefteå kommun, TräCentrum Norr, Svenskt Trä, Kempe-stiftelsen, träindustrin och LTU 
skapa en förnyad satsning på LTU Träteknik i Skellefteå med avsikt att kunna behålla 
avgörande kompetens för verksamheten. Som ett led i denna s.k. CT-centersatsning har man 
även önskat att komplettera med en plattform för Trämekanik. Dels med inriktning mot 
skärande bearbetning och dels mot byggnadstekniska applikationer, som denna ansökan är 
knuten till. Avsikten är bygga upp en kompetens och en resurs för de trätekniska företagen i 
norrlandsregionerna, som arbetar inom byggnadstekniska området och som kan utnyttja denna 
plattform för att kunna vara konkurrenskraftiga. 

LTU har därvid funnit att den ursprungliga ansökan om projekt Trä i byggnader -

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Flerfamiljshus i trä är ändamålsenligt att knyta an till för denna satsning på plattformen för 
trämekanik då det projektet redan innehåller rätt profil för denna. LTU Träteknik föreslås ta 
över projektägarskapet, speciellt som Tillväxtverket har behandlat de ursprungliga planerna 
och ”godkänt” dem samt uppmuntrat LTU att göra en förnyad ansökan i augusti. 

Samordning har därefter skett med Skellefteå kommun, TräCentrum Norr och RISE där man 
enats om en anpassning och en komplettering, ett tillägg angående plattformen, till ansökan. 
Plattformen etableras i samverkan med RISE i Skellefteå, som då blir en samverkanspart i 
projektet. 

För att anpassa till den redan behandlade ansökan har strukturen behållits och en försiktig 
anpassning gjorts genom att peka på de aktiviteter som är gemensamma och understödjande, 
samtidigt görs de tillägg som behövs för den långsiktiga etableringen av plattformen. 
Avseende plattformen skapas tillgång till en varaktig verksamhet med kompetens inom teknik 
och marknad för området träbyggnad. 

Projektet har samma slutliga mål med att gagna träindustrin i regionen och väljer att 
kombinera den långsiktiga plattformen med den mer kortsiktiga uppbyggnaden av verktyg 
och kompetens till träindustrin som senare kan utvecklas vidare och bli en del av en mer 
permanent verksamhet. 

Mål 
Primär målgrupp är företag inom små- och medelstora företag (SMF) som bygger 
flerfamiljshus i trä, står i begrepp att bygga sådana, eller har utvecklingspotential samt egna 
ambitioner, att inom rimligt tid kunna bygga flerfamiljshus i trä. 

De utgör företag som trämekaniska företag, tillverkare av byggelement, komponenter och 
produkter eller konsulter som tillhandahåller olika typer av tjänster, men även beslutande 
organ (underlag till normer, standarder och regelförändringar) samt studerande. 

Genom en grundlig genomgång har ett antal företag i denna kategori identifierats, vilka 
samtliga preliminärt förklarat sig intresserade att delta i projektet. 

I sekundär målgrupp ingår mindre företag som kan utvecklas genom att göra affärer med, och 
på annat sätt samverka med dels företag som ingår i primär målgrupp, dels med stora företag 
som bygger flerfamiljshus, eller komponenter till sådana. Sådana större företag har benämnts 
”draglok” då de kan erbjuda tillväxtmöjligheter för mindre företag i den sekundära 
målgruppen. 

I sekundär målgrupp återfinns även snickeriföretag, konsultföretag inom t ex konstruktion, 
samt företag som levererar komponenter till de större företagen. 

Efterfrågan på flerfamiljshus i trä är större än vad regionens företag i dagsläget klarar av att 
tillgodose. De företag som är aktiva och bygger enligt industriell princip (vilket anses vara 
enda möjligheten för leverans av nämnvärda volymer) är ytterligt få, och är samtliga 
etablerade sedan lång tid. Det är i stort sett bara fyra stora företag i Sverige inom området, 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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varav tre finns inom regionen: Martinsons Byggsystem, Lindbäcks Bygg, Derome Plusshus. I 
debatten om SMF-tillväxt förs ofta fram tillväxthinder, varför så få av våra SMF-företag 
klarar av resan mot tillväxt. Men det finns flera företag som har potential att växa, och det är 
dessa företag som de vill stimulera i detta projekt. 

Ytterligare en målgrupp är underrepresenterade grupper, kvinnor och invandrade personer. I 
projektet kommer de att även att stödja andra satsningar som syftar till utbildning och 
kompetensförsörjning inom området industriellt träbyggande och trämanufaktur, vilket riktar 
sig i hög grad till just dessa målgrupper. 

Total projektbudget 2019-2022 
Egen personal 3 774 200 kr 
Externa tjänster 7 767 000 kr 
Resor/logi 206 759 kr 
Schablonkostnader 2 602 041 kr 
Privata bidrag i annat än pengar 550 000 kr 
Totala kostnader 14 900 000 kr 

Nationell finansiering 
Skellefteå kommun 900 000 kr 
Piteå kommun 900 000 kr 
Region Norrbotten 1 200 000 kr 
Region Västerbotten 900 000 kr 
LTU 1 800 000 kr 
Folkhem Trä 400 000 kr 
Trä och möbelföretagen 150 000 kr 
Derome Plusshus 300 000 kr 
Baltiska Fonden 900 000 kr 
Medfinansiering Tillväxtverket 7 450 000 kr 
Total finansiering 14 900 000 kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt. Vi anser att beloppet är 
skäligt i förhållande till den totala medfinansieringen. I Piteå kommun finns flera 
framgångsrika företag som jobbar med trä och med detta projekt kan de förhoppningsvis 
påskynda sin konkurrenskraft. I detta regionala projekt skapas nya innovativa möjligheter som 
stärker våra lokala samt regionala företags kompetens. Från Piteå kommun deltar bland annat
Lindbäcks Bygg, Lundqvist Trävaru AB i Öjebyn, PodComp AB i Öjebyn och Grönbo AB i 
Hortlax. 

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

Elisabeth Vidman (S) och Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 §134 KSAPU Medfinansiering - Trä i byggnader - Skapa plattform 
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§ 258 
Medfinansiering - Coompanion Norrbotten 
Diarienr 19KS290 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Coompanion Norrbotten med 1,30 kronor per 
innevånare under åren 2019, 2020 och 2021. För 2019 innebär det 55 000 kronor. 

