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§ 91 
Information och fattade beslut angående Corona 
Diarienr 20KS231 

Ärendebeskrivning 
Ylva Sundkvist, Kommunchef informerar om aktuellt läge med anledning av Corona. 

Två informationsbrev har kommit från MSB och Regeringen. 

MSBs information innehåller uppgifter om vad kommunen göra om grundskolan stänger. 

Regeringen informerar om uppdraget att utöka antalet tester för Covid-19, ska helst ske på 
sjukhuset i Piteå. Alla som arbetar inom vård och omsorg och har symtom ska få testas. 

Kommunchef informerar om att de har regelbundna möten med Regionen samt lokalt med 
Sjukhuset Piteå. Kommunen har fått förfrågan om att omfördela sjuksköterskor till sjukhuset, 
men i ett första läge måste kommunens egna behov ses över och därefter meddelas Regionen 
om eventuella resurser. 

Ängsgårdens tillgång på personal är mycket ansträngd. 

Skyddsmaterial inväntas komma med transport idag. 

Veckovis information skickas till gruppledarna, Kommunstyrelsens ledamöter och ordförande 
för nämnderna. Helena Stenberg (S) sitter med på stabens information och planeringsmöten. 

Majvor Sjölund (C): har haft möte med Regionen, ökningen i Stockholm verkar ha avstannat. 
Bedömningen är att Sverige är längre fram i smittkurvan än man tidigare trott. Medicinskt 
ansvarig sköterska kommer att avgöra vem som ska testas. 

Majvor Sjölund (C): har fått information om att hemtjänstens personal också är mycket 
ansträngd, de blir beordrade att arbeta. 

Kommunchef: hemtjänstens situation är något bättre, inte akut. Vid ett upprop har de fått in 7 
personer med vårdbakgrund och 11 som kan arbeta med annan service. 

Brith Fäldt (V): Vilka signaler kommer från de fackliga företrädarna? 

Kommunchef: information till de centrala fackförbunden kommer att gå ut 7 april, man för 
löpande diskussioner om omplacering av personal med vårdbakgrund samt andra som kan 
omplaceras. Det enda facket som haft motsägande åsikter är Lärarförbundet. 

Helena Stenberg (S): Vårdlärarna på Strömbacka har erbjudit sig att hålla i kortare 
utbildningar och kurser inom omvårdnad. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet 
 Regeringsbeslut Uppdrag om att skyndsamt utöka antalet tester för covid-19 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 92 
Evenemangssponsring Piteå Summer Games 2020-2022 
Diarienr 19KS703 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beviljade 2020-02-24 sponsring med 300 tkr 
per år till Piteå Summer Games för år 2020-2022, totalt 900 tkr. 

Dessutom beviljades extra sponsring med 100 tkr per år till Piteå Summer Games för år 2020-
2021, totalt 200 tkr, under förutsättning att Piteå Summer Games redovisar till 
kommunledningsförvaltningen hur man planerar att använda medlen. 

Anna Bogren Dalberg, Piteå Summer Games informerar vid sammanträdet hur man planerar 
att använda extra sponsringsmedel på 200 tkr. 

Under rådande omständigheter har Anna Bogren Dalberg svårt att se att Piteå Summer Games 
kommer att kunna genomföras under 2020. De kommer även att behöva fokusera på hur 
evenemanget ska kunna genomföras under 2021. Styrelsen tar beslut om evenemanget för 
2020 inom kort. 

Extra sponsringsmedel kommer i första hand att användas till marknadsföring, fortlevande 
av organisationen och arrangemanget. De ser över var medlen kan komma att ha störst effekt, 
på förslag finns paraden, ett historiskt perspektiv för fotboll och olika flashmobs. 

Anna Bogren Dalberg uppger att de har har bra diskussioner med både Danmark, Norge och 
Finland samt arrangörer för Gotia. Alla ser dock samma problematik med anledning av 
Coronasituationen som uppstått. 

Projekt Passa bollen, är ett nätverk av ideella föreningar som kommer att hålla kontakt för att 
hitta lösningar framöver. 

Kommunens inställning är att fortsätta stödja evenemanget. 

Anders Lundkvist (S): stor del av föreningarnas utgifter finansieras av turneringen därför har 
man uppmanat Kultur-, park- och fritidsförvaltningen att göra ett utskick med information om 
att kommunen kommer att göra allt de kan men att det är viktigt att föreningar agerar själva. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 93 
Unga och student tycker 2019 
Diarienr 20KS156 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten - Unga och student tycker 2019. 

Ärendebeskrivning 
I Piteå kommun finns i dagsläget fem olika metoder för att ge unga möjligheter till inflytande; 
Unga och student tycker, Unga frågar, Unga granskar och Unga kommunutvecklare. Unga 
och student tycker genomförs som en enkätundersökning varje år under oktober månad. 

Antalet unga som deltar i undersökningen fortsätter att öka. Det är något fler unga som svarat 
på undersökningen tillsammans i sin klass men de flesta svaren registreras under de dagar 
event genomförts vid högstadieskolor och gymnasiet. Antalet studenter som deltar i 
undersökningen har minskat de senaste åren. 

Majoriteten av de unga tycker att Piteå är en bra stad för barn och unga att växa upp i. Ingen 
skillnad kan ses mellan killar och tjejer. Som fördelar lyfts bland annat fram att Piteå är en 
lugn och trygg stad med bra skolor och att det är nära till allt. 

När det gäller utbildningsmöjligheter är killarna mer nöjda än tjejerna, skillnaden är cirka 10 
procentenheter. Det som lyfts fram som positivt är att det finns många gymnasielinjer att välja 
mellan, både yrkes- och studieförberedande. 

På en skala mellan ett och fyra där ett är lägsta och fyra högsta betyg ger studenterna Piteå 
som studentort ett medelbetyg på 2,6. Skillnaden mellan tjejer och killar är stor, knappt 32 
procent av tjejerna ger Piteå betyg 3 eller 4, motsvarande siffra för killarna är drygt 63 
procent. 

När det gäller studiemöjligheterna är studenterna mer positiva - 84 procent av tjejerna och 90 
procent av killarna ger studiemöjligheterna i Piteå tre eller fyra i betyg. 

Beslutsunderlag 
 Rapport Unga och student tycker 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 94 
Elitsponsring Piteå Skidskytteklubb 2019-2022 
Diarienr 19KS709 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 300 tkr per säsong till Piteå Skidskytteklubb för 
åren 2019-2022, totalt 900 tkr 

Ärendebeskrivning 
Piteå skidskytte klubb har funnits sedan 2005 och verksamheten bedrivs på Lindbäcksstadion 
och är en etablerad klubb i Sverige som har arrangerat ett flertal Sverigecuptävlingar och SM i 
skidskytte. De bedriver både ungdoms- och juniorverksamhet och har åkare på absolut högsta 
elitnivå. Träningen bedrivs året om på Lindbäcksstadion eftersom rullskidspår och 
konstsnöanläggning finns i anslutning till skidskytteanläggningen. Skjutvallen ägs och drivs 
av klubben och är tillgänglig för träning året om. 

Under föregående år var klubben representerad på VM, Världscup, EM, JVM och JEM. 
Klubben har tagit medaljer på nästan alla mästerskap, flera pallplatser i Världscupen och en
av klubbens åkare, Hanna Öberg tog hem den totala Masstartscupen säsongen 2018-2019. 
Hanna erhöll också Bragdguldet, Jerringpriset och Victoriapriset under 2019. 

Föreningens motprestation och åtagande 
Att som sportprofil från Piteå delta i kommunens marknadsföring och vara ambassadör för
Piteå. Åkarna och klubben marknadsför platsen Piteå på respektive hemsidor. 
Platsvarumärkets logga finns på klubbkläder, skjutvallen och Lindbäcksstadion. 
Piteå skidskytteklubb vill stötta sina fem A-landslagsåkare på bästa möjliga sätt, att fortsatta 
vara en av landets ledande skidskytteklubbar och ha åkare som kontinuerligt deltar i 
internationella tävlingar, Världscup, VM och OS. Piteå Skidskytteklubb vill fortsätta arbetet 
med att utveckla Lindbäcksstadion för att på sikt kunna arrangera internationella tävlingar i 
Piteå men även erbjuda nationella och internationella åkare att komma till Piteå och träna på 
högklassig anläggning som Lindbäcksstadion. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Skidskytte är en etablerad sport i hela Sverige och mycket attraktiv sport att följa på plats eller 
via TV. I Sverige följs skidskyttet av ca 1,2 miljoner tittare per tävling och i övriga världen så 
ser i snitt ca 150 miljoner tittare varje tävling. Detta innebär att Piteås plastvarumärke når ut 
såväl nationellt som internationellt. 

Återredovisning har visat att klubben uppfyller kriterierna i riktlinjerna och vi förväntar oss 
att de kommer göra ett fortsatt bra arbete i Piteås varumärkesbyggande. 

Sammanfattningsvis anser vi att kriterierna uppfylls och ett flerårigt sponsringsavtal med 
Piteå kommun skulle möjliggöra en heltidssatsning mot OS i Kina 2022 för klubbens fem A-
landslagsåkare. Sponsringen kommer även användas för vidareutveckling av ledare, teamet, 
läger, resor och ammunition. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Piteå Skidskytteklubb ansöker om sponsring med 475 tkr per säsong för åren 2019-2022, 
totalt 1,425 mkr. Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har säsongen 2018-2019 
beviljat 250 tkr till föreningen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott beviljar sponsring till förening med 250 tkr per säsong för åren 2019-2022, 
totalt 750 tkr. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2020-03-23 § 38 att överlåta beslutet 
till Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Elisabeth Vidman (S), Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M) och 
Majvor Sjölund (C): bevilja elitsponsring med 300 tkr per säsong. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 95 
Elitsponsring Piteå Elit skidklubb 2020-2023 
Diarienr 20KS138 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 300 tkr per säsong till Piteå Elit skidklubb för åren 
2020-2023, totalt 900 tkr. 

Ärendebeskrivning 
Piteå Elit är säsongen 2019/2020 rankad som Sveriges bästa elitförening inom 
längdskidåkning och av klubbens 10 åkare är 7 med i något av Sveriges landslag, dvs 
världselit i en av landets mest populära idrotter. 

Föreningen består av ideella ledare med högt engagemang och professionalism och nivån på 
tränarna är av högsta klass, de har varit och är landslagstränare och ligger i absolut framkant 
avseende utveckling av träningsmetoder. Ett exempel är Joakim Abrahamsson som 
tränar både Johan Häggström och Emma Ribom, två åkare som fått sina genombrott i 
landslaget förra respektive denna säsong. Som enda förening satsas det endast på senioråkare 
men juniorer från Piteå och Norrbotten bjuds in till träningsläger med Piteå Elit. 

Föreningens motprestation och åtagande 
Piteå Elit erbjuder kommunen föreläsningar inom kost, motion, träning, ledarskap. Piteås 
platsvarumärke på tävlingsdräkt, överdrag, buss, skyltar och beachflaggor på 
Lindbäcksstadion. 

Sponsringen riktas uteslutande till att skapa bästa förutsättningar för klubbens åkares 
utveckling via läger, tävlingar och möjligheten till att ha bra material. Som elitklubb erbjuder 
Piteå Elit flest lägerdagar av alla klubbar, vilket klubben tror är en betydande framgångsfaktor 
för att utveckla unga skidåkare. Därtill skapar klubbens värdegrundsarbete och arbete med 
löpande uppföljning av träning, gruppgemenskap och beteenden en miljö som svetsar samman 
både åkare och ledare och ger oss en stabil grund att stå på. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Klubben ansöker om sponsring med 400 tkr för åren 2020-2023, totalt 1,2 mkr. 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott har år 2018-2020 beviljat 250 tkr/år till 
klubben. 

Återredovisning har visat att klubben använt sponsringen för utveckling av åkarna och det har 
visat sig i form av att klubben har fler landslagsåkare än någonsin och Piteå som varumärke 
exponeras flitigt. Vi förväntar oss att klubben kommer fortsätta i samma anda och Piteå som 
plats kommer nämnas i positiva ordalag tillsammans med Piteå Elits åkare. 

Sammanfattningsvis anser vi att kriterierna uppfylls och att med sponsring kan Piteå kommun 
ge klubben möjlighet att fortsätta vara Sveriges bästa skidklubb och skapa bra resultat i 
skidspåren under säsongen. Vid ett flerårigt avtal kan klubben fortsätta utveckla och vårda 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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talanger från Piteå och Norrbotten - alltså att fortsätta producera skidstjärnor som nämns i 
nationell och internationell media. Via SVT nås över 1 miljon tv-tittare av programmet 
Vinterstudion och Piteå Elit och Piteå nämns i princip varje helg då åkare från Piteå Elit är 
representerade, klubben och platsen exponeras under bästa sändningstid. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskott beviljar sponsring till förening med 300 tkr per säsong för åren 2020-2023. 

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2020-03-23 § 37 att överlåta beslutet 
till Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Elisabeth Vidman (S), Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M) och 
Majvor Sjölund (C): bevilja elitsponsring med 300 tkr per säsong. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 96 
Medfinansiering projekt - Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-
2024 
Diarienr 20KS178 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024 
med 113 355 kr år 2020, 245 768 kr år 2021, 255 145 kr år 2022, 238 984 kr år 2023, 133 278 
kr år 2024, totalt 986 532kr. 

Beslutet gäller under förutsättning att tillräcklig finansiering uppnås. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning
Sökande är Norrbotniabanegruppen, en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för 
Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppen arbetar med information, 
opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. 
Norrbotniabanegruppen finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, 
Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt 
näringslivet. 

Norrbotniabanegruppens projektperiod 2017-2020 med projektnamnet ”Tillväxtspår med 
Norrbotniabanan” avslutas den sista juni i år. Under den pågående projektperioden har arbetet 
med förverkligandet av Norrbotniabanan tagit stora kliv framåt. Sträckan Umeå – Skellefteå, 
halva banans längd, har lyfts in i den Nationella transportplanen för 2018 – 2029. Det första 
spadtaget, för den första delsträckan mellan Umeå och Skellefteå togs den 31 augusti 2018. 
Planeringsarbetet pågår för fullt till Skellefteå och kommer att färdigställas 2021. 

Under projekttiden har Norrbotniabanegruppen tre huvudfokus att lösa 
• Fortsatt finansiering av bygget mellan Umeå och Skellefteå 
• Finansiering för fortsatt planering mellan Skellefteå och Luleå 
• Finansiering av bygget mellan Skellefteå och Luleå 

Ovanstående innebär också att arbetet ska leda till att sträckan Skellefteå – Luleå inkluderas i 
nästa Nationella transportplan. Siktet är inställt på att bygget av Norrbotniabanan färdigställs i 
närhet till 2030. 

Resultat efter projekttiden, effekter på sikt och övriga resultat 
Det ursprungliga målet med Norrbotniabanan var ökad järnvägskapacitet för godset. Med 
tiden har banan blivit än viktigare för att skapa ett hållbart transportsystem, både för gods-
och persontrafik. Norrbotniabanan knyter samman kuststäderna och öppnar upp för större 
arbetsmarknadsregioner samt ökar service, kultur och fritid. Restiderna halveras och det blir 
lättare att välja var du vill bo och var du vill arbeta längs Norrbotniabanans sträckning. 
Snabba persontransporter kan gynna kompetensförsörjningen och öka jämställdheten. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Norrbotniabanan kommer att ge den största strukturella förändringen i Norr- och Västerbotten 
på över hundra år. När projektets huvudmål är uppfyllt och trafiken på Norrbotniabanan tas i 
bruk vet vi sammantaget att banan bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning 
regionalt, nationellt och i Europa. 

Total projektbudget 2020 - 2024 
Personal 4 749 734kr 
Köp av tjänst 4 010 000kr 
Resor och logi 1 547 000kr 
Investeringar, material, samt 
externa lokaler 2 345 000 

Schablonkostnader 3 183 557kr 
Totala kostnader 15 835 291kr 

Finansiering 
Bodens kommun 654 008kr 
Luleå kommun 1 775 865kr 
Piteå kommun 986 532kr 
Skellefteå kommun 1 688 245kr 
Robertsfors kommun 170 417kr 
Umeå kommun 1 371 782kr 
Haparanda kommun 249 158kr 
Kalix kommun 381 638kr 
Region Norrbotten 3 958 823kr 
Region Västerbotten 3 958 823kr 
Privata finansiering 640 000kr 
Total finansiering 15 835 291kr 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen är av den uppfattningen att projektet är väl förankrat i 
regionen och har för Piteå kommun viktiga mål, i och med att det just nu är aktuellt med 
sträckningen Umeå – Skellefteå – Luleå och de effekter det väntas få för Piteås basindustri. 
Banan är en förutsättning för att Piteås industri ska klara sina egna klimatomställningar och 
för att transportsektorn ska minska sina koldioxidutsläpp med 70% till 2030 och ett fossilfritt 
Sverige 2045. 

Tvärbanorna blir också fortsatt viktiga. Med Norrbotniabanan öppnar möjligheter till nya 
transportstråk som Inlandsbanan vidare via tvärbanan Hällnäs – Storuman – Lycksele – 
Bastuträsk – Skellefteå- Piteå eller Älvsbyn – Piteå – Skellefteå. Detta kommer att gynna 
bland annat vår träindustri som är beroende av skogsråvaror från inlandet. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Den totala budgeten för projektet är ca 15,8 mkr, vilket är i samma nivå som nuvarande 
projekt, ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan”. Kommunstyrelsen beviljade 2017-04-25 § 153, 
totalt 769 335 kr till det projektet. Den fyråriga projektperioden är vald utifrån att 
Norrbotniabanegruppen vill säkra sitt påverkansarbete så det kan löpa ostört inför arbetet med 
nästa Nationella transportplan, vilket Kommunledningsförvaltningen instämmer med. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Piteå kommun bör delta i denna 
medfinansiering och anser att beloppet är i proportion till den totala nyttan och 
medfinansieringen. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): bifall till förslaget. 

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 97 
Medfinansiering - EU-projekt Treepower 2020-2022 
Diarienr 20KS106 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar EU-projektet Treepower med 200 tkr/år under åren 2020-
2022, totalt 600 tkr. 

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering erhålls. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Ärendebeskrivning 
Projektägare: Luleå Business Region 

Projektledare: Carl Wangel 

Projekttid: 2020-2023 
Medfinansiärer (tkr): År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 Totalt 
Region Norrbotten 600 600 600 100 1900 
Luleå Kommun 200 200 200 0 600 
Piteå Kommun 200 200 200 0 600 
Luleå Energi AB 100 100 100 0 300 
PiteEnergi AB 100 100 100 0 300 
Sveaskog 100 100 100 0 300 
Sparbanken Nord 300 300 300 0 900 
SAS 100 100 100 0 300 
Kiram 160 160 180 0 500 
Norra Skogsägarna 50 50 50 0 150 
EU-regionala fonden 1788 1769 2103 180 5840 
Totalt 3 698 3 679 4 033 280 11 690 

Bakgrund: 
Sverige ska bli klimatneutralt till år 2045 och målet för den svenska flygindustrin är att den 
ska vara fossilfri år 2030. Projektet är ett regionalt initiativ för att skapa förutsättningar för 
start av en storskalig produktion av bioflygbränsle i Norrbotten, tillverkat av restprodukter 
från skogsindustrin i Norra Sverige. Det finns vidare mycket god kompetens vid LTU och vid 
LTU Greens Fuels anläggning i Piteå. Det finns också ett tydligt intresse från flygindustrin 
och från flygvapnet att köpa svensktillverkad biojet. Projektägaren Luleå Business Region är 
ett av Luleå Kommuns helägda kommunala bolag. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Övergripande mål: 
Projektet ska skapa rätt förutsättningar för att starta upp en kommersiell och storskalig 
inhemsk produktion av bioflygbränsle i Norrbotten. Med rätt förutsättningar avses i första 
hand: 
- Råvarumässiga, tekniska- och logistiska förutsättningar 
- Ekonomiska/kommersiella förutsättningar 

Varför behövs projektet? 
Det saknas en grundlig genomförbarhetsstudie för att exakt definiera vilken råvara, teknologi, 
logistik, affärsmodell mm som ska användas. Idag finns inte skarpa affärscase som har 
tillräcklig volym/lönsamhet. Representanter för näringsliv, forskning och samhälle på lokal-, 
regional-, nationell och internationell nivå kommer att involveras i projektet. Potentialen är 
enorm, men det krävs ett omfattande och fokuserat arbete för att komma i mål. Först med en 
demonstrationsanläggning och sedan med en fullproduktionsanläggning. Nämnas kan att en 
demonstrationsanläggning beräknas producera ca 500 ton bioflygbränsle/år. 

Styrgruppsrepresentanter: 
- Kommunalråd Piteå och Luleå 
- VD:ar Pite Energi och Luleå Energi 
- Sveaskog 
- Norra Skogsägarna 
- Region Norrbotten 
- Luleå Tekniska Universitet 
- Bothnia Bioindustries Cluster via PSP 

Kommunrepresentanternas roll i projektet: 
Lyfta frågan än mer politiskt på nationell nivå och visar på möjligheterna att bygga såväl 
pilot- som fullproduktionsanläggning i regionen. Piteå och Luleå kommuner bidrar med att 
skapa än starkare nationellt politiskt intresse för biobaserat flygbränsle. Också 
näringslivsavdelningen och Piteå Science Park kommer att ha var sin representant som 
medverkar i projektet. 

Förväntat utfall vid projektets slut: 
- En tydlig och långsiktig handlingsplan har tagits fram av parterna (från råvara till marknad) 
- En pilotanläggning är igång 
- Ett affärscase för storskalig produktion av flygbränsle är framtagen. 
- Biobränsle som lösning för inrikesflygets omställningsmål har slagit igenom nationellt. 
- Den nationella politiken har hittat styrmedel som underlättar etablering av kommersiell 
produktion. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande: 
Projektet ligger inom ramen för EU:s regionala fond och utgör ett allmänt stöd till 
näringslivet. Följande verksamheter gör Piteå till en lämplig plats, dels för 
demonstrationsverksamhet, men också för en fullproduktionsanläggning: 
- Smurfit Kappas Kraftlinerbruk i Piteå och den kompetens som finns där. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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- LTU Green Fuels anläggning i direkt anslutning till Smurfit Kappas kraftlinerbruk. Den 
befintlig demonstrationsanläggning kan till viss del kunna nyttjas i en ny 
demonstrationsanläggning. 
- Den kompetens som finns vid Wibax, Sunpine, Sveaskog, SCA m.fl för byggande av 
fullproduktionsanläggning. 

Piteå Kommun bidrar med 5-6% av den totala finansieringen. Det breda intresset för projektet 
indikeras genom bredden av ovan angivna finansiärer. Kommunledningsförvaltningen gör 
bedömningen att Piteå Kommuns stöd står i proportion till förväntat utfall vid projektets slut. 
Den största enskilda kostnadsposten i projektet är externa tjänster. 

Mot ovanstående bakgrund gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att projektet har 
goda förutsättningar att bl.a. utmynna i en demonstrationsanläggning i Piteå. På sikt också i 
en fullproduktionsanläggning. Kommunledningsförvaltningen stödjer därför projektansökan. 

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

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

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 98 
Medfinansiering - BD Pop 2020-2022 
Diarienr 20KS157 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger verksamhetsstöd med 7 kr/invånare per år under 2020-2022 i enlighet 
med aktieägaravtalet. 

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 

Propositionsordning 
Håkan Johansson (M), Charlotte Elworth (M), Marika Risberg (C), Majvor Sjölund (C),
Helén Lindbäck (KD) och Jonny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Mottagare av verksamhetsstödet är BD Pop AB. Bolaget finansieras ägarna som är Boden,
Jokkmokk, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Region 
Norrbotten. Alla kommuner förutom Luleå och Jokkmokk har finansierat verksamheten med 
7 kr/invånare och år. Luleå finansierade verksamheten med 10,5 kr/invånare och år och 
Jokkmokk med 8 kr/invånare och år, på eget initiativ. Beslut om verksamhetsstöd med 7 
kr/invånare i Piteå kommun togs av Kommunstyrelsen 2017-04-25 §131. 

Bakgrund 
BD Pop AB bolagiserades 2011. Dessförinnan var verksamheten finansierad genom 
projektmedel. Bolaget har till uppdrag att utveckla artisters förutsättningar att nå nationell och 
internationell marknad samