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§ 42
Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
2020
Diarienr 20KS18

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 25 februari 2020:

 VD rapport
 Årsredovisning 2019 för koncernen och moderbolaget Piteå Kommunföretag AB
 Utdelning från Piteå Kommunföretag AB till Piteå kommun
 Förlusttäckning Piteå Science Park
 Omsättning befintliga lån 2020-2021
 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - bolagsstyrningsrapporter
 Internkontroll
 Bolagsstämmoombud
 Alkoholpott 2019

(5 av 1057)



Sammanträdesprotokoll 6 (76)

Sammanträdesdatum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 43
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) – tematiskt tillägg till 
översiktsplanen - samråd
Diarienr 20KS56

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingar för tematiskt tillägg till översiktsplan, 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS.

Kommunstyrelsen godkänner att påbörja samrådet för tematiskt tillägg till översiktsplan, 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har påbörjat arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), detta i enlighet med målsättningar i 
översiktsplanen ÖP 2030, antagen i december 2016. Syftet med en LIS-plan är att bidra till en 
hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. En levande landsbygd beror på många faktorer, 
men möjlighet till strandnära boende och verksamheter kan vara väldigt betydande för ett 
samhälles identitet och möjligheter. För Piteå kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter 
till nya bostäder i attraktiva lägen som stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge 
plats för näringar som kan bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen på vår 
landsbygd.

Dialoger har genomförts under våren och hösten 2019 för att nå medborgare och aktörer. 
Grundläggande inventering har genomförts barmarksperioden 2019 varefter ett 
samrådsförslag har arbetats fram. Sammanlagt föreslås 29 LIS-områden vilka är spridda över 
hela kommunen. Utöver dessa kan även andra områden bli intressanta. Det kan i framtiden 
innebära att ett område, utan att vara utpekat i översiktsplanen, vara aktuellt för lokalisering 
av bostadsbebyggelse eller verksamhet. Dessa områden skall kunna prövas i enlighet med 
kriterierna för landsbygdsutveckling i strandnära läge (7 kap. 18e§). Piteå kommun har ett 
flertal orter och byar som faller väl inom ramen för LIS-kriterierna.

Under mars-april 2020 sker samråd enligt PBL under 8 veckor. Samrådsmöten kommer att 
genomföras under samrådstiden. Efter bearbetning ställs förslag till tillägg ut för granskning. 
Det tematiska tillägget till översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige i december 
2020.

Beslutsunderlag
 Landsbygdsutveckling i strandnära läge - LIS - Samrådshandling
 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) – Miljökonsekvensbeskrivning 

samrådshandling
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§ 44
SCB Medborgarundersökning 2019
Diarienr 20KS49

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att resultatet från medborgarundersökning 2019 vidarebefordras 
till samtliga nämnder och helägda bolag för att kunna utgöra ett underlag för fortsatt 
utvecklingsarbete inom Piteå kommun.

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under 2020 återkoppla 
resultatet från medborgarundersökning 2019 till medborgarna, med utgångspunkt i barn och 
ungas situation.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har för sjunde gången deltagit i Statistiska Centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning. Undersökningen består av tre delar:

A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI)
B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI)
C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII)

Förändringen för Piteå mellan åren 2017-2019 för de tre index som undersökningen 
presenterar är inte statistiskt säkerställda.

Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 23 augusti till den 4 
november 2019 med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsandelen för Piteå 
kommun blev 42 procent. Piteå kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 
2017. Svarsandelen blev då 39 procent. Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 
2019 blev 41 procent.

För att kompensera för bortfall använder SCB viktning av svaren, vilket innebär att om en 
viss grupp är underrepresenterad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens 
svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen används juridiskt kön och ålder för 
denna viktning.

Resultatet visar på ett mönster där det råder skillnader i attityder mellan män och kvinnor, 
olika åldersgrupper, inrikes- och utrikesfödda, boendeort i kommunen samt utbildningsnivå. 
Generellt kan man se att kvinnor är mer nöjda än män, äldre är mer nöjda än yngre, 
utrikesfödda är mer nöjda än inrikesfödda, boende i centralort är mer nöjda än boende utanför 
tätort samt att de med högre utbildningsnivå är mer nöjda än de med lägre.

SCB:s modellanalyser syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka områden som har 
särskilt stor betydelse för en förbättring av de helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun. 
De utvecklings-områden som pekas ut som särskilt viktiga att prioritera för Piteås del är:
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NRI
Arbetsmöjligheter
Bostäder
Kommunikationer

NMI
Stöd för utsatta personer
Miljöarbete
Gång- och cykelvägar
Grundskola

NII
Påverkan
Förtroende

Ur ett lokalt perspektiv är även följande områden intressanta:

NRI
Rekommendation
Trygghet

NMI
Bemötande och tillgänglighet
Äldreomsorgen

Beslutsunderlag
 Resultat SCB Medborgarundersökning 2019
 Rapport SCB Medborgarundersökning 2019
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§ 45
Stöd till barn och unga
Diarienr 19KS724

Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att samordna och organisera 
arbetet med stöd till unga.

Ärendebeskrivning
De flesta barn och unga har det bra i Piteå även om det finns barn och unga som behöver stöd 
från samhället för att få en trygg och utvecklande uppväxt. Under en lång tid har Piteå 
kommun stärkt barn och ungas livssituation genom insatser både i förebyggande syfte men 
också för barn med behov av omfattande stöd.

Samverkan finns organiserad i Piteå kommun i olika former:

•Samverkan mellan utbildningsförvaltningen och socialtjänsten finns organiserad med 
styrgrupp (förvaltningschefer, avdelningschefer och närsjukvårdchef) och en operativ grupp 
där avdelningschefer inom skola och socialtjänstens barn och familj, enhetschefer från 
socialtjänst och chef för elevhälsa ingår. Samverkan styrs av gemensamma styrdokument på 
länsnivå Norrbus (2013), Gemensamma riktlinjer för samverkan (2013, uppdaterad 2018) och 
Överenskommelse om samverkan inom området psykisk ohälsa (2013).

•BRÅ – Brottsförebyggande rådet i Piteå finns sedan många år och deltagarna representerar 
Piteå kommun och Polismyndigheten i Piteå. Rådet arbetar brottsförebyggande med barn och 
ungdomar samt verkar för trygg miljö.

•I december 2018 har Folkhälsorådet beslutat att starta en arbetsgrupp för barn och unga med 
representanter från Utbildningsförvaltningen, Socialtjänst, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Kultur, park och fritidsförvaltningen samt Regionens ungdomshälsa. Gruppen leds av 
kommunens folkhälsostrateg.

•För Piteå kommun är handlingsplan Förebygga missbruk-barn och unga antagen av Barn- 
och utbildningsnämnd samt Socialnämnd i mars 2019.

•Hösten 2019 har kommunledningsförvaltningen tillsammans med folkhälsostrateg och 
representanter från Utbildningsförvaltningen och Socialtjänsten sammanställt statistik för att 
skapa en gemensam bild över fakta om barn och unga.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Sammanfattningsvis finns en hel del åtgärder och insatser för barn och unga i kommunens 
verksamheter som är främjande, förebyggande och individuella. När det handlar om 
omfattande insatser finns lagstadgad samverkan som styr arbetet. Viss samordning finns för 
det främjande och förebyggande arbetet.
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Problemet är att de olika formerna för samverkan inte är samordnade utan verkar i parallella 
spår. Det finns en uppenbar risk att samverkan i två parallella spår leder till brist på samsyn 
och att utbytet av kunskaper och erfarenheter inte sprids i organisationerna.

Utifrån ovanstående förutsättningar finns ett behov av att se över nuvarande 
samverkansstrukturer, främst i syfte att stärka tidiga samordnade insatser för barn och unga.
Utgångspunkten är befintliga förutsättningar i form av resurser och insatser, att använda det 
bra vi redan har, för att sedan lägga förslag på nya och effektiva arbetsformer samt 
organisation i hållbara strukturer. Samordning ska ske mellan verksamheter och 
organisationer samt på alla nivåer i organisationerna. Det finns också ett behov av översyn av 
statistik och nyckeltal som synliggör resultat av insatser och ger möjligheter till att utveckla 
arbetet. För att genomföra utvecklingsarbetet behöver en särskild samordnare utses.

(10 av 1057)



Sammanträdesprotokoll 11 (76)

Sammanträdesdatum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 46
Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald
Diarienr 20KS76

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald.

Ärendebeskrivning
De av Kommunstyrelsen antagna riktlinjerna ska följas upp i kommunens ordinarie styr- och 
ledningssystem. Kommunstyrelsen följer arbetet för mänskliga rättigheter och mångfald för 
att nå handlingskraft i hela organisationen. Nämnderna har genomförandeansvar för sin 
verksamhet.

Riktlinjerna antogs 2019 och gäller till 2023-06-30 så detta är den första 
uppföljningsrapporten.

Beslutsunderlag
 Uppföljning Riktlinjer mänskliga rättigheter MR - Mångfald
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§ 47
Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt 
till försörjningsstöd S2019/05353/FST
Diarienr 19KS730

Beslut
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i 
svenska för rätt till försörjningsstöd, S2019/05353/FST.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun har beretts möjlighet att inkomma med remissvar på socialdepartementets 
promemoria om att göra ett tillägg i socialtjänstlagen (2001:453) rörande språkplikt för 
enskild som tar emot försörjningsstöd. Promemorian finns att läsa i sin helhet på 
Regeringskansliets hemsida:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-
promemorior/2019/12/sprakplikt---deltagande-i-grundutbildning-i-svenska-for-ratt-till-
forsorjningsstod/

Piteå kommun instämmer i förslaget att införa ett tillägg i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453) om att den enskilde vid behov ska delta i grundutbildning i svenska, en s.k. språk-
plikt, för att anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Piteå kommun bedömer att detta tydliggör för den enskilde vikten av att delta i 
språkutbildning för att därigenom förbättra möjligheten att få ett arbete och att etableras i 
Sverige. För att lagändringen ska få förväntad effekt är det avgörande att det sker progression 
och tillfredställande framsteg. Om detta uteblir kan konsekvensen bli att eleven inte har rätt 
att fullfölja utbildningen enligt 20 kap 9 § skollagen (2010:800).

Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att de endast finns ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Remiss Språkplikt - Sammanfattning
 Yttrande över Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till 

försörjningsstöd, S2019/05353/FST
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§ 48
Medfinansiering - Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) Norr AB
Diarienr 20KS85

Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunledningsförvaltningen för att 
komplettera ärendebeskrivningen med övriga finansiärer.

Ärendebeskrivning
IUC Norr AB är en regional resurs för ökad konkurrenskraft inom industrin i Norr- och 
Västerbotten. Som ett av 16 regionala bolag är IUC Norr AB den företagsnärmaste aktören 
mot små- och medelstora företag (SMF). IUC-nätverkets mål är att bidra till en stark svensk 
industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen. De har ett innovationsnätverk som arbetar 
lokalt, regionalt och nationellt, vilket ger våra lokala företag goda möjligheter till 
omvärldsanalyser, affärsutveckling samt kompetensförsörjning. Piteås industriföretag är idag 
djupt engagerade i IUCs projekt med mycket goda resultat. Några projekt som kan nämnas är 
Produktion 4.0, Vilja Kunna Växa, Lågan, Kompetenslyft industrin. Dessa projekt har varit 
delfinansierade av Tillväxtverket, Region Norrbotten samt Region Västerbotten och är delvis 
avslutade.

Piteå kommun är sedan tidigare ägare (3% av aktierna) av IUC Norr och har medfinansierat 
deras verksamhet de senaste åren enligt följande:

2018: 325 tkr
2019: 435 tkr
2020: 435 tkr

I dessa summor ingår en basavgift på 110 tkr/år, som avser IUCs analysarbete för att utreda 
företagens behov på kort och lång sikt. Denna analys ligger till grund för utvecklingsinsatser 
lokalt och regionalt.

IUC har inkommit med medfinansieringsäskande som består av följande:

1. Basavgift
Fortsatt finansiering med 110 tkr/år som avser analysarbete enligt ovan.
Övriga finansiärer utgörs av de större delägarna.

2. Projektram
IUC anser att man lägger ner för mycket egna resurser på att söka medfinansiering från alla 
kommuner och regioner i Norr- och Västerbotten för varje enskilt projekt. För att underlätta 
ansökningsförfarandet är det önskvärt från IUC att fortsätta med tidigare förfarande från Piteå 
kommun, d.v.s. ge IUC förtroende att förvalta en del av medfinansieringsmedlen så att man i 
större utsträckning kan arbeta med åtgärder som direkt gynnar Piteås industriföretag. För 
Piteå kommun utgör detta 290 tkr/år, som då kan användas till att medfinansiera 
projektansökningar till Tillväxtverket, detta avräknas då löpande inom projektramen.
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Sökande aktör och projektansvarig:
Åsa Tjärnberg IUC Norr AB

Totala finansieringen från Piteå kommun:

2021: 400 tkr
2022: 400 tkr
2023: 400 tkr

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Piteå kommuns industriföretag nyttjar i väldigt stor utsträckning de utvecklingsprojekt som 
IUC driver. IUC har genom åren visat på en god förmåga att initiera, driva och återrapportera 
de aktiviteter/projekt som de genomfört, som dessutom ligger i linje med Piteå kommuns 
tillväxtarbete. Kommunledningsförvaltningen har ett stort förtroende för deras kompetens och 
förmåga att möta industrins behov. Vi ser många fördelar med ett sådant upplägg och anser 
det vara ett effektivt sätt att arbeta på. Piteå kommuns medfinansiering står också i proportion 
till den insats som genomförs för att göra industribranschen konkurrenskraftig och bidrar till 
en ökad arbetskraftsförsörjning.

Med ovanstående motivering ställer vi oss bakom äskandet och föreslår Kommunstyrelsen att 
bifalla medfinansieringen.

Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Helena Stenberg (S): Återremiss till 
kommunledningsförvaltningen för att komplettera ärendebeskrivningen med övriga 
finansiärer.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att de endast finns ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.
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§ 49
Medfinansiering - EU-projekt Intersective Innovation 2020-2023
Diarienr 20KS102

Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar EU-projektet Intersective Innovation under 2020-2023 med 
totalt 538.836 kr. Detta enligt följande fördelning: år 2020: 49.953 kr, år 2021: 250.516 kr, år 
2022: 213.916 kr, år 2023: 24.022 kr.

Beslut gäller under förutsättning att tillräcklig finansiering erhålls från övriga finansiärer.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning
Projektägare: Piteå Science Park

Projektledare: Anna Mård

Projekttid: 2020-2023
Medfinansiärer År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 Totalt
Region Norrbotten 124 882 626 289 534 789 61 132 1 347 091
Region Västerbotten 124 882 626 289 534 789 61 132 1 347 091
Skellefteå Kommun  334 021 285 221 32 603 651 845
Skellefteå Science City 66 603    66 603
Piteå Kommun 49 953 250 516 213 916 24 022 538 836
Framtidsbanken 49 953 250 516 213 916 24 022 538 836
EU-Regionala fonden 416 272 2 087 630 1 782 630 203 772 4 490 304
Totalt: 832 543 4 175 261 3 565 261 407 543 8 980 608

Bakgrund
Den tekniska utvecklingen, digitaliseringen, AI etc. innebär mycket stora utmaningar, främst 
för de små och medelstora företagen. Ledarna för de mindre företagen har ofta svårt att t.ex. 
fullt ut ta del av den tekniska utvecklingens möjligheter, att ta till sig nya arbetssätt, att 
genomföra innovationsupphandlingar etc. Den moderna tekniken ger givetvis stora 
möjligheter, men ställer samtidigt allt större krav på de mindre företagen. Genom strukturerat 
innovationsarbete säkrar företag sin lönsamhet, långsiktiga relevans och överlevnad. 
Intersective Innovation innebär att företag från olika branscher jobbar mer tillsammans och 
mer öppet när det gäller utvecklingsfrågor och innovation. Utvärderingar visar att de 
deltagande företagen är mycket nöjda med pågående projekt och ser fram emot en fortsättning 
2020-2023. Projektet kommer i stor utsträckning att samverka med näringslivsavdelningarna i 
respektive kommun, bl.a. när det gäller att identifiera företagsledare, relevanta företag etc.
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Utfall och finansiering av det tidigare projektet (2017-2019)
Intersective Innovation har under de första åren genomfört ca 30 olika aktiviteter. Totalt har 
ca 900 deltagare medverkat vid projektets olika aktiviteter.
I en utvärdering av seminarieserien ”Tänk Nytt” uppgav 90% av deltagarna att de har höjt sin 
innovationsförmåga, 97% har ökat sin kunskap om metoder och verktyg för innovation och 
93% har hittat nya idéer till sitt företag.

Piteå kommun har tidigare gått in med 4 % av budgeten motsvarande ca 140 000 kr per år i 
tre år. I fortsättningsprojektet föreslås Piteå kommun gå in med 6% av budget motsvarande ca 
230 000 kr per år (totalt 538 836 kr). Det växlar sedan PSP upp 17 gånger till 8,9 mkr. 
Anledningen till att Piteå kommuns andel har ökat är att RISE, PSP och Skellefteå Science 
City inte själva har möjlighet att gå in med kontant medfinansiering.

Syfte med detta projekt 2020-2023:
Projektet syftar till att skapa tillväxt i små och medelstora företag i regionen och är efterfrågat 
av företagen. Företagen ska få optimala förutsättningar att delta i den tekniska och digitala 
utvecklingen och stärka sin innovationskraft genom att jobba strukturerat med metoder och 
processer för öppen innovation, innovation i skärningspunkter och innovationsledning. I annat 
fall riskerar många av dessa att hamna på efterkälken och i värsta fall försvinna.
Tre insatsområden och årliga målsättningar

1. Genomlysning av lokala företag – företag coachar varandra
Inom ramen för det tidigare projektet genomfördes genomlysning av ett stort antal lokala 
företag där de fick verktyg och metoder för att utveckla sina företag tillsammans med andra 
(sk öppen innovation). Projektet ordnade seminarieserier och workshops där en av de metoder 
man tog fram, Business Lab, innebar att företag fick presentera sin verksamhet, sina 
utmaningar och sina möjligheter för en grupp företagare som sedan gav feedback. Vid nästa 
möte roterade värdskapet och arbetssättet uppskattades stort av de deltagande företagen. 
Många företag upplevde att de efter programmet tagit ut en ny och tydlig riktning mot 
framtiden. I detta projekt kommer arbetet med dessa metoder att fortsätta.

Årligen kommer ca 30 prioriterade företag och företagsledare att delta i programmet.

2. Nya produkter och tjänster kommersialiseras
Ca 10 erfarna konsulter inom olika verksamhetsområden som exempelvis digitalisering, grön 
omställning, ny teknik, juridisk vägledning och arkitektur kommer att upphandlas av 
projektet. Konsulterna ska ge råd och stöd till företag i samband med att nya produkter och 
tjänster tas fram.

Årligen kommer 15 företag att få konsultstöd och målet är att 3 produkter ska bli 
kommersiellt gångbara.

(16 av 1057)



Sammanträdesprotokoll 17 (76)

Sammanträdesdatum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3. Innovationsupphandling – ett nytt sätt att upphandla varor och tjänster
Inom ramen för pågående projekt genomfördes ett antal träffar där de deltagande företagen 
fick se exempel på hur innovations- och funktionsupphandling kan ske. Det nya sättet att 
upphandla bygger på engagemang hos såväl kunder som leverantörer när nya produkter eller 
tjänster tas fram. Detta sätt att involvera kunder och leverantörer blir allt vanligare t.ex. inom 
vårdsektorn.

Årligen genomförs tre seminarieserier där minst 50 företag skall delta.

Det kan även nämnas att Piteå/Piteå Science Park av Innovationsledarna under 2019 utsågs 
till innovationsnod för Norra Sverige. Övriga noder finns Stockholm, Göteborg och 
Linköping. Innovationsledarna tog vid utnämningen fasta på den innovationskraft och 
framtidstro som finns i Piteå, både bland företag och inom offentlig sektor. Uppgiften som 
nod är bl.a. att föra ut ny kunskap från övriga noder in i det lokala näringslivet.

Kommunledningsförvaltningens yttrande:
Projektet är inom ramen för EU:s Regionala fond och utgör ett allmänt stöd till näringslivet. 
Genom strukturerat innovationsarbete säkrar företag sin lönsamhet, långsiktiga relevans och 
överlevnad. Projektet bedöms därför som mycket angeläget för små och medelstora företag, 
vilka också är projektets målgrupp. Kommunledningsförvaltningens bedömning är också att 
Piteå kommuns medfinansiering står i proportion till de insatser och målsättningar som finns 
för projektet.

Utvärderingar visar att de deltagande företagen är mycket nöjda med pågående projekt och ser 
fram emot en fortsättning 2020-2023. Projektet kommer i stor utsträckning att samverka med 
näringslivsavdelningarna i respektive kommun, bl.a. när det gäller att identifiera 
företagsledare, relevanta företag etc. Det faktum att vi är på väg in i ett sämre konjunkturläge 
gör kommande aktiviteter extra angelägna.

Ca 60% av projektets medel kommer att finansiera löne- och lönebikostnader för projekt- och 
innovationsledarna. Tre tjänster vid Piteå Science Park kommer att delfinansieras i projektet. 
Ca 40% av medlen kommer att finansiera externa tjänster i form av upphandlade konsulter, 
mindre investeringar, lokalhyror, resor etc.

Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M): Avslag på kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Mats Dahlberg (MP), Johnny Åström (SJV) och Elisabeth Vidman (S): Bifall till 
kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 50
Medfinansiering - EU-projekt Arctic Solar 2020-2023
Diarienr 20KS103

Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar EU-projektet Arctic Solar under 2020-2023 med totalt 
611.432 kr. Detta enligt följande fördelning: år 2020: 91.791 kr, år 2021: 254.373 kr, år 2022: 
236.373 kr, år 2023: 28.895 kr.

Beslut gäller under förutsättning att tillräcklig finansiering erhålls från övriga finansiärer.

Medlen anvisas ur den Tillväxtpolitiska reserven.
 
Reservationer
Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Helén 
Lindbäck (KD), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Karl-Erik Jonssons (M) yrkande.

Ärendebeskrivning
Projektägare: Piteå Science Park

Projektledare: Anna Mård

Projekttid: 2020-2023
Medfinansiärer: År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 Totalt
Region Norrbotten 183 582 508 746 472 746 57 791 1 222 865
Piteå Kommun 91 791 254 373 236 373 28 895 611 432
Pite Energi 91 791 254 373 236 373 28 895 611 432
Sparbanken Nord 91 791 254 373 236 373 28 895 611 432
EU-Regionala fonden 458 955 1 271 865 1 181 865 144 477 3 057 162
Totalt 917 910 2 543 730 2 363 730 288 955 6 114 325

Bakgrund till projektet:
Intresset för de förnybara energislagen har ökat kraftigt sedan början av 90-talet. Solenergi är 
det energislag som globalt växer snabbast, uppskattningsvis 40-50% per år. Tror detta står 
solenergi endast för 1,3% av elproduktionen i Europa. I Sverige är siffran endast 0,3% av 
produktionen. Målet är att år 2040 ska 5-10% av den svenska elproduktionen beså av solel. 
Solenergi är dock ett relativt outvecklat område i övre Norrland. Här finns få installerade 
anläggningar och endast ett fåtal lokala leverantörer som erbjuder solceller.
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Under de senaste åren har RISE ETC utökat personalen inom sitt forskningsprogram för solel 
från 2 till 7 personer. Man har också påbörjat uppbyggandet av en testbäddsnod inom solel i 
nordiskt klimat genom sina projekt. Piteå Science Park har samtidigt stärkt sina kunskaper 
kring affärsmodeller och affärsutveckling kopplat till solel. Pite Energi ligger också i 
framkant när det gäller solel.

Utfall och finansiering av det tidigare projektet (2017-2019):
Arctic Solar har i det tidigare projektet erbjudit kunskapshöjande seminarier om solel i alla 14 
kommuner i Norrbotten med 68 företag som deltagit och minst lika många deltagare från 
kommuner, universitet och privatpersoner.

Projektet har vidare anordnat två nationella konferenser i Piteå inom solel (under den första 
invigde Energiministern Solvåg) vilket satte Piteå och den kompetens som finns här kring 
solel i nordiska förhållanden på kartan, t ex hos RISEs nationella grupp för solel, hos 
Energimyndigheten och Svensk solenergi samt inom International Energy Agency Task 13. 
Piteå Science Park har även presenterat projektet två gånger på Sveriges största solelmässa – 
Svenska solelmässan i Uppsala.

Projektet har genomfört riktade workshops till fem olika målgrupper med totalt 38 olika 
företag som fått stöd. Projektet har även erbjudit affärsrådgivning och stöd till ytterligare 10 
företag som vill investera i solel. Projektet har också tagit fram underlag kring olika 
affärsmodeller och nya koncept för solel för hotellstugor, servicehus, bullerplank, vindskydd 
och mobilitetscenter.

Totalt har vi haft 400 deltagare på våra aktiviteter de första åren. 42 000 kWh installerats hos 
företag, och mer än dubbelt så mycket hos privatpersoner.

Piteå kommun har tidigare gått in med 10 % av budget motsvarande ca 150 000 kr per år 
(totalt 463 120 kr). I fortsättningsprojektet har Arctic Solar och SunCold (drivs av RISE ETC 
i Piteå) slagits ihop till ett projekt som får ett än starkare erbjudande med 
forskningskompetens, teknisk kompetens, leverantörserfarenhet och affärsrådgivning. Piteå 
kommuns andel av budget är fortsatt 10 % motsvarande 245 000 kr per år (totalt 611 432 kr). 
Det växlar PSP upp 10 gånger till 6,1 mkr.

Syfte och mål med detta projekt 2020-2023:
Projektets syfte är att öka efterfrågan på solel bland små- och medelstora företag i Övre 
Norrland. Projektets två delmål i detta efterfrågande projekt är att:
A. Öka antalet investeringar i solel bland länets små och medelstora företag.
B. Öka kunskapen om solel i nordiska förhållanden.

Insatsområden och årliga målsättningar
1. Arbeta än mer med utbildningsinsatser mot såväl installatörs- som beställarsidan. Detta i 
syfte att säkra installationer av god kvalitet. Ny kunskap genereras kontinuerligt.

Årligen kommer 2 olika utbildningar att genomföras och 6 workshops att genomföras 
gentemot installatörs- respektive beställarsidan.
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2. Fasadmonterade system och byggnadsintegrerade lösningar. Till följd av att solen i norden 
långa perioder står relativt lågt, tyder forskningen på att fasadmonterade anläggningar ofta 
kan vara att föredra framför takmonterade installationer.

Årligen kommer 2-3 olika installationer att analyseras.

3. Kommersiella fastighetsägare som förbrukar större mängder energi kommer att prioriteras i 
projektet. Intresset från denna målgrupp är stort och det finns hos dessa företag stora 
fasadytor där solel kan bli ett bra alternativ.

Årligen kommer produktion motsvarande minst 50 000 kwh att installeras på kommersiella 
fastigheter.
4. Projektet kommer också att genomföra ett antal workshops och seminarier som är helt 
publika och öppna för alla som är intresserade av att få veta mer, t.ex. om vad som gäller om 
man vill installera solel på sin villa.

Årligen kommer 6 publika seminarier att genomföras.

5. Den internationella konferensen Arctic Solar genomförs i Piteå under 2021. Konferensen 
beräknas få minst 100 deltagare.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Projektet ligger inom ramen för EU:s Regionala fond och utgör ett allmänt stöd till 
näringslivet. Solenergi är ett relativt outvecklat område i övre Norrland. Det projekt som 
drevs under åren 2017-2019 fick mycket god respons från de olika målgrupperna. Det leder 
kommunledningsförvaltningen till bedömningen att projektet har goda förutsättningar att falla 
väl ut och positivt gynna näringslivet såväl i Piteå kommun som i regionen. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är också att Piteå kommuns medfinansiering står 
i proportion till de insatser och målsättningar som finns för projektet.

Det lokala kluster som bildats i Piteå inom området solel med RISE ETC, Pite Energi och 
Piteå Science Park ges genom projektet förutsättningar att utvecklas och ta ytterligare 
position. Övriga samverkansparter i detta projekt kommer att vara Energikontor Norr, 
regionens energibolag, små och medelstora företag, byggbranschen, kommuner och 
industriföretag. Noterbart är att detta projekt ersätter båda de tidiga projekten Arctic Solar och 
Suncold. Det senare med RISE/ETC som huvudman.

Projektet är relativt personalintensivt och ca 2/3 av finansieringen går till löner och 
lönebikostnader till projektets personal vid PSP och RISE/ETC. Ca 1/3 kommer att användas 
till externa tjänster, konsulter, resor, logi och mindre investeringar.
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Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV), Anders Nordin (SLP), Daniel Bergman (M), 
Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C): Avslag på kommunledningsförvaltningens 
förslag.
 
Elisabeth Vidman (S), Anders Lundkvist (S), Mats Dahlberg (MP) och Helena Stenberg 
(S): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 51
Medfinansiering – projektet Sustainable Business Bridge
Diarienr 20KS110

Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar det 3-åriga projektet Sustainable Business Bridge med 
totalt 225 000kr för 2020 – 2023.

Beslut gäller under förutsättning att tillräcklig finansiering erhålls från övriga finansiärer.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.
 
Reservationer
Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Sökande är Energikontor Norr AB som ägs av Norrbottens 14 kommuner och Region 
Norrbotten. Bolagets uppdrag är att driva energi- och klimatfrågor på lokal och regional nivå i 
ett internationellt perspektiv samt att arbeta för en ökad andel förnybar energi i regionen och 
en effektivare användning av energi, naturresurser och bidra till utvecklingen av samarbete 
inom energi- och klimatområdet. Samverkanspartner är Winning innovation i Lund AB 
(WIN).

Bakgrund
Företag och offentliga organisationer i Sverige och globalt står inför ett stort 
omställningsarbete för att kunna nå de hållbarhetsmål som är uppsatta. De har behov av att 
komma i kontakt med nya tekniska lösningar och applikationer. Samtidigt finns det små och 
medelstora företag (SMF) i vår region med smarta lösningar som kan hjälpa andra aktörer 
med att påskynda omställningen. Behoven hos dessa mindre aktörer är snarare att de behöver 
få komma i kontakt med nya potentiella kunder för att nå nya affärer och kunna växa sin 
verksamhet. För nystartade företag med nya innovationer och smarta lösningar behöver tiden 
till marknad och första implementeringen kortas ned. Syftet med projektet är att via en digital 
plattform och fysiska event, koppla ihop företag som söker lösningar för sin 
hållbarhetsomställning med nya potentiella leverantörer. Att möjliggöra nya möten, affärer 
och partnerskap mellan aktörer som inte träffats tidigare.

Genomförande
Projektet tar ett nytt grepp och mixar en digital plattform med personliga möten för att lösa 
aktörernas behov och matcha ihop nya möten, affärer och partnerskap. Inspiration kommer 
från liknande initiativ från andra europeiska länder och nu har projektägaren utformat en 
lösning utifrån regionens förutsättningar. Grundidén bygger på att konkreta behov och 
utmaningar hos företag, eller offentliga organisationer, (behovsägare) presenteras på en digital 
plattform som gör det möjligt för alla potentiella leverantörer att skicka in sina 
lösningsförslag, vartefter behovsägaren väljer vilka de går vidare med.
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Projektet är personalintensivt eftersom det bygger på att skapa relationer med företagen. Att 
få med fler företag samt att kontinuerligt hålla dialog med dem. Arrangera workshops, 
mötesplatser och ta fram lösningar på olika förbättringar inom energisektorn, samt stötta de 
som ska skicka in lösningsförslag. Allt för att skapa ett stort engagemang runt den digitala 
plattformen. Projektets personal träffar företagen samt de som jobbar med kommunikation, 
event samt erbjuder energitekniskt stöd till företag som är i behov av det.

De företag som medfinansierar projektet är Wibax, ABB, GreenExergy, Nordkonsult, Relitor, 
Kraftringen EON och RISE. Fler företag kan dock tillkomma. Projektet har letter of support 
från Piteå Science Park, Arctic Business, Boden Business Park, IUC Norr AB som bedömer 
att det är ett bra projekt som kuggar väl in i deras verksamheter, och att de vill samarbeta med 
varandra inom ramen för detta projekt. Projektet är helt nytt i sitt slag i vår region och bidrar 
till att öka innovationskraften och en effektivare energianvändning.

Utöver de behov som presenteras på den digitala plattformen kommer ett flertal event och 
fysiska mötesplatser att arrangeras för att bidra till nya möten, affärer och partnerskap mellan 
aktörer.
WIN, som är samverkanspart i projektet, har mångårig erfarenhet av att arbeta med fysiska 
mötesplatser och strukturerat nätverksarbete. Utöver kompetens bidrar WIN med, för 
regionen, nya nationella och internationella företagsnätverk, vilket ger företag från vår region 
ingångar till nya marknader och kunder.
Exempel på konkreta aktiviteter
• Enskilda möten med ca 50 behovsägare, respektive ca 50 leverantörer i regionen
• Event, mötesplatser och fördjupningsworkshop för presentation av behov, diskussion av 
potentiella lösningar och grunden för nya möten, affärer och partnerskap
• Utveckling och lansering av den digitala plattformen
• Nationellt och internationellt nätverkande genom de nätverk som WIN är verksamma inom
Förslag för en varaktig lösning med nationell omfattning efter projektavslut skall presenteras 
inom projektperioden

Total projektbudget 2020 - 2023
Personal  
Energikontor Norr 7 479 300kr
WIN 1 811 900kr
Externa kostnader  
Konsultarvode 400 tkr
Plattformsutveckling 600 tkr
Omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte 200 tkr
Event, info och workshops 400 tkr
Resor 300 tkr
Marknadskommunikation 500 tkr
Övrigt 8 800kr
Totala kostnader 11 700 tkr
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Finansiering  
Region Norrbotten 2 000 tkr
Sparbanken Nord 1 000 tkr
Region Västerbotten 500 tkr
Energibolagen i regionen 250 tkr
Luleå kommun 225 tkr
Piteå kommun 225 tkr
Bodens kommun 75 tkr
Älvsbyns kommun 75 tkr
Energikontor Norr 700 tkr
WIN 200 tkr
Privata deltagande företag 1 200 tkr
Tillväxtverket / Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 5 250 tkr
Total finansiering 11 700 tkr
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Projektet har ett innovativt angreppsätt och är anpassat till regionala förutsättningar. 2019 
genomfördes en förstudie, ”Behovsdriven Innovationsplattform”, där bland annat Piteå var 
med, för att undersöka intresset hos regionens företag. Responsen från förstudien var 
överväldigande positiv och visade en stor efterfrågan hos aktörerna att använda sig av den 
plattform och funktion som presenterades i förstudien.

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå kommun bör delta i projektet. Piteå 
kommuns medfinansiering står även i proportion till den förväntade nyttan av aktiviteter och 
varaktiga lösningar. Projektet främjar små och medelstora företag både i Piteå och regionalt 
som jobbar inom miljösektorn med energieffektivitet och användning av förnybar energi. En 
annan aspekt är undersökningen av behov och utmaningar hos företag och offentliga 
organisationer genom dialog med andra aktörer i regionen som ska leda till en varaktig digital 
plattform som alla har tillgång till.

Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M): Kommunstyrelsen medfinansierar det 3-åriga projektet Sustainable 
Business Bridge med totalt 100 tkr för 2020 – 2023.
 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 52
Begäran om medel ur Centrala potten - Exploatering Haraholmens 
industriområde
Diarienr 20KS131

Beslut
Kommunstyrelsen överför reserverade investeringsmedel på 4 mkr från kommunstyrelsens 
centrala pott till samhällsbyggnadsnämnden för exploatering av Haraholmens industriområde.

Ärendebeskrivning
Det finns ett stort behov av industritomter i Piteå. Haraholmens industriområde ligger centralt 
och kan erbjuda goda förutsättningar för transporter med bil, lastbil, järnväg eller båt. Piteå 
kommun äger stora ytor mark på Haraholmens industriområde. En gällande detaljplan som 
tillåter tung industri finns för ett 74 ha stort område (HHI 1). För att möta efterfrågan av 
industritomter påbörjades 2018 utbyggnation av infrastruktur på område HHI 1.

I dagsläget är 6 av 10 tomter helt inflyttningsklara. För de resterande 4 tomterna är marken 
beredd men arbete med vägar, vatten- och avloppsledningar samt el-, opto och 
fjärrvärmeledningar kvarstår. Projektet har utförts snabbare än planerat eftersom intresset för 
området har varit stort. Tomt Dl är såld (Lundqvist trävaru, Trähallen) och 
markanvisningsavtal är undertecknade för tomt Hl, del av G 1, del av F1, J1 och Il. Totalt 
motsvarar detta ca 35 % av hela området, se karta. Dialog pågår även med några intressenter.

Vid årsredovisningen 2019 redovisade projektet ett underskott på 7,4 Mkr. Underskottet 
förklaras främst av den snabbare investeringstakten eftersom åtgärder planerade till 2020 
utfördes hösten 2019. Återstående arbeten under 2020 är beläggning av infartsväg samt 
vägarna runt Lundqvist trävaru, kostnad 0,8 Mkr. Den faktiska kostnaden är 1,4 Mkr men 
projektet kommer under året att få en intäkt för sålda massor på 0,6 Mkr. Projektet behöver 
beviljade medel på 4 Mkr för att kunna färdigställa etapp 1. Vid beviljande av 4 Mkr kommer 
prognosen för etapp 1 att vara - 4,2 Mkr, vilket förklaras av att vi har gjort mer i etapp 1 än 
ursprungligt planerat. Ursprungsplanen var att bara bygga väg fram till Lundqvist trävaru, 
men pga nya markanvisningsavtal har nya vägar även byggts till dessa tomter.

Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV), Helena Stenberg (S) och Daniel Bergman (M): 
Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämndens ordförande - Begäran om 

investeringsmedel för exploatering Haraholmens industriområde
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 Översiktsritning Haraholmens industriområde
§ 53
Redovisning av Internkontrollplan 2019 och internkontrollplan 2020 
för alla nämnder
Diarienr 19KS438

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Redovisning av uppföljning av internkontrollplaner 2019 och 
antagna internkontrollplaner 2020 för alla nämnder.

Ärendebeskrivning
I policy för intern styrning och kontroll anges att ”med intern styrning och kontroll avses den 
process som syftar till att nämnder med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för 
verksamheten.” Detta sker i verksamhetsplanen och internkontrollplanen.

Alla nämnder ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att:
- Verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen
- Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs. med god ekonomisk 
hushållning
- Informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, 
tillförlitlig och tillräcklig
- De lagar, regler och riktlinjer som finns följs
- Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs

Nämnden/styrelsen ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt över helheten i den kommunala verksamheten ska 
såväl Internkontrollplan och redovisning av uppföljningen av densamma tillställas 
kommunstyrelsen för kännedom.

Under året har, bland annat utifrån revisionens synpunkter, ett utvecklingsarbete skett. 
Processen för planering, genomförande och uppföljning har lagts in i Stratsys, som är 
kommunens system för strategisk planering och uppföljning. Detta har lett till bättre 
möjligheter att systematiskt arbeta med internkontrollen men även förbättra rapporteringen. 
Att inrapporteringsprocessen utvecklats har bidragit till en överblick över varje nämnds 
internkontrollplan då den följer samma utseende och riskanalys för alla nämnder. 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt underlättas också i och med att alla nämnder följer samma 
årshjul och inrapporteringsmodell.

Socialnämnden har utifrån sitt lagstyrda kvalitetsarbete annan periodicitet på sina 
internkontrollplaner och redovisar dessa separat till kommunstyrelsen.

Alla nämnder har inte till internkontrollplan 2020 använt kommunens övergripande system 
för internkontroll vilket gör att omfattning och presentation av internkontrollplanerna varierar.
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Handlingarna återfinns i ärende 25, Anmälningar för kännedom.
§ 54
Årsredovisning av Kommunstyrelsens förvaltningar 2019
Diarienr 20KS27

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer årsredovisning av kommunstyrelsens förvaltningar 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen och räddningstjänsten har upprättat förslag till årsredovisning 
2019 för kommunstyrelsens förvaltningar.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 kommunledningsförvaltningen
 Årsredovisning 2019 räddningstjänsten
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§ 55
Kommunstyrelsens internbudget 2020
Diarienr 20KS97

Beslut
Kommunstyrelsen fastställer Internbudget kommunstyrelsen 2020.

Ärendebeskrivning
Ett förslag till kommunstyrelsens internbudget för 2020 har upprättats.

Förslaget har upprättats utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål 
samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun för 
perioden 2020-2022. Den del av Piteå kommuns verksamhetsplan för perioden som avser 
kommunstyrelsen utgör därmed också kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
 Internbudget kommunstyrelsen 2020
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§ 56
Årsredovisning 2019 – PiteEnergi Handel AB
Diarienr 20KS47

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för PiteEnergi Handel AB för räkenskapsåret 
2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för PiteEnergi Handel AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – PiteEnergi Handel AB
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§ 57
Årsredovisning 2019 – Lillpite Kraft AB
Diarienr 20KS43

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Lillpite Kraft AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Lillpite Kraft AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Lillpite Kraft AB

(30 av 1057)



Sammanträdesprotokoll 31 (76)

Sammanträdesdatum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 58
Årsredovisning 2019 – Norrgasol AB
Diarienr 20KS46

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Norrgasol AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Norrgasol AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Norrgasol AB
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§ 59
Årsredovisning 2019 – AB Furunäsets fastigheter
Diarienr 20KS41

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för AB Furunäsets fastigheter för 
räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB Furunäsets fastigheter, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – AB Furunäsets fastigheter
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§ 60
Årsredovisning 2019 – Hedfastigheter AB
Diarienr 20KS42

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Hedfastigheter AB för räkenskapsåret 
2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Hedfastigheter AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Hedfastigheter AB
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§ 61
Årsredovisning 2019 – Nevatko AB
Diarienr 20KS44

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Nevatko AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Nevatko AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Nevatko AB
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§ 62
Årsredovisning 2019 – Norrfab i Piteå AB
Diarienr 20KS45

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Norrfab i Piteå AB för räkenskapsåret 
2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Norrfab i Piteå AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Norrfab i Piteå AB
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§ 63
Årsredovisning 2019 – Trähallen AB
Diarienr 20KS48

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisningen för Trähallen AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Trähallen AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Trähallen AB
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§ 64
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut.

Delegationsbeslut
 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 20KS14-1)

 Delegationsbeslut Yttrande över Piteå kommuns revisorers granskning av familjehemsplaceringar och 
institutionsplaceringar (dnr 19KS643-8)

 Sakkunnigutlåtande angående brand i barnvagn i trapphus (dnr 20GRN14-2)

 Borgensförbindelse AB Pitebo (dnr 20KS118-3)

 Avsiktsförklaring Säker Digital Kommunikation (dnr 20KS77-2)

 Delegationsbeslut Evenemangssponsring Södra Norrbottens Kennelklubben 2020 (dnr 20KS119-2)

 Delegationsbeslut Evenemangssponsring Räddningsloppet 2020 (dnr 20KS22-2)

 Delegationsbeslut evenemangssponsring STaR Loppet 2020 (dnr 20KS121-2)

 Delegationsbeslut evenemangssponsring SMASK 2020 (dnr 20KS122-2)

 Delegationsbeslut Idrottssponsring Piteå Rid och körsällskap 2020 (dnr 20KS123-2)
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§ 65
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar.

Anmälda delgivningar
 Redovisning från Piteå IF Fotbollsförening idrottssponsring 2019 (dnr 19KS360-6)

 Kommunala pensionärsrådets protokoll 2019-12-12) (dnr 20KS1-1)

 Institutet Dans i skolan -  Verksamhetsberättelse 2019 (dnr 20KS111-3)

 Utvecklingsarbetet Dans i skolan i Piteå 2019 Samverkan med Piteå kommun (dnr 20KS111-4)

 Verksamhetsrapport Frivilliga Resursgruppen Piteå 2019 (dnr 20KS112-1)

 Meddelande styrelsen Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommun och Regioner om 
äldreomsorg - teknik kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus (dnr 20KS1-2)

 Protokoll för Plan- och tillväxtkommittén 2020-02-05 (dnr 20KS11-1)

 Anvisning för klimatpott (dnr 20KS104-3)

 § 186 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-11 Uppföljning intern styrning och kontroll 2019 (dnr 19KS438-3)

 Uppföljningsrapport Internkontroll Samhällsbyggnadsnämnden 2019 (dnr 19KS438-4)

 § 4 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-16 Internkontrollplan 2020 (dnr 19KS438-5)

 Internkontrollplan 2020 Samhällsbyggnadsnämnden (dnr 19KS438-6)

 § 8 Fastighets- och servicenämnden 2020-01-16 Rapport interkontrollplan (dnr 19KS438-7)

 Fastighets- och servicenämndens internkontrollplan 2019 (dnr 19KS438-8)

 § 9 Fastighets- och servicenämnden 2020-01-16 Internkontrollplan 2020 (dnr 19KS438-9)

 Fastighets- och servicenämndens internkontrollplan 2020 (dnr 19KS438-22)

 § 1 Kost- och servicenämnden 2020-01-20 Internkontrollplan 2019 (dnr 19KS438-11)

 Kost- och servicenämndens förvaltningsrapport internkontrollplan 2019 (dnr 19KS438-12)

 § 2 Kost- och servicenämnden 2020-01-20 Interkontrollplan 2020 (dnr 19KS438-13)

 Kost- och servicenämndens internkontrollplan 2020 (dnr 19KS438-23)

 § 140 Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-27 Internkontrollplan 2020 (dnr 19KS438-15)

 Internkontrollplan 2020 Barn- och utbildningsnämnden (dnr 19KS438-21)

 § 71 Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-03 Uppföljning av internkontrollplan 2019 (dnr 19KS438-2)

 Kultur- och fritidsnämndens uppföljning av internkontrollplan 2019 (dnr 19KS438-1)

 Delegationsbeslut Internkontrollplan 2020 kultur- och fritidsnämnden (dnr 19KS438-17)

 Internkontrollplan 2020 kultur- och fritidsnämnden (dnr 19KS438-18)

 § 3 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-01-15 Uppföljning intern styrning och kontroll 2019 (dnr 19KS438-19)

 Uppföljningsrapport Internkontroll 2019 Miljö- och tillsynsnämnden (dnr 19KS438-20)

 Val av ledamot och ersättare i Landsbygdspolitiska rådet 2019-2022 (dnr 18KS821-10)

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting

 Cirkulär 19:58 Redovisningsfrågor 2019 och 2020
 Cirkulär 19:59 Budgetförutsättningar för åren 2019–2023 
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 Cirkulär 20:01 Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 
1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 
2020

 Cirkulär 20:02 Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020
 Cirkulär 20:03 Tekniksprångsavtalet 20
 Cirkulär 20:04 Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av läkarintyg efter dag 

14
 Cirkulär 20:06 Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott 
 Cirkulär 20:08 Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
 Cirkulär 20:09 Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd
 Cirkulär 20:10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering och diskriminering 

genom bristande tillgänglighet
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§ 66
Årsredovisning 2019 – Piteå Science Park AB
Diarienr 20KS40

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Science Park AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Science Park AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Science Park AB
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§ 67
Årsredovisning 2019 – Nolia AB
Diarienr 20KS34

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Nolia AB 
för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Nolia AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Nolia AB
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§ 68
Årsredovisning 2019 – Piteå Hamn AB
Diarienr 20KS36

Beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå Hamn 
AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Hamn AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Hamn AB
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§ 69
Årsredovisning 2019 – Piteå Näringsfastigheter AB
Diarienr 20KS38

Beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Näringsfastigheter AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Näringsfastigheter AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Näringsfastigheter AB
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§ 70
Årsredovisning 2019 – AB PiteBo
Diarienr 20KS35

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteBo för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB PiteBo, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – AB PiteBo
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§ 71
Årsredovisning 2019 – Piteå Renhållning och Vatten AB
Diarienr 20KS39

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Renhållning och Vatten AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Renhållning och Vatten AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Renhållning och Vatten AB
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§ 72
Årsredovisning 2019 – AB PiteEnergi
Diarienr 20KS33

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för AB 
PiteEnergi för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för AB PiteEnergi, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 - PiteEnergi AB
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§ 73
Årsredovisning 2019 – Piteå Kommunföretag AB
Diarienr 20KS37

Beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Piteå 
Kommunföretag AB för räkenskapsåret 2019.

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen för Piteå Kommunföretag AB, räkenskapsåret 2019, föreligger.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019 – Piteå Kommunföretag AB
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§ 74
Prövning av de kommunala bolagens verksamhet 2019 enl 6 kap 9§ 
Kommunallagen
Diarienr 20KS30

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att verksamheten inom Piteå Kommunföretag AB, Piteå 
Näringsfastigheter AB, AB Furunäsets Fastigheter, Hedfastigheter i Piteå AB, Nevatko AB, 
Norrfab i Piteå AB, Trähallen AB, YouCall Sverige AB, AB PiteEnergi, PiteEnergi Handel 
AB, Lillpite Kraft AB, Norrgasol AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, Piteå Renhållning och 
Vatten AB, Piteå Science Park AB samt Nolia AB under 2019 varit förenliga med de 
fastställda kommunala ändamålen för respektive bolag samt utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

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

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

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

Beslutsunderlag
 Bolagsstyrningsrapporter 2019 för samtliga bolag
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§ 75
Årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för år 2019 och 
anslagsöverföring till år 2020
Diarienr 20KS29

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning och 
koncernredovisning för år 2019 och fastställa det upprättade bokslutet.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bedömer att Piteå kommun har uppnått 
målet med God ekonomisk hushållning för år 2019 då bedömningen görs att måluppfyllelsen i 
verksamheterna är i huvudsak fortsatt god och den interna kontrollen bedöms tillräcklig.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att av årets resultat 2019 avsätta 
36 000 tkr till resultatutjämningsreserv (RuR) som inrättades av kommunfullmäktige 2013-
06-17 (§93). RuR uppgår då till 196 000 tkr. Se balanskravutredning i ärendebeskrivning.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Resultatbudgeten för 2020 
förändras avseende finansieringen med totalt +15 955 tkr, till följd av minskade premier för 
avtalspensioner (+23 000 tkr) och minskade skatteintäkter/generella statsbidrag (-7 045 tkr).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till kommunens 
styrelse/nämnder bevilja anslagsöverföring från år 2019 till år 2020 enligt bilaga med 7 294 
tkr på driftbudgeten och med 82 732,6 tkr på investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 25 000 tkr till 
reservfonden under 2020.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppmanar samtliga nämnder och styrelser 
att genomföra samt avrapportera beslutade åtgärder och uppdrag i årsredovisning 2020.

Ärendebeskrivning
Bokslut 2019
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar och kommunala 
bolag upprättat årsredovisning/bokslut samt koncernredovisning för 2019.

Balanskravsutredningen visar att kommunens resultat för 2019 klarar kommunallagens 
balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna (+ 61 552 tkr). I resultatet ingår inte 
några underskott från tidigare år som ska återföras. Avsättning till resultatutjämningsreserven 
föreslås med 36 000 tkr. Ny total avsättning i RuR motsvarar 7,7 % av skatter och generella 
statsbidrag.

(49 av 1057)



Sammanträdesprotokoll 50 (76)

Sammanträdesdatum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

God ekonomisk hushållning
Piteå kommun bedöms uppnå en god ekonomisk hushållning sammantaget bedöms 
verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Nämnderna gör bedömningen 
att den interna kontrollen varit tillräcklig inom sina respektive verksamhetsområden.
Kommunfullmäktige bedömer att den interna kontrollen under året varit tillräcklig för 
kommunens samlade verksamhet.

Anslagsöverföring till år 2020
Styrelse och nämnder har till bokslutsberedningen lämnat in äskande om anslagsöverföring 
från år 2019 till år 2020. Föreslås att anslagsöverföring beviljas på driftbudgeten med 7 294 
tkr och på investeringsbudgeten med 82 732,6 tkr för pågående projekt.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings prognos från 
februari 2020. Kostnadsutjämning och LSS-utjämning har justerats med SCBs definitiva 
beräkning för år 2020. AFAs styrelse har beslutat om avgiftsbefrielse för år 2020 avseende 
avtalsförsäkringar.

Kommunens så kallade reservfond finns för att hantera framtida pensionsutbetalningar och 
när så är möjligt utifrån bland annat likviditetsförhållande bör tillskott övervägas. Under 2019 
har pensionsskulden i balansräkningen ökat med ca 24 mkr och utifrån reservfondens syfte 
föreslås att under 2020 tillskjuta 25 mkr till fonden.

De åtgärder och uppdrag som beslutas i årsredovisningen ska genomföras och återrapporteras 
av nämnder och styrelser till Kommunfullmäktige i enlighet med sammanställningen under 
respektive nämnd/styrelses avsnitt.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2019
 Nyckeltalsbilaga 2019
 Personalbokslut 2019
 Särskild redovisning av jämställdhetsarbetet 2019
 Anslagsöverföring 2020 Resultatbudget, drift, investering
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§ 76
Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget 
för 2021
Diarienr 20KS28

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för 
verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021.
 
Reservationer
Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Helén 
Lindbäck (KD) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel 
Bergmans (M) yrkande.
 
Deltar ej i beslutet
Anders Nordin (SLP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Utifrån årsredovisning 2019, gällande verksamhetsplan för innevarande period 2020-2022 
samt genomförd omvärldsanalys har förslag till riktlinjer utarbetats för perioden 2021-2023.
 
Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet lämnar förslag till Riktlinjer för verksamhetsplanering 
(VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021.

Yrkanden
Daniel Bergman (M), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johnny Åström (SJV), Karl-
Erik Jonsson (M) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets 
förslag till Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021.
 
Mats Dahlberg (MP): Bifall till Majoritetens förslag till Riktlinjer för verksamhetsplanering 
(VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Mats Dahlbergs (MP) förslag.

Beslutsunderlag
 Majoritetens Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021
 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet - Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 

2023 samt budget för 2021
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§ 77
Aktieägaravtal och bolagsordning – Svenska Kommun Försäkrings 
AB (SKFAB)
Diarienr 19KS553

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Aktieägaravtal och bolagsordning – 
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB).

Ärendebeskrivning
Styrelsen och ledningen för Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB, Bolaget) har arbetat 
med att ta fram ett nytt aktieägaravtal samt att revidera bolagsordningen.

De främsta skälen för att ta fram ett nytt aktieägaravtal är följande:

- Nuvarande avtal innehåller ingen koppling till Solvens II-regelverket som infördes 2016-01-
01
- Det saknas i nuvarande avtal tydliga regler för hur ett inträde respektive utträde ur SKFAB 
ska hanteras mot bakgrund av det nya regelverket
- Nuvarande fördelning av aktier i SKFAB mellan delägarna speglar inte hur delägarna för in 
och bär risk i bolaget
- Säkerställa att delägande kommun även är försäkringstagare avseende kommunförsäkring 
(egendoms- och ansvarsförsäkring).

Vid omarbetning av aktieägaravtalet har det även redigerats redaktionellt för att få ett avtal 
som är enklare att följa och läsa.

Justering i bolagsordningen är gjord för att den ska överensstämma med förslaget till 
aktieägaravtal. Utöver det har bolagsordningen ändrats dels genom att ta bort delar som 
regleras genom lag dels genom att hembudsklausulen omarbetats till att bestå av två delar, 
samtyckesförbehåll samt förköpsförbehåll.

Tidsplanen för hantering av förslag till reviderat aktieägaravtal och juste-rad bolagsordning 
ser ut som följer:
- Styrelsen i SKFAB beslutar om att sända ut förslag till reviderat aktieägaravtal och justerad 
bolagsordning till delägande kommuner för ställningstagande, 6 december 2019
- Delägarna bereder ärendet för beslut i respektive kommunfullmäktige, tidsram december 
2019 till april 2020
- Delägarna meddelar SKFAB om sitt ställningstagande rörande aktieägaravtal och 
bolagsordning
- Justerad bolagsordning fastställs vid årsstämma i SKFAB den 14 maj 2020
- Nytt aktieägaravtal tecknas i samband med årsstämma i SKFAB den 14 maj 2020
- Reviderat aktieägaravtal träder i kraft from 2020-07-01.
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Beslutsunderlag
 Slutligt förslag till Aktieägaravtal 191212 Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad 

bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings AB
 Förslag till ny bolagsordning Förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad 

bolagsordning i Svenska Kommun Försäkrings AB
 Bilaga 8.3.2 till förslag till nytt aktieägaravtal samt uppdaterad bolagsordning Svenska 

Kommun Försäkrings AB

(54 av 1057)



Sammanträdesprotokoll 55 (76)

Sammanträdesdatum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 78
Reglemente för brukarråd
Diarienr 19KS505

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Reglemente för brukarråd.
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammansättningen för 
Kommunala tillgänglighetsrådet kvarstår oförändrad för resterande del av mandatperioden.
 
Anteckning
Kommunstyrelsen avser att till kommunfullmäktige formulera ett tillägg till Reglemente för 
brukarråd angående adjungerande av ersättare.

Ärendebeskrivning
Enligt Policy för styrande dokument bör kommunens reglemente revideras minst en gång per 
mandatperiod. Inför denna revidering har alla brukarråd fått möjlighet att uppdatera innehållet 
i reglementet.

Råden har idag var sitt reglemente men stora delar av innehållet har varit likartat med endast 
små språkliga variationer. Kommunledningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag 
till gemensamt reglemente för brukarråden för att på ett bättre sätt samla rådens regler och 
uppgifter i ett dokument. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då eventuella 
ändringar inte behöver göras i flera individuella reglementen. Kommunledningsförvaltningens 
förslag till gemensamt reglemente har remitterats för yttrande till alla brukarråden.

I reglementet anger Kommunfullmäktige rådens uppgifter och befogenheter. Piteå kommun 
har idag tre brukarråd; Förebygganderådet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet.

I beslutsunderlaget är vissa tillägg och omformuleringar markerade med gult. De större 
ändringarna är:

1. Allmänt
Förkortad inledning (även till respektive brukarråd).

1§ Förtydligande angående möjligheten att växla mellan ledamöter och ersättare under 
mandatperioden. Krav på medlemskap i aktuell organisation krävs för deltagande i respektive 
brukarråd.
8§ Förtydligande av möjligheten till insynsplats med yttranderätt i rådet.
9§ Förtydligande och likformighet över hur de fullständiga protokollen ska delges.
10§ Likformighet över rådens ekonomi och ersättning.
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5. Pensionärsrådet
2§ Rådets uppgifter har omformulerats.
3§ Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 
representanter för pensionärsorganisationerna ska bli jämnare.

6. Tillgänglighetsrådet
Rådets sammansättning föreslås förändras för att balansen antalet förtroendevalda och 
representanter för funktionsrättsorganisationerna ska bli jämnare.

Utöver detta finns även språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett
sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet.

Beslutsunderlag
 Reglemente för brukarråd
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§ 79
Reglemente för Kommunala tillgänglighetsrådet
Diarienr 18KS563

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver Reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens tre brukarråd; Förebygganderådet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet, för 
att på ett bättre sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för brukarråd.
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§ 80
Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Diarienr 18KS564

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för kommunala 
pensionärsrådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens tre brukarråd; Förebygganderådet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet, för 
att på ett bättre sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för brukarråd.
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§ 81
Reglemente för kommunala förebyggande rådet
Diarienr 18KS565

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Reglemente för kommunala 
förebyggande rådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens tre brukarråd; Förebygganderådet, Tillgänglighetsrådet och Pensionärsrådet, för 
att på ett bättre sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för brukarråd.
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§ 82
Reglemente för samverkansråd
Diarienr 20KS24

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar Reglemente för samverkansråd.
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att sammansättningen för 
Landsbygdspolitiska rådet kvarstår oförändrad för resterande del av mandatperioden.
 
Anteckning
Kommunstyrelsen avser att till kommunfullmäktige formulera ett tillägg till Reglemente för 
samverkansråd angående adjungerande av ersättare.

Ärendebeskrivning
Enligt Policy för styrande dokument bör kommunens reglemente revideras minst en gång per 
mandatperiod. Inför denna revidering har alla råd fått möjlighet att uppdatera innehållet i 
reglementet.

Råden har idag var sitt reglemente men stora delar av innehållet har varit likartat med endast 
små språkliga variationer. Kommunledningsförvaltningen har därför arbetat fram ett förslag 
till gemensamt reglemente för samverkansråden för att på ett bättre sätt samla rådens regler 
och uppgifter i ett dokument. Ett gemensamt reglemente underlättar även revidering då 
eventuella ändringar inte behöver göras i flera individuella reglementen. 
Kommunledningsförvaltningens förslag till gemensamt reglemente har remitterats för 
yttrande till alla råden.

I reglementet anger Kommunfullmäktige rådens uppgifter och befogenheter. Piteå kommun 
har idag två samverkansråd; Folkhälsorådet, och Landsbygdspolitiska rådet.

I beslutsunderlaget är vissa tillägg och omformuleringar markerade med gult. De större 
ändringarna är:

1. Allmänt
Förkortad inledning (även till respektive samverkansråd).

1§ Förtydligande angående möjligheten att växla mellan ledamöter och ersättare under 
mandatperioden. Krav på medlemskap i aktuell organisation krävs för deltagande i respektive 
råd.
2§, 3§ Specifika skillnader för Folkhälsorådet har lagts in i paragrafen.
8§ Förtydligande av möjligheten till insynsplats med yttranderätt i rådet.
9§ Förtydligande och likformighet över hur de fullständiga protokollen ska delges.
10§ Likformighet över rådens ekonomi och ersättning.
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2. Folkhälsorådet
4§ Rådet byter ansvarig förvaltning från Samhällsbyggnadsnämnden till 
Kommunledningsförvaltningen.

4. Landsbygdspolitiska rådet
2§ Tillägg till uppgifter utifrån önskemål från rådet.
3§ Nytt förslag till antal ledamöter utifrån önskemål från rådet, alla nämnder får 
representation och för att inte obalansen mellan politiker och intresseorganisationerna ska bli 
för stor föreslås att Kommunstyrelsen minskar med 1 ledamot.

Utöver detta finns även språkliga förändringar för att underlätta läsandet och ha ett 
sammanhållet språkbruk i dokumentet som inte bedöms påverka funktionerna i reglementet.

Beslutsunderlag
 Reglemente för samverkansråd
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§ 83
Reglemente för landsbygdspolitiska rådet
Diarienr 18KS561

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver Reglemente för 
landsbygdspolitiska rådet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens två samverkansråd; Folkhälsorådet och Landsbygdspolitiska rådet, för att på ett 
bättre sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för samverkansråd.
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§ 84
Reglemente för folkhälsorådet
Diarienr 18KS569

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver Reglemente för folkhälsorådet

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår en sammanslagning till ett gemensamt reglemente för 
kommunens två brukarråd; Folkhälsorådet och Landsbygdspolitiska rådet, för att på ett bättre 
sätt samla rådens regler och uppgifter i ett dokument.

Det nya reglementet får rubriken: Reglemente för samverkansråd.
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§ 85
Motion (C) – Mät matsvinnet i skolan
Diarienr 18KS830

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen - mät matsvinnet i 
skolan.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger fastighets och servicenämnden samt 
barn och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för att visualisera och minska 
matsvinnet. Uppdraget återredovisas under 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamöterna Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Johannes 
Johansson (C), Anton Nilsson (C), Bo Andersson(C) och Torgny Långström (C) har 
inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:

• Att ett försök görs i en skola där Piteå kommun upplyser eleverna om mängden matsvinn 
från föregående dag, förslagsvis innan lunchbuffén för största effekt.
• Att försöket utvärderas och om det leder till minskat matsvinn, implementeras det i fler
skolor.

Dessutom anförs i motionen:

Idag slängs en alldeles för stort mängd mat på skolorna i Piteå kommun. Elever på 
Strömbackaskolan berättar om hur det vrider sig i magen då komposten är överfull av den 
mängd mat som har slängts. Det är inte hållbart ur varken ett ekonomisk eller ekologiskt 
perspektiv. Med den anledningen vill vi se en ändring i kommunen och arbeta för att minska 
matsvinnet.

En billig och enkel lösning på problemet tror vi kan vara att det ska finnas information, helst 
innan matbuffén börjar, där det står hur stort matsvinnet var dagen innan. T.ex "Ta så mycket 
du vill, men ät gärna upp. Igår slängdes 35 kg mat." Denna information kan finnas på skyltar, 
displayer eller liknande.

Liknande åtgärder har gjorts i Schweiz där hotellgäster fick se sin vattenåtgång och antal 
förbrukade kilowattimmar medan de duschade. Där fanns också en liten bild på en isbjörn 
som stod på ett isflak. Isflaket krympte när energiförbrukningar steg vilket resulterade i att 
duschtiden minskade.

På samma sätt tror vi att synliggörandet av mängden kastad mat, kan minska matsvinnet.
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Kommunfullmäktige har den 18 februari 2019 § 49 remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning.
___________
Fastighets- och servicenämndens yttrande antaget den 23 april 2019 § 35

Det har skett lokala mätningar av matsvinn från tallriken vid vissa skolor, som drivs av 
Utbildningsförvaltningen i samarbete med Måltidsservice. Förslagsvis sker försök med att 
Måltidsservice mäter matsvinnet från tallriken vid Strömnässkolan. Mätning sker under en 
månad och utvärdering av resultatet sker därefter.

Fastighets- och servicenämndens ställningstagande blir att nämnden ställer sig positiv till 
motionen. Ett gemensamt arbete med Utbildningsförvaltningen krävs för att lyckas minska 
matsvinnet. Att minska svinnet är en del av arbetet för ökad ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.
___________
Kommunledningsförvaltningens yttrande antaget den 13 december 2019

Motionen tar upp ett viktigt ämne då onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens 
och jordens resurser. Motionen har redan innan beslut varit en inspiration till Handlingsplan 
miljö, klimat och energi under området hållbar matkonsumtion. Det innehåller även andra 
punkter som:

- Modell mäta matsvinn slutberedningskök genom följa upp beställd mängd mat mot mängd 
matsvinn, utveckla
- Modell mäta matsvinn tallrikssvinn (enligt motion)
- Verka för mer lokalproducerade livsmedel – hur nyttja möjligheten att köpa in tillfälliga 
partier lokalproducerat
- Konferens fokus Hållbarhet, v 38 (hållbarhetsveckan) "Den offentliga måltidens betydelse 
för barns och äldres hälsa"
- Servera en meny som bygger på konceptet One planet plate under v. 38
- Klimatanpassa val av livsmedel och menyer, locka fler att äta vegetariskt t ex via specifika 
aktiviteter på vissa skolor
- Skicka blänkare inför lov att tänka på minskad åtgång
- Erfarenhetsutbyte för minskat svinn (personal/pedagoger och elevråd)
- Inspirera personal rörande dels salladsbuffé utifrån säsong dels klimatanpassade rätter
- Bilda matråd inom förskolan/grundskolan/gymnasiet
- Utveckla mätmodeller för klimatsmarta val inom livsmedel
- Revidera kostpolitiska riktlinjer

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen då den redan 
är inarbetad i framtagna planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
kommunfullmäktige ger Fastighets och servicenämnden samt Barn och utbildningsnämnden 
att i samverkan utarbeta en modell för att visualisera och minska matsvinnet. Uppdraget 
återredovisas under 2020.
_______________
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Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:
"Jag håller med motionären om att onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens och 
jordens resurser. En stor del i den klimatomställning som nu sker är att påverka och visa på 
hur vi med enkla medel kan leva mer i samklang med vad klimatet klarar av. Jag tycker därför 
det är väldigt bra att motionen redan fått avtryck i kommunens Handlingsplan miljö, klimat 
och energi.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige antar motionen samt att Fastighets och 
servicenämnden och Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta och testa en 
modell för att visualisera och minska matsvinnet i våra skolor."

(66 av 1057)



Sammanträdesprotokoll 67 (76)

Sammanträdesdatum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 86
Motion (L) – Mät matsvinn i förskolan
Diarienr 19KS159

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen – mät matsvinn i 
förskolan.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger fastighets och servicenämnden samt 
barn och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för att visualisera och minska 
matsvinnet. Uppdraget återredovisas under 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Mät matsvinnet i förskolorna och se om det finns geografiska skillnader i matsvinnet i 
förskolorna.

Dessutom anförs i motionen:
Matsvinnet i skolan ökar och senaste ”Personligt 2018” visar att andelen elever som äter 
skolmat alla skoldagar sjunkit till 59% (2018) från 70% (2016). Av de som inte äter lunch 
anger 75% dålig meny och 38% smak som orsak.

Trenden är på nästan samma nivå från åk2 till åk7 vilket bör ge en signal att maten och 
matsedeln inte är välsmakande därför bör det utredas om liknande trend kan ses redan i 
förskolan.
Lunchen är bland den viktigaste måltiden för att orka med resten av dagen.
_________
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2019, § 91, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, inkommit den 25 juni 2019, § 55.

Motionären yrkar att mätning av matsvinn ska ske i förskolan och av resultatet se om det finns
geografiska skillnader.

Fastighets- och servicenämnden har tagit del av resultatet från "Personligt 2018" och en 
åtgärdsplan är upprättad. Nämnden anser att det är ett gemensamt ansvar mellan Fastighets- 
och servicenämnden samt Barn- och utbildningsnämnden att verka för minskat 
matsvinn.Fastighets- och servicenämnden ställer sig positiv till att mäta matsvinnet i 
förskolan och se om det föreligger geografiska skillnader. Inom förskolan bedrivs 
pedagogiska måltider av pedagogerna inom förskoleverksamheten, vilket inverkar positivt 
avseende matsvinnet.
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Fastighets- och servicenämnden anser att motionen kan bifallas.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 5 februari 2019.
Motionen tar upp ett viktigt ämne då onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens 
och jordens resurser. Motionen har redan innan beslut varit en inspiration till Handlingsplan 
miljö, klimat och energi under området hållbar matkonsumtion. Det innehåller även andra 
punkter som:

- Modell mäta matsvinn slutberedningskök genom följa upp beställd mängd mat mot mängd 
matsvinn, utveckla
- Modell mäta matsvinn tallrikssvinn (enligt motion)
- Verka för mer lokalproducerade livsmedel – hur nyttja möjligheten att köpa in tillfälliga 
partier lokalproducerat
- Konferens fokus Hållbarhet, v 38 (hållbarhetsveckan) "Den offentliga måltidens betydelse 
för barns och äldres hälsa"
- Servera en meny som bygger på konceptet One planet plate under v. 38
- Klimatanpassa val av livsmedel och menyer, locka fler att äta vegetariskt t ex via specifika 
aktiviteter på vissa skolor
- Skicka blänkare inför lov att tänka på minskad åtgång
- Erfarenhetsutbyte för minskat svinn (personal/pedagoger och elevråd)
- Inspirera personal rörande dels salladsbuffé utifrån säsong dels klimatanpassade rätter
- Bilda matråd inom förskolan/grundskolan/gymnasiet
- Utveckla mätmodeller för klimatsmarta val inom livsmedel
- Revidera kostpolitiska riktlinjer

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen då den redan 
är inarbetad i framtagna planer. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att 
kommunfullmäktige ger Fastighets och servicenämnden samt Barn och utbildningsnämnden 
att i samverkan utarbeta en modell för att visualisera och minska matsvinnet. Uppdraget 
återredovisas under 2020.
_______________
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:
"Jag håller med motionären om att onödigt matsvinn är ett slöseri med både kommunens och 
jordens resurser. En stor del i den klimatomställning som nu sker är att påverka och visa på 
hur vi med enkla medel kan leva mer i samklang med vad klimatet klarar av. Jag tycker därför 
det är väldigt bra att motionen redan fått avtryck i kommunens Handlingsplan miljö, klimat 
och energi.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen samt att Fastighets och 
servicenämnden och Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utarbeta och testa en 
modell för att visualisera och minska matsvinnet i våra skolor."
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§ 87
Motion (L) – Utred matvanor i förskolan
Diarienr 19KS158

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen – utred matvanor i 
förskolan, färdigbehandlad.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Ulf Lindström (L) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande:

Utred om det finns geografiska skillnader i matvanor i förskolorna.

Dessutom anförs i motionen:
Matsvinnet i skolan ökar och senaste ”Personligt 2018” visar att andelen elever som äter 
skolmat alla skoldagar sjunkit till 59 % (2018) från 70 % (2016). Av de som inte äter lunch 
anger 75 % dålig meny och 38 % smak som orsak.

Trenden är på nästan samma nivå från åk 2 till åk 7 vilket bör ge en signal att maten och 
matsedeln inte är välsmakande därför bör det utredas om liknande trend kan ses redan i 
förskolan.
Lunchen är bland den viktigaste måltiden för att orka med resten av dagen.

__________
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2019, § 90, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, inkommit den 25 juni 2019, § 56.
Nämnden anser, precis som motionären, att kunskap om matvanor i förskolan är en viktig 
förutsättning för att förskolan ska kunna bidra till goda matvanor. Nämnden anser att 
möjligheten att skapa bra matvanor i förskolan är ett gemensamt ansvar mellan Barn- och 
utbildningsnämnden och Fastighets- och servicenämnden.

Fastighets- och servicenämnden har påbörjat dialoger med skolornas elevråd om maten för 
skolan och kommer att arbeta för att inrätta matråd på förskolor i syfte att få en arena där 
måltiden och dess form samt förutsättningar kan diskuteras. Arbetet att inrätta matråd på 
förskolorna sker i samverkan med barn- och utbildningsnämnden.

Fastighets- och servicenämnden bedömer att befintliga matvanor i förskolorna kan diskuteras 
och analyseras i respektive matråd och en jämförelse mellan de olika förskolorna kan därefter 
ske på övergripande nivå.

Fastighets- och servicenämnden menar att intentionerna i motionen är ett nu pågående arbete 
och anser därmed att motionen är besvarad.
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__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 5 februari 2020

Kommunledningsförvaltningen instämmer i fastighets- servicenämndens yttrande. Att få en 
bra bild av elevernas matvanor kan även ses som en del i arbetet med att minska matsvinn 
(motion 18ks830 och 19ks159).

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att anse motionen 
färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:
”Att anpassa menyer och hålla en dialog med de som tar del av måltiderna infaller under 
Fastighets och servicenämndens ordinarie verksamhet. Menyernas sammansättning ska väga 
in många faktorer som klimatpåverkan, kostnad men givetvis även elevernas preferenser. 
Skolmaten kan även vara en arena för att vidga eleverna matvanor och visa på alternativ till 
vad man vanligtvis äter hemma.

Fastighets och servicenämnden har i sitt yttrande uttryckt att man redan har en dialog med 
eleverna och följer matvanor varför jag föreslår att kommunfullmäktige anser motionen 
färdigbehandlad.”
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§ 88
Motion (SLP) - Avskaffa den internationella samordningsfunktionen
Diarienr 19KS157

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen - avskaffa den 
internationella samordningsfunktionen.
 
Reservationer
Anders Nordin (SLP) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Anders Nordins (SLP) yrkande.

Ärendebeskrivning
Tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige Joel Wiklund (SLP) har inkommit med ovan 
rubricerade motion och yrkar följande:

att de tjänstebefattningar som handlar om internationell reseplanering och internationella 
kontakter avvecklas.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Piteå behöver effektivisera sin ekonomi. Spara pengar på onödiga utgifter. Piteå 
har brist eller ser kommande kompetensbrist. Lämpligt är därför att avskaffa de 
tjänstefunktioner som berör internationella kontakter, reseplanering etc. Den eller de personer 
som nu innehar sådan tjänst kan därför användas på bättre sätt där det kommunala behovet är 
större.
__________
Kommunfullmäktige har den 18 mars 2019, § 89, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 15 december 2019

Internationella kontakter och internationellt arbete är en viktig del i Piteå kommuns 
verksamhet, främst vad gäller utvecklingsarbeten och personalfortbildning, men också för att 
stödja demokratiska krafter och bidra till en hållbar utveckling. Kommunens internationella 
kontakter sker främst i EU-projekt, nätverk, vänortssamarbete, kommunala partnerskap samt 
skol- och kulturutbyten. Dessutom sker utbyten och samarbeten av skilda slag mellan 
föreningar och andra aktörer.

Förvaltningarnas uppgift är att på bästa sätt nyttja de olika bidrag, främst EU-bidrag, som 
finns att söka för dessa ändamål. Piteå kommun har genom olika bidrag tillförts ca 60 mkr 
under de senaste fem åren i extern finansiering, främst för verksamhetsutveckling och 
personalfortbildning samt för att effektivt genomföra detta så har de större förvaltningar har 
valt att inrätta specialistfunktioner (internationella samordnare) Fördelat enligt följande:
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• 100% Kommunövergripande/Utbildningsförvaltningen
• 50% Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Ca 40–50% Socialförvaltningen

Den kommunövergripande tjänsten innefattar företrädesvis projektarbete men också ansvar 
för övergripande internationella kontakter såsom kontakt med vänorter, kontakt med 
vänortsföreningar, vänortsprojekt, planering av vänortsresor och vänortsbesök, ansvar för 
övriga internationella besök samt övrig internationell verksamhet.

Även projektarbetare/projektledare används vid vissa tillfällen, detta främst genom 
internrekrytering. Någon speciell reseplaneringsfunktion finns dock inte i kommunen.

Kommunens övriga förvaltningar har också internationella kontakter till viss mån och till viss 
grad. Exempelvis så har Näringslivsavdelningen internationella kontakter som sköts av 
tjänstepersoner. Graden för detta varierar under åren och kontakterna sköts av personer som 
också har andra arbetsuppgifter.

Eftersom internationella kontakter och internationellt arbete är en viktig del för kommunens 
utveckling måste det också skötas av tjänstepersoner. Hur det bör organiseras är i första hand 
en fråga för våra förvaltningar och ansvariga chefer och inte en politisk fråga. Vår uppfattning 
är dock att det sköts på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Piteå kommun är en del i ett större sammanhang och att tro att vi kan avskärma oss från 
övriga världen och bara blicka inåt är inte realistiskt. Den internationella samverkan som Piteå 
kommun utför är bra både ur ekonomisk synpunkt samt ger värdefulla insikter och kontakter i 
omvärlden.

Sen är jag väldigt tveksam till att kommunfullmäktige ska bestämma på tjänstebefattningsnivå 
hur arbetet i kommunen ska organiseras. Jag har en hög tillit till att de tjänstepersoner som har 
uppdraget att organisera arbetet inom kommunen vet vad de gör och arbetar utifrån de 
uppdrag och målsättningar som kommunfullmäktige och nämnderna beslutar om. Jag hoppas 
verkligen att kommunfullmäktige som helhet har samma förtroende och därmed avslår 
motionen.”

Yrkanden
Anders Nordin (SLP) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till motionen - avskaffa den 
internationella samordningsfunktionen.
 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
§ 89
Motion (SLP) - effektivisering av den kommunala 
fastighetsförvaltningen
Diarienr 19KS237

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen - effektivisering av den 
kommunala fastighetsförvaltningen.

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

att en utredningsgrupp tillsätts som förutsättningslöst får i uppdrag att reda ut möjligheten till 
en sammanslagning av det kommunala bostadsbeståndet och att detta belastar den kommunala 
ekonomin så litet som möjligt och att man fritt kan beakta och utgå från vad som i övrigt står i 
denna motion.

Dessutom anförs i motionen:

Bakgrund: Kommunen äger fastigheter i form av PNF, PITEBO och 
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN. En utredning är gjord på uppdrag av de kommunala 
revisorerna för att renodla förvaltandet av fastighetsbeståndet. Tanken är att PNF skulle 
handha näringsfastigheter, Pitebo hyresfastigheterna och Fastighet skulle ansvara för den 
kommunala kärnverksamhetens byggnader, typ skolor och idrottshallar.

Nu äger de tre förvaltarna lite av vardera. Skall man renodla innehavet så blir kostnaden en 
utgift på omkring 13 miljoner för kommunen som skall gå till staten. Detta beror på att 
kommunen är tvungen att sälja till marknadsvärde. När det är skillnad på marknadsvärde och 
taxeringsvärde så måste reavinstskatt betalas in.

Vi föreslår att man utreder, gärna samma grupp som gjort tidigare utredning, om det är 
möjligt att slå samman alla kommunens fastighetsinnehav till ett bolag utan att kommunen 
behöver betala skatt till staten.

Upplaget skulle då vara ett kommunalt AB som äger alla kommunala fastigheter. De 
administrativa enheterna delas på tre. En enhet har hand om näringsfastigheter, en har hand 
om hyresfastigheter och en har hand om kommunens kärnfastigheter.
För att effektivisera det hela så skapas en ”vaktmästarenhet”, en ”underhållsenhet” och en 
”städenhet”. Kanske någon fler behövs.
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Vaktmästerienheten får därmed i uppdrag att till exempel skapa ”block” med närliggande 
fastighetsbestånd där vaktmästarna har hand om alla fastigheter som ligger inom det område 
som blocket utgör. Det är inte speciellt effektivt att varje administrativ enhet har sitt eget 
vaktmästeri och städ osv. Både ur miljöaspekt och effektivitetsaspekt måste det vara av värde 
att minimera antalet resor.

Man bör också undersöka möjligheten att anlita lokala entreprenörer för skötsel speciellt på 
landsbygden istället för att skicka ut folk från centrala delar av staden.

Likaså kan man fundera om det är möjligt att anställa lokalvårdare som bor nära fastighet som 
skall städas, bevakas eller underhållas. Alterdalens skola är t ex ett exempel. En vaktmästare 
kommer ut en gång i månaden och kontrollerar att allt fungerar. På sommaren klipps gräset 
utanför byggnaden en gång. Sådant skulle antagligen en pensionär eller annan boende i 
Holmträsk by eller i närheten mycket väl kunna klara av.

Underhållet är olika eftersatt i kommunens totala fastighetsbestånd. Genom en 
sammanslagning så får man en god överblick över det totala underhållsbehovet. Man kan på 
så sätt prioritera och upprätta en långsiktig underhållsplan.
__________
Kommunfullmäktige har den 6 maj 2019, § 146, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för 
beredning.
__________
Fastighets- och servicenämndens yttrande, inkommit den 19 december 2019

I underlag till Kommunfullmäktiges beslut "Renodling fastigheter inom kommunkoncernen" 
(2019-09-23 § 204) finns argument om bättre och mer effektiv fastighetsförvaltning på kort 
och lång sikt då kompetens och verksamhetssystem kan nyttjas fullt ut hos respektive 
organisation:

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

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

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

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

Med Kommunfullmäktiges beslut om genomförande av renodlingsprojektet som grund, blir 
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Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Fastighets- och servicenämndens ställningstagande att en utredning inte skapar ett mervärde i 
nuläget.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 6 februari 2020

KPMG AB har på uppdrag av Piteå kommuns förtroendevalda revisorer 2017 genomfört en 
granskning av kommunens kapital i form av fastigheter. KPMG AB har i ett antal punkter 
lämnat rekommendationer till Piteå kommun om åtgärder i syfte att bland annat stärka den 
interna kontrollen. KPMG har vidare förklarat att de bedömer att rutinerna kommer att vara 
tillräckliga om åtgärder sker i enlighet med rekommendationen. Genomförandet av en 
renodling av kommunkoncernens fastighetsbestånd var en viktig punkt i rekommendationen. 
2019-09-23 (§ 204) beslutade kommunfullmäktige att genomföra renodlingen där fastigheter 
och lokaler av samma karaktär samlas hos kommunen respektive de kommunala bolagen 
(Pitebo och PNF)

Kommunledningsförvaltningen bedömer med det att det för tillfället inte föreligger något 
behov av ytterligare utredning av fastighetsbeståndets förvaltning inom Piteå kommun 
koncernen.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande:

”Frågan om hur fastigheter ska förvaltas inom Piteå kommun koncern har varit aktuell under 
en längre tid och är väl utredd. Det finns alltid olika vägar att välja med sina egna för och 
nackdelar. I detta fall har kommunfullmäktige valt en annan modell än den som föreslås i 
motionen.

Med detta föreslår jag att kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden
Anders Nordin (SLP): Bifall till motionen - avskaffa den internationella 
samordningsfunktionen.
 
Helena Stenberg (S): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

(75 av 1057)



Sammanträdesprotokoll 76 (76)

Sammanträdesdatum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 90
Av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 20KS3

Beslut
Kommunstyrelsen väcker ärende om översyn av beslut om partistöd.
 
Anteckning
Marika Risberg (C) tar upp fråga om att kommunstyrelsen som en stående punkt på 
dagordningen bör bjuda in näringslivet.
 
Anders Lundkvist (S) tar upp fråga om Piteå kommuns ställning i fråga om Corona-viruset. 
Kommunchef Ylva Sundkvist informerar löpande kommunstyrelsen i frågan.

Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen 4 kap 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden. Ledamöter i 
en nämnd har, antingen ensamma eller flera tillsammans, rätt att väcka ärenden i nämnden.

Rätten att väcka ärenden avser endast den nämnd som ledamoten tjänstgör i och innebär inte 
en rätt att få ärendet avgjort vid det sammanträde då ärendet väcks.

Yrkanden
Anders Nordin (SLP) väcker ärende om översyn av beslut om partistöd.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
kommunstyrelsens beslut.
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