Kommunstyrelsen godkänner serviceavtalet och medlemskap på 100 kronor per år. 

Medlen anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Jäv 
Elisabeth Vidman (S) anmäler jäv i ärendet och deltar inte i handläggning eller beslut av 
ärendet. 

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

Ärendebeskrivning 
Sökande: Coompanion Norrbotten 
Projektansvarig: Verksamhetsledare Caroline Kjellgren
Äskande: 1,30 kr per innevånare (ca 55 000 kr för 2019) 
Projekttid: 3 år, 2019-2021 

Coompanion Norrbotten är en ekonomisk förening som ägs av länets kommuner, föreningar, 
organisationer, enskilda och kooperativa företag. Coompanion Norrbotten är ett av landets 
totalt 25 lokala kooperativa utvecklingscentra och utgör tillsammans nätverket Coompanion 
Sverige. Genom nätverket drivs gemensamma projekt, internationellt samarbete, 
kompetensutveckling samt utbyte av erfarenhet och information. 

Uppdrag och finansiering: 
Sedan mitten av 1980-talet stödjer staten en utveckling av små kooperativa företag genom 
bidrag till kooperativa utvecklingscentrum. Från och med 2006 anger förordningen att 
kooperativa utvecklingscentrum ska arbeta med lokalt och regionalt utvecklingsarbete. 
Regeringen har genom Tillväxtverket ökat finansieringen så att den nu uppgår till 1 miljon 
kronor i årligt verksamhetsstöd. Ett krav är att hälften av kostnaden ska vara finansierad 
lokalt/regionalt. 

Verksamhet: 
Coompanion ska bl a sprida kunskap om kooperation, tillhandahålla rådgivnings- och 
informationstjänster för att stimulera framväxt av nya kooperativ samt erbjuda 
styrelseutbildning. Rådgivningsverksamhet i att starta företag ges där efterfrågan uppstår och 
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sker i nära samverkan med andra ”företagsfrämjare” såsom Almi, Nyföretagarcentrum, 
Science Parks, inkubatorer - Go Business m fl. 

I Piteå kommun har Coompanion stöttat ett antal företagargrupperingar att starta nya 
samverkansföretag samt stöttat framväxten av socialt entreprenörskap, genomfört 
kompetensutvecklingsinsatser, stöttat generationsväxlingsprocess, samarbetat kring 
workshops om socialt företagande, stöttat konceptutveckling i evenemangsbranschen, 
fördjupat samarbetet med Sparbanken Nord, gett råd till studieförbund m m. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Piteå kommun har i många år medfinansierat verksamheten. Vår bedömning är att 
Coompanions verksamhet och erbjudande är ett bra komplement i nyföretagarvecksamheten 
som bedrivs hos Näringslivsavdelningen och Piteå Science Park med Go Business. 

Coompanion riktar sig specifikt mot målgruppen föreningar, människor som vill starta eget 
tillsammans, arbetsintegrerade sociala företag och målgruppen långtidsarbetslösa. Vårt förslag 
är att Piteå kommun beslutar att godkänna bifogat serviceavtal och kvarstår som medlem i 
Coompanion ekonomisk förening. Serviceavtalet innehåller en medfinansiering på 1,30 
kronor per innevånare i kommunen per år för 2019, 2020 och 2021 samt den årliga
medlemsavgiften på 100 kronor. Årlig rapportering i form av verksamhetsberättelse och 
annan lägesrapportering önskar vi få till Piteå kommuns näringslivsavdelning. Vi ska också 
arbeta för att Piteå kommun får representation i det kommande styrelsearbetet för 
Coompanion Norrbotten. 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP) och Karl-Erik Jonsson 
(M): avslag till förslaget. 

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

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

Beslutsunderlag 
 §135 KSAPU Medfinansiering - Coompanion Norrbotten 
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§ 259 
Sammanträdesplan 2020 
Diarienr 19KS369 

Beslut 
Kommunstyrelsen flyttar Kommunstyrelsens planerade sammanträde den 29 april 2020 till 
den 28 april 2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 26 augusti 2019, § 206 att anta Sammanträdesplan för 2020. 
Därefter har information framkommit om att planerat sammanträde med Kommunstyrelsen 
den 29 april 2020 sammanfaller med annat sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträde 
den 29 april 2020 föreslås därför flyttas till den 28 april 2020. 
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§ 260 
Stöd till landsbygdsbutiker 2019 
Diarienr 19KS576 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar stöd till landsbygdsbutiker med 150 tkr till Långträsk Livs AB, 50 
tkr till Forsens Livs i Sikfors och 50 tkr till Olofsson Livs AB. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har avsatt medel till butiker i landsbygd, i syfte att upprätthålla servicenivån på 
landsbygden. Grunden är att butiker med synnerlig betydelse för varuförsörjningen inom 
respektive kundomland ska prioriteras. Villkor för stöd är att butiken normalt ska ligga minst 
10 km från närmaste butik, där undantag får göras med särskild hänsyn till stödets betydelse 
för bygdens fortlevnad. Stödet ska även kopplas till åtgärder som bedöms bidra till en 
förbättrad ekonomisk situation för butiken. 

Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till vid bedömning av fördelning av bidrag till 
prioriterade butiker, ex. ekonomisk förmåga, styrning, ägarförhållanden etc. Vid bedömning 
har hänsyn tagits till butikens ekonomiska situation och att stödet bedöms bidra till att 
upprätthålla en tillfredsställande varuförsörjning till konsumenterna. 

Kommunen har kontaktat berörda butiker för sammanställning av behov och planerade 
insatser. Utifrån gällande villkor och nuvarande förutsättningar har tre butiker, Långträsk Livs 
AB, Forsens Livs i Sikfors och Olofssons Livs i Lillpite AB prioriterats för stöd 2019. 

Långträsk: 
Långträsk Livs AB, har en svår situation i och med den demografiska utvecklingen inom 
kundomlandet. Styrelsen gör en stor ideell insats för att hålla butiken levande. Styrelsen 
känner väl till sina svårigheter och möjligheter och försöker justera driften av butiken efter 
rådande omständigheter. Märkbara förändringar för butiken är den allt äldre befolkningen i 
området. Styrelsen upplever att utgifterna har blivit fler och känner sig oroliga inför bland 
annat den nya tobakslagen som innebär ytterligare utgifter. De ser fördelar med 
vindkraftsarbetarna som handlar där och har, för att serva dessa, kvällsöppet två kvällar i 
veckan. 

Butiken har ett tydligt behov av kommunens stöd för fortsatt drift och en synnerlig betydelse 
för varuförsörjningen inom sitt kundomland. 

Långträsk är den butik där en ev. nedläggning får störst konsekvenser för varuförsörjningen 
inom kundomlandet, då även möjlighet att köpa drivmedel skulle försvinna. Butiken föreslås 
ett bidrag om 150 tkr. 

Sikfors: 
Forsens Livs i Sikfors drivs av Fastighetsbolaget Sikforsbygden AB, samma bolag som driver 
skolan. Fastighetsbolaget driver butiken som en bifirma vilket tydliggör kostnader och 
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intäkter, med separat budget och resultatkrav skilt från övriga verksamheter. 

Ägarna arbetar kontinuerligt med åtgärder för att lyfta butiken, näst på tur planeras byte av 
alla lysrör i butiken. Butiken föreslås ett bidrag om 50 tkr för kommande 
investeringar. 

Lillpite: 
Butiken med tillhörande drivmedelsanläggning ligger i Lillpite och kundunderlaget består
mestadels av byar inåt landet, exempelvis Yttersta och Åträsk. Området kring Lillpite är ett av 
Piteås största jordbruksområden, med ett antal framgångsrika jordbruk. Området är också 
företagstätt (bara i Lillpite finns 70 registrerade företag), med ett stort antal småföretag och 
enskilda firmor. 

Det är av stor vikt för boende och företag på landsbygden att ha en nära tillgång till butik och 
drivmedel. Butiken föreslås ett bidrag om 50 tkr för kommande investeringar. Under året som 
gått har butiken bytt ut alla sina kylar och har påbörjat ett byte av inredningen i butiken. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 261 
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 4 november 2019: 

 Ekonomisk rapportering 
 Strategiplan 
 Väsentlighets- och riskanalys 
 Revidering av ägardirektiv Piteå sciencepark och Pikab (de delar som rör PSP) 
 Ramflytt investeringsbudget Piteå Hamn 
 Sammanträdesschema 2020 
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§ 262 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut 
 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 19KS11-23) 

 Ansökan och beslut om att får sota själv 2019 (dnr 19KS11-22) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 19KS11-24) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 19KS11-25) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 19KS11-26) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 19KS11-28) 

 Ansökan och beslut att få sota själv (dnr 19KS11-29) 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. Marknad i Öjeby Kyrkstad. Öjeby IF (dnr 
19KS558-3) 

 Idrottssponsring Cheer Unity Piteå 2019 (dnr 19KS359-2) 

 Yttrande angående ansökan om tillstånd för offentlig tillställning. Marknad, Julmarknad i Piteå. Visit Piteå 
Ek. förening (dnr 19KS598-4) 

 Upphandling - Tung lastbil med lastväxlare (dnr 19KS612-1) 
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§ 263 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 Protokoll Gemensam servicenämnd Piteå & Älvsbyns kommun 2019-09-19 (dnr 19KS7-3) 

 § 116 Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 Val av ersättare för ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden (dnr 18KS605-13) 

 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 190913 (dnr 19KS1-20) 

 Ny ersättare för ledamot i Kommunfullmäktige efter André Bengtsson (S) (dnr 18KS602-21) 

 Protokollsutdrag § 31 patientnämndens beslut 2019-09-19 Rapport ärenden tertial 2 2019 (dnr 19KS593-3) 

 Patientnämndens beslut Rapport ärenden tertial 2 2019 (dnr 19KS593-2) 

 Avslutning 619 projektet (dnr 18KS215-7) 

 Cirkulär 2019:36 Mottagande till och ersättning för nationell idrottsutbildning 
 Cirkulär 2019:40 Budgetförutsättningar för åren 2019–2022 
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§ 264 
Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 samt kommunal 
skattesats 
Diarienr 19KS547 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2020-
2022 och årsbudget för år 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om flytt av driftram med 740 tkr 
från Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020 till följd 
av att ansvaret för samordning av folkhälsofrågor på folkhälsorådets uppdrag flyttas till 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 
2020 till 22:25 kronor. (oförändrat) 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån 
mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2020 inom ramen för anvisade medel 
(driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen (Ekonomiavdelningen). 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2020-2022 och årsbudget för 
år 2020 den 24 juni 2019, § 164. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. 

Det finns inga tecken på att den globala tillväxten inte kommer att dämpas och för 2019 
prognostiseras den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen 2009. Under sommaren har 
flertalet länder haft snabbare avmattning än väntat. Fortfarande ingen Brexit, upptrappning i 
handelskriget mellan USA och Kina, vilket leder till politisk instabilitet. 

Under 2020 förväntas den starka konjunktur som Sverige befunnit sig i de senaste åren 
stagnera och orosmolnen för den globala ekonomin får negativa effekter för svensk export, 
därav är en lägre tillväxt trolig. Minskad sysselsättning, men fortsatt relativt stark 
arbetsmarknad med minskade arbetade timmar och färre sysselsatta är att vänta. 

Långsam utveckling av skatteunderlaget under 2019 då ökningstakten uppgår till ca 3,2 %, 
realt 1,4 %, med marginella ökningar resterande år under planperioden. Detta tillsammans 
med ökade demografiska behov kommer att ställa stora krav på effektiviseringar för att 
upprätta hålla en ekonomi i balans. 

Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar mot budgeten som antogs av 
Kommunfullmäktige i juni med -8,5 mkr år 2020, -2,4 mkr år 2021 och ökar med 0,9 mkr år 
2022. 

• Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings 
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uppräkningsfaktorer med 2,5 % för år 2020 och 3,2 % för år 2021 samt 3,9 % år 2022. 
Medför minskad intäkt med -25,3 mkr år 2020 (-24,0 mkr år 2021, -20,4 mkr år 2022). 

• I skatteberäkningen är befolkningen ökad med 124 invånare jämfört med VEP i juni. Detta 
medför ökade skatteintäkter med 6,7 mkr 2020 (6,8 mkr 2021 och 7,6 mkr 2022). 

• Preliminär kostnadsutjämning för år 2020 medför förbättring med 12 mkr. Bygger på 
regeringens proposition om ändrad konstadsutjämning från om med 2020. 

• Preliminär LSS-utjämning för år 2020 ger en förbättring med 0,8 mkr. 

• Regeringen beslutade om extra medel på 10 mdkr till kommuner och landsting från och med 
år 2017, de så kallade Välfärdsmiljarderna. Beräkningen består av två delar, en del som avser 
flyktingvariabel och den andra är en befolkningsfördelning, vilken ingår i 
skatteunderlagsberäkningen. Delen avseende flyktingvariabeln är nu fastställd och ger 7,3 
mkr 2020 och är inräknad i budgeten, en minskning med -2,7 mkr jämfört med beslutet i juni. 

Pensioner 
KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2019 visar 
följande förändringar mot VEP 2020-2022 som beslutades av Kommunfullmäktige i juni: 
Minskad kostnad med 6,6 mkr 2020, 7,5 mkr 2021 samt med 6,6 mkr 2022. 

Ansvar samordning folkhälsofrågor förändrat 
Omfördelning av driftram mellan Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden då 
ansvaret för samordning av folkhälsofrågor på Folkhälsorådets uppdrag flyttas till KS. 

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande- och nämndnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2019 återfinns i 
budgetdokumentet. 

Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför har 
nämnder/styrelse fått delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till 
investeringsanslag löpande under året förutsatt att nämnden/styrelsen visar en budget i balans. 
Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen. 

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 

Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 10 juni 2019. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till förslaget med tillägg i beslut att Kommunstyrelsen föreslår att 
Kommunfullmäktige beslutar om flytt av driftram med 740 tkr från 
Samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020 till följd av att 
ansvaret för samordning av folkhälsofrågor på folkhälsorådets uppdrag flyttas till 
Kommunstyrelsen. 
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Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Helén Lindbäck (KD) 
och Majvor Sjölund (C) återkommer med yrkanden i Kommunfullmäktige. 

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

Beslutsunderlag 
 Budget 2020 och Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 
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§ 265 
Begäran om investeringsmedel - Förbättrad inomhusmiljö på vård-
och omsorgsboenden 
Diarienr 19KS611 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar Socialnämnden 1,4 mkr i 
investeringsbudget för arbetet med installation av kyld tilluft på vård- och omsorgsboenden i 
äldreomsorgen, etapp 1. 

Ärendebeskrivning
Vissa somrar medför hög värme vilket leder till höga temperaturer inomhus. I vissa 
byggnader blir situationen mycket besvärande för boende och personal. De boende har inte 
alls samma möjlighet som andra att själva påverka temperaturen och det olägenheter de 
medför. En annan aspekt är att det i våra boenden förvaras läkemedel och att en del är 
känsliga för höga temperaturer överstigande 25 grader. Då det inte är görligt för personalen att 
ha kontroll över vilka läkemedel som tål vissa temperaturer så är rutinen i förvaltningen att 
temperaturen där läkemedel förvaras får vara högst 25 grader. Detta ansvar gäller i de fall vi 
har övertagit ansvaret för en boendes läkemedelshantering. 

Vid nybyggnation för socialförvaltningens äldreomsorg är det beslutat att kyld tilluft ska 
installeras i lokaler och bostäder. När ventilationsaggregatets tekniska livslängd är uppnådd 
eller annan åtgärd kräver ett aggregatbyte installeras kyld tilluft i de befintliga beståndet. En 
utredning togs fram av fastighetskontoret i form av en kortsiktig lösning fram till ett 
aggregatbyte. Den avsåg kylsplittar i vissa gemensamma utrymmen på boendet. Kylsplittar 
skulle bara lösa en liten del av problematiken. Inför VEP 2020 begärde nämnden medel till 
detta. 

Fortsatta diskussioner mellan politik och tjänstemän utmynnade i ytterligare en 
kompletterande utredning som i huvudsak innebär byte av aggregat vilket leder till anpassad 
temperatur i hela boendet och en mer klimatanpassad och långsiktig åtgärd. 

-Kyld tilluft: Kyler hela byggnaden, innebär få tillkommande service/ underhållspunkter, 
kräver ingen bygganmälan, ingen ökad ljudalstring i fastigheten, kräver inga byggåtgärder 
inne samt avledning av kondensvatten. Begränsad ventilation under arbetet med 
aggregatbytet. 

-Kylsplittar: Kyler en begränsad yta, många service och underhållspunkter, kan kräva 
bygganmälan samt grannars medgivande, ger ökad ljudalstring samt kräver bygganmälan inne 
på avdelningarna. Innebär ingen påverkan på ventilationen under byggskedet. 

Fastighetskontoret föreslår en 4 års plan med start 2020. Förslaget är att man börjar med de 
boenden där renovering pågår, Hortlaxgården och Norrgården. Kostnaden för dessa beräknas 
till 3 100 tkr. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande 
I de särskilda boenden som Socialnämnden idag ansvarar för, så har det på vissa utav dessa 
under en längre tid inte funnits eller nyinstallerats anpassade ventilationssystem. 
Socialnämnden gör därför nu en begäran om att få anpassa ventilation, för en förbättrad 
inomhusmiljö på vissa särskilda boenden. 

Detta ärende berör även Socialnämndens begäran om medel ur centrala potten för 
Anpassning/renovering av lokaler inom socialförvaltningen. I det ärendet avsätts 1,7 mkr för 
anpassat ventilationssystem särskilda boenden. För att täcka den totala kostnaden på 3,1 mkr 
föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsen beviljar 1,4 mkr. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 266 
Taxor och avgifter måltidsservice 2020 
Diarienr 19KS556 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter 
för måltidsservice. 

Taxan träder i kraft från och med 1 februari 2020. 

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

Ärendebeskrivning 
Fastighets- och serviceförvaltningen har beräknat det nya priset för måltidsabonnemang, 
vilket motsvarar en prisökning med 52 kr/månad. Ingående kostnadsslag är löner, hyra, 
livsmedel, transporter och förbrukning/övrigt. Totalt har antal måltidsabonnemang ökat med 
60 platser inför 2020 i jämförelse med 2019. I en dagsportion för måltidsabonnemang ingår 3 
mål plus 2 mellanmål, kostnad per dag 130 kr. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 §255, att fastställa målsättning om 93%-96% 
täckning för Fastighets- och serviceförvaltningens kostnader för måltidsabonnemang 
avseende särskilt boende inom äldreomsorgen. 

Fastighets- och servicenämndens beslut 2019-09-10 
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och föreslår 
93,5% kostnadstäckningsgrad gällande måltidsabonnemang (tre mål + mellanmål per dag) 
inom äldreomsorgen, höjning 52 kronor per månad till 3 906 kronor. Höjningen motsvarar 
1,3%. 
Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i 
kraft 1 februari 2020. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): 
avslag till förslaget. 

Agnetha Eriksson (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Taxor och avgifter måltidsservice 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 267 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
Diarienr 19KS603 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige återremitterar ärendet 
för komplettering av hur underlaget till avgiften 1 241 kr/tim är beräknad. 

Ärendebeskrivning 
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 börjar gälla den 14 december 2019. Detta innebär 
att hänvisningen för gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel måste ändras. 

Den nya EU-förordningen innehåller ett antal nya begrepp, vilket innebär flera lagändringar 
inom livsmedelsområdet. 
Förordningen innebär också att avgift för extra offentlig kontroll tas bort i den nya taxan och 
att följande avgifter införs: 

 uppföljande kontroll som inte var planerad 
 utredning av klagomål 
 exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
 importkontroll 

Dessutom höjs timavgiften i 5 § från 1 145 kr/tim till 1 241 kr/tim kontrolltid från och med 1 
januari 2020. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV) och Helena Stenberg 
(S): återremiss för komplettering av hur underlaget till avgiften 1 241 kr/tim är beräknad. 

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

Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 268 
Försäljning av fastighet Kompositören 1 till AB Pitebo 
Diarienr 19KS617 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner försäljning av fastigheten 
Kompositören 1 till AB Pitebo. 

Ärendebeskrivning 
Markanvisningsavtal tecknades den 25 mars 2019 mellan Piteå kommun och AB Pitebo med 
avsikt att projektera och bygga två flerbostadshus med 64 hyreslägenheter samt erforderliga 
parkeringsplatser på Universitetsområdet. 

Detaljplan 2581-P14/4 antogs 2014 och avstyckning av fastigheten har skett i enlighet med 
detaljplanen. Bygglov beviljades den 7 mars 2019. 

Priset baseras på BTA (bruttoarea) enligt beviljat bygglov. BTA är 4 900 m2 vilket utgör en 
försäljningsintäkt på 2 998 800 kronor. Köpekontrakt har undertecknats av köparen. 

Syftet med markförvärvet är att uppföra två flerbostadshus. Byggnationen överensstämmer 
med detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
 Kompositören 1, karta 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 269 
Dispositionsavtal - Informationsteknik i Norrbotten AB (IT 
Norrbotten) 
Diarienr 19KS586 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar komplettering och förlängning av 
Dispositionsavtal - Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten) 

Ärendebeskrivning
Dispositionsavtalen mellan samtliga kommuner i Norrbotten och IT Norrbotten gällande 
förvaltning av Regionnätet under perioden 2005 - 2025 har under åren fungerat väl. Avtalen 
har skapat en positiv ekonomisk utveckling och konkurrens i regionen. 

Under nuvarande dispositionsavtals löptid har två viktiga förändringar skett som inte kunde 
förutses vid tecknandet och som påverkar innehållet: 

A. Den nuvarande avtalslängden är tom år 2025, utan möjlighet till förlängning. IT 
Norrbotten säljer olika tjänster i nätet till bl.a. telekomoperatörer där avtalslängden numera 
många gånger är 10-15 år. Med nuvarande kvarvarande avtalslängd så omöjliggör detta avtal 
med avtalstid på 10-15 år och därigenom förlorade affärer. 

B. Vattenfall har tvingats till ombyggnationer av sitt elnät, vilket i sin tur tvingar IT 
Norrbotten att investera i ombyggnationer av regionnätet p.g.a. att regionnätets fiberkablar 
hänger i Vattenfalls stolpar. 

På grund av ovanstående så behöver nuvarande dispositionsavtal kompletteras enligt bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Komplettering till dispositionsavtal IT Norrbotten 
 Dispositionsavtal 2005-05-23 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

 
     

 

       
   

          
             

           
              

               

         
              

            
            

             
 

           
             
             

           
       

  
            

               
  

        
          

   

             
     

             

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 40 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-04 

(40 av 252)

§ 270 
Förbundsordning för samordningsförbundet Activus i Piteå 
Diarienr 19KS502 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Förbundsordning för 
samordningsförbundet Activus i Piteå. 

Beslut gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga 
förbundsmedlemmar i alla tre förbunden och att samtliga av dessa beslut får laga kraft. 

Ärendebeskrivning
2006-12-01 inrättades tre enskilda Samordningsförbund i Luleå, Piteå och Älvsbyn. Genom 
att slå samman förbunden kan de administrativa kostnaderna minska och en större del av 
budgeten kan gå till insatser för individer som är i behov av en samlad arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

2019-09-17 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och
Älvsbyn att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring att slå samman de tre förbunden till 
ett från och med 2020-01-01. Det nya förbundet föreslås vara samordningsförbundet Pyramis 
Luleå som från och med 2020-01-01 föreslås byta namn till Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten. 

En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har utarbetats. Denna ska antas av 
samtliga medlemmar. 

Vidare ska ny förbundsordning antas för Samordningsförbundet Activus med tillägg i §11: 
Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och förbundet ska 
ingå i ett annat samordningsförbund ska samtliga tillgångar och skulder överföras till detta 
förbund. Verksamhet som finansieras av förbundet ska också överföras till detta förbund. 
Därefter kommer Samordningsförbundet Activus att upplösas/träda i likvidation. 

Ekonomi och redovisning 
De avgående styrelserna i de förbund som upplöses/likvideras har ansvar att upprätta 
årsredovisning för 2019. Samtliga av de gamla förbunden har ett eget kapital som överförs till 
det nya förbundet. 

Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans 25%. 

Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16-64 år per den 
31 december året innan budget fastställs. 
2018-12-31 
Luleå har 48 806 invånare 16-64 år vilket utgör 62% av den kommunala delen 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Piteå har 24 983 invånare 16-64 år vilket utgör 32% av den kommunala delen
Älvsbyn har 4 646 invånare 16-64 år vilket utgör 6% av den kommunala delen. 

Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag som för 2019 blir den totala 
budgeten 5,0 mkr och då bidrar staten med 2,5 mkr, Region Norrbotten med 1,250 mkr, Luleå
kommun med 775 tkr, Piteå kommun med 400 tkr och Älvsbyns kommun med 75 tkr. 

Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem utser 
1 ledamot och 1 ersättare. 

Samordningsförbunden granskas i nuläget av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. 
Enligt den nya förbundsordningen ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, 
Region Norrbotten utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor. Revisorer 
väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
landsting/regioner och kommuner har ägt rum i hela landet. Den gemensamma revisorn för 
kommunerna utses per mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun och
Älvsbyns kommun. 

Activus och Consensus som ska upplösas/likvideras har insatser och åtaganden som pågår. 
Dessa åtaganden övertas av Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

Beslutsunderlag 
 Förbundsordning Samordningsförbundet Activus 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 271 
Medlemskap i Samordningsförbundet södra Norrbotten 
Diarienr 19KS573 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar förbundsordning för 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun ingår som 
medlem i Samordningsförbundet Södra Norrbotten från och med 1 januari 2020. 

Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga 
förbundsmedlemmar i alla tre förbunden och att samtliga av dessa beslut får laga kraft. 

Ärendebeskrivning
2006-12-01 inrättades tre enskilda Samordningsförbund i Luleå, Piteå och Älvsbyn. Genom 
att slå samman förbunden kan de administrativa kostnaderna minska och en större del av 
budgeten kan gå till insatser för individer som är i behov av en samlad arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

2019-09-17 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och
Älvsbyn att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring att slå samman de tre förbunden till 
ett från och med 2020-01-01. Det nya förbundet föreslås vara samordningsförbundet Pyramis 
Luleå som från och med 2020-01-01 föreslås byta namn till Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten. 

En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har utarbetats. Denna ska antas av 
samtliga medlemmar. 

Vidare ska ny förbundsordning antas för Samordningsförbundet Activus med tillägg i §11: 
Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och förbundet ska 
ingå i ett annat samordningsförbund ska samtliga tillgångar och skulder överföras till detta 
förbund. Verksamhet som finansieras av förbundet ska också överföras till detta förbund. 
Därefter kommer Samordningsförbundet Activus att upplösas/träda i likvidation. 

Ekonomi och redovisning 
De avgående styrelserna i de förbund som upplöses/likvideras har ansvar att upprätta 
årsredovisning för 2019. Samtliga av de gamla förbunden har ett eget kapital som överförs till 
det nya förbundet. 

Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans 25%. 

Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16-64 år per den 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

     

             
             

             

                
                
              

   
              

    

         
          
            

                  
             

             
 

            
      

     

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 43 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-04 

(43 av 252)

31 december året innan budget fastställs. 
2018-12-31 
Luleå har 48 806 invånare 16-64 år vilket utgör 62% av den kommunala delen 
Piteå har 24 983 invånare 16-64 år vilket utgör 32% av den kommunala delen
Älvsbyn har 4 646 invånare 16-64 år vilket utgör 6% av den kommunala delen. 

Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag som för 2019 blir den totala 
budgeten 5,0 mkr och då bidrar staten med 2,5 mkr, Region Norrbotten med 1,250 mkr, Luleå
kommun med 775 tkr, Piteå kommun med 400 tkr och Älvsbyns kommun med 75 tkr. 

Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem utser 
1 ledamot och 1 ersättare. 

Samordningsförbunden granskas i nuläget av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. 
Enligt den nya förbundsordningen ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, 
Region Norrbotten utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor. Revisorer 
väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
landsting/regioner och kommuner har ägt rum i hela landet. Den gemensamma revisorn för 
kommunerna utses per mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun och
Älvsbyns kommun. 

Activus och Consensus som ska upplösas/likvideras har insatser och åtaganden som pågår. 
Dessa åtaganden övertas av Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

Beslutsunderlag 
 Förbundsordning 2020 Södra Norrbotten - förslag 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 272 
Upplösning av Samordningsförbundet Activus i Piteå 
Diarienr 19KS599 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun träder ur 
Samordningsförbundet Activus i Piteå 31 december 2019, som därmed upplöses. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att den avgående styrelsen i 
Samordningsförbundet Activus i Piteå ansvarar för att upprätta årsredovisning för 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige entledigar Anders Berg som ordinarie 
lekmannarevisor och Gunnar Plym Forsell som revisorsersättare i Samordningsförbundet 
Activus i Piteå när årsredovisningen för 2019 är godkänd. 

Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av samtliga 
förbundsmedlemmar i alla tre förbunden och att samtliga av dessa beslut får laga kraft. 

Ärendebeskrivning
2006-12-01 inrättades tre enskilda Samordningsförbund i Luleå, Piteå och Älvsbyn. Genom 
att slå samman förbunden kan de administrativa kostnaderna minska och en större del av 
budgeten kan gå till insatser för individer som är i behov av en samlad arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 

2019-09-17 beslutade medlemsrepresentanter för Samordningsförbunden i Luleå, Piteå och
Älvsbyn att teckna en gemensam avsiktsförklaring kring att slå samman de tre förbunden till 
ett från och med 2020-01-01. Det nya förbundet föreslås vara samordningsförbundet Pyramis 
Luleå som från och med 2020-01-01 föreslås byta namn till Samordningsförbundet Södra 
Norrbotten. 

En ny förbundsordning för det gemensamma förbundet har utarbetats. Denna ska antas av 
samtliga medlemmar. 

Vidare ska ny förbundsordning antas för Samordningsförbundet Activus med tillägg i §11: 
Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och förbundet ska 
ingå i ett annat samordningsförbund ska samtliga tillgångar och skulder överföras till detta 
förbund. Verksamhet som finansieras av förbundet ska också överföras till detta förbund. 
Därefter kommer Samordningsförbundet Activus att upplösas/träda i likvidation. 

Ekonomi och redovisning 
De avgående styrelserna i de förbund som upplöses/likvideras har ansvar att upprätta 
årsredovisning för 2019. Samtliga av de gamla förbunden har ett eget kapital som överförs till 
det nya förbundet. 

Försäkringskassan bidrar med statens andel avseende Arbetsförmedlingen och 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Försäkringskassan med 50% av förbundsmedlen, Region Norrbotten med 25%, och 
kommunerna med tillsammans 25%. 

Fördelningen av den kommunala delen föreslås utgå från befolkningstalen 16-64 år per den 
31 december året innan budget fastställs. 
2018-12-31 
Luleå har 48 806 invånare 16-64 år vilket utgör 62% av den kommunala delen 
Piteå har 24 983 invånare 16-64 år vilket utgör 32% av den kommunala delen
Älvsbyn har 4 646 invånare 16-64 år vilket utgör 6% av den kommunala delen. 

Om Regionen och kommunerna ligger på samma nivå för anslag som för 2019 blir den totala 
budgeten 5,0 mkr och då bidrar staten med 2,5 mkr, Region Norrbotten med 1,250 mkr, Luleå
kommun med 775 tkr, Piteå kommun med 400 tkr och Älvsbyns kommun med 75 tkr. 

Det nya utökade förbundet 
Förbundets styrelse kommer att bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem utser 
1 ledamot och 1 ersättare. 

Samordningsförbunden granskas i nuläget av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. 
Enligt den nya förbundsordningen ska Försäkringskassan utse statens gemensamma revisor, 
Region Norrbotten utser en revisor och kommunerna utser en gemensam revisor. Revisorer 
väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i 
landsting/regioner och kommuner har ägt rum i hela landet. Den gemensamma revisorn för 
kommunerna utses per mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun och
Älvsbyns kommun. 

Activus och Consensus som ska upplösas/likvideras har insatser och åtaganden som pågår. 
Dessa åtaganden övertas av Samordningsförbundet Södra Norrbotten. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 273 
Motion (SD) – Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för Piteå 
kommun 
Diarienr 18KS460 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Revidering av allmänna 
ordningsföreskrifter för Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Robert Håkansson (SD) och Lage Hortlund (SD) har 
inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 

Att möjligheterna att införa motsvarande (Eskilstunas) skrivelse för att göra insamlande av 
pengar på allmän plats tillståndspliktigt utreds. 

Att tillståndsplikten också ska gälla de fem landsbygdscentrumen Rosvik, Norrfjärden, 
Sjulnäs/ Roknäs, Jävre och Hortlax. 

Dessutom anförs i motionen: 
På senare år har hitrest tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges större 
men även medelstora och mindre städer. Piteå är inget undantag. För kommuninvånarnas 
trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri helst ska 
förbjudas, men i väntan på detta åtminstone förhindras och försvåras. Olika undersökningar 
pekar på ett utbrett stöd för ett tiggeriförbud, och utöver det negativa och tråkiga inslag i 
gatubilden som det utgör så riskerar turister få ett felaktigt negativt intryck av vår kommun. 
Problemet är dessutom till största del ett importerat problem där medborgare från främst 
Rumänien utgör den skara som tigger. Detta vill vi sätta stopp för då det inte är vår uppgift att 
vara andra EU-länders socialbyrå. 

Det är också viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjer tiggeriet. Till skillnad 
från flera av våra grannländer som redan har rikstäckande förbud mot tiggeri, har Sverige 
ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett 
sådant förbud måste till snarast möjligt. Detta är dock i dagsläget inte möjligt, då den politiska 
viljan på riksdagsnivå inte räcker för att få till stånd ett nationellt förbud mot tiggeri. Vi anser 
dock att tiggeriverksamhet skall motarbetas å det bestämdaste av kommunen och berörda 
myndigheter. För att åstadkomma detta krävs bland annat att kommunens samarbete med 
Polismyndigheten utökas och förbättras, och att det i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna införs ett tillståndskrav på offentligt tiggeri. Sverigedemokraterna 
anser att det för all denna verksamhet på offentlig plats på förhand skall ansökas om tillstånd 
vare sig det gäller tiggeri, rosförsäljning eller såväl aktivt som passivt insamlande av pengar. 

Genom att "byråkratisera" tiggeriet höjer man tröskeln, och ger samtidigt polismyndigheten 
en möjlighet att agera mot tiggeriet. Något som idag är svårt då det inte är olagligt att tigga i 
sig. Detta sammantaget bör leda till att tiggarna söker sig till andra kommuner. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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En kommun som redan antagit ovanstående "byråkratisering" är Eskilstuna. Där fördes 
följande skrivning in i de lokala ordningsföreskrifterna: "För passiv pengainsamling krävs 
Polismyndighetens tillstånd inom följande geografiska områden:" Varefter de aktuella 
geografiska områdena räknas upp. Sverigedemokraterna i Piteå har noggrant följt beslutet i 
Eskilstuna, och föreslår därför att också Piteå ska införa en liknande skrivning i sina 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Därför anser Sverigedemokraterna att det vore lämpligt att skriva om de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna så att såväl aktivt som passivt insamlande av pengar kräver tillstånd 
från polismyndigheten. 

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 184, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 augusti 2019 
Det har under senaste året kommit två vägledande domar angående tiggeri eller passiv 
penninginsamling på allmän plats. Högsta förvaltningsdomstolen har i december 2018 
godkänt att Vellinge kommun får införa ett förbud mot passiv penninginsamling på vissa 
begränsade områden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att kommuner har 
vittgående befogenheter när det gäller lokala ordningsföreskrifter, men att ett förbud måste ha 
ett visst syfte. Det får dock inte vara allt för långtgående och det måste finns vissa 
begränsningar, framför allt geografiskt. 

Den andra domen kom i juni 2019 från Förvaltningsrätten gällande tillståndskrav för passiv 
penninginsamling. Där domstolen gett Eskilstuna kommun klartecken att kräva tillstånd för 
den passiva penninginsamlingen. Länsstyrelsen i Sörmland som tidigare stoppat den lokala
ordningsstadgan har valt att inte överklaga beslutet. Även här krävs dock geografiska 
begränsningar. 

Kostnaden för att ansöka om hos polisen tillstånd är 250 kr. Två veckor efter att 
tillståndskravet i Eskilstuna trätt i kraft, hade nio fullständiga ansökningar inkommit. Av 
dessa har polisen gett åtta tillstånd och en ansökan har skickats på remiss till kommunen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det med utgångspunkt i dessa domar är 
möjligt att införa begränsningar, genom till exempel tillståndsplikt, för passiv 
penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna. Med det så föreslår 
Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad. 

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”För att föra in regleringar i den allmänna ordnings föreskriften gäller att det ska vara 
aktiviteter som stör den allmänna ordningen eller medför betydande olägenheter för 
allmänheten. För mig kvalificerar sig inte tiggeri eller annan passiv penninginsamling för 
något av dessa kriterier. Det är inte olagligt att tigga i Sverige och det är upp till var och en av 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 



 

 

                 
              

               
              

   

               
               

               
                 

      

               
                 

                 
                   

                
    

                 
             

       

     
 

          
 

            
  

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesprotokoll 48 (50) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-04 

(48 av 252)

oss att välja om vi vill ge pengar eller förnödenheter till en annan medmänniska. Det går inte 
att genom straffrättsliga åtgärder lagstifta bort fattigdom, möjligen kan man få den att flytta 
eller driver in de behövande i andra aktiviteter som betyder ännu större risker, så som 
prostitution eller kriminalitet. Världen blir inte bättre av att gömma undan ett problem som 
tyvärr är en realitet. 

Erfarenheterna från kommuner som har infört liknande förbud visar också på att det är ett 
väldigt ineffektivt sätt att minska antalet som tigger. Effekten har istället blivit att även de 
med tillstånd får utstå mer trakasserier, både i from av verbala och fysiska attacker där 
personer tar lagen i egna händer. Så genom att införa förbud eller tillståndsplikt kan det i sig 
medför olägenheter och störa den allmänna ordningen. 

Enda sättet att stoppa tiggeriet är att arbeta med grundorsaken, både på hemmaplan genom att 
se till så att människor har ett boende och en sysselsättning. Men även se till att människor 
inte tvingas resa hundratals mil genom Europa för att sitta ute i kylan i den svenska vintern 
för att försörja sig. Det är ett arbete som tar tid och Sverige engagerar sig inom EU för att 
sätta tryck på regeringarna, i de länder där största andelen tiggare kommer från, så att dessa 
tillförsäkrar sina medborgare sociala rättigheter. 

Så NEJ, jag är inte intresserad av att utreda om Piteå kommun kan införa begränsningar i de 
lokala ordningsföreskrifterna för att förbjuda tiggeri och ännu mindre beredd att inför sådana 
begränsningar. Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Yrkanden 
Håkan Johansson (M): bifall till motionen. 

Helena Stenberg (S) och Anna Bergström (V): bifall till presidiets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enlig presidiets förslag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 274 
Medborgarförslag - Förbjud tiggeri i Piteå 
Diarienr 19KS454 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget - Förbjud 
tiggeri i Piteå 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag rubricerat förbjud tigger i Piteå. Förslagsställaren 
yrkar följande: 

Jag med flera vill att kommunen förbjuder tiggeri i Piteå. 

Dessutom anges i medborgarförslaget: 

Många med mig tycker att det är otrevligt att gå in på ICA och handla. Ska ta kontakt med 
media om detta. Det är fyra kommuner i Norrbotten som har beslutat om detta. 

Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 224, remitterat ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 oktober 2019 
Det har under senaste året kommit två vägledande domar angående tiggeri eller passiv 
penninginsamling på allmän plats. Högsta förvaltningsdomstolen har i december 2018 
godkänt att Vellinge kommun får införa ett förbud mot passiv penninginsamling på vissa 
begränsade områden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att kommuner har 
vittgående befogenheter när det gäller lokala ordningsföreskrifter, men att ett förbud måste ha 
ett visst syfte. Det får dock inte vara allt för långtgående och det måste finns vissa 
begränsningar, framför allt geografiskt. 

Den andra domen kom i juni 2019 från Förvaltningsrätten gällande tillståndskrav för passiv 
penninginsamling. Där domstolen gett Eskilstuna kommun klartecken att kräva tillstånd för 
den passiva penninginsamlingen. Länsstyrelsen i Sörmland som tidigare stoppat den lokala
ordningsstadgan har valt att inte överklaga beslutet. Även här krävs dock geografiska 
begränsningar. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det med utgångspunkt i dessa domar är 
möjligt att införa begränsningar, genom till exempel tillståndsplikt, för passiv 
penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna. Att införa sådana begränsningar skall 
dock ha ett syfte för den allmänna ordningen. Kommunledningsförvaltningen ser inte idag att 
det finns något behov av att införa dylika begränsningar och kan även se att det skulle kunna 
bli problem för välgörande organisationer och liknande som samlar in pengar, då ett förbud 
måste vara generellt och inte kan specifikt gälla insamling för personligt bruk. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
För att föra in regleringar i den allmänna ordningsföreskriften gäller att det ska vara 
aktiviteter som stör den allmänna ordningen eller medför betydande olägenheter för 
allmänheten. För mig kvalificerar sig inte tiggeri eller annan passiv penninginsamling för 
något av dessa kriterier. Det är inte olagligt att tigga i Sverige och det är upp till var och en av 
oss att välja om vi vill ge pengar eller förnödenheter till en annan medmänniska. Det går inte 
att genom straffrättsliga åtgärder lagstifta bort fattigdom, möjligen kan man få den att flytta 
eller driver in de behövande i andra aktiviteter som betyder ännu större risker, så som 
prostitution eller kriminalitet. Världen blir inte bättre av att gömma undan ett problem som 
tyvärr är en realitet. 

Erfarenheterna från kommuner som har infört liknande förbud visar också på att det är ett 
väldigt ineffektivt sätt att minska antalet som tigger. Effekten har istället blivit att även de 
med tillstånd får utstå mer trakasserier, både i from av verbala och fysiska attacker där 
personer tar lagen i egna händer. Så genom att införa förbud eller tillståndsplikt kan det i sig 
medför olägenheter och störa den allmänna ordningen. 

Enda sättet att stoppa tiggeriet är att arbeta med grundorsaken, både på hemmaplan genom att 
se till så att människor har ett boende och en sysselsättning. Men även se till att människor 
inte tvingas resa hundratals mil genom Europa för att sitta ute i kylan i den svenska vintern 
för att försörja sig. Det är ett arbete som tar tid och Sverige engagerar sig inom EU för att 
sätta tryck på regeringarna, i de länder där största andelen tiggare kommer från, så att dessa 
tillförsäkrar sina medborgare sociala rättigheter. 

Så NEJ, jag är inte intresserad av att införa begränsningar i de lokala ordningsföreskrifterna 
för att förbjuda tiggeri. Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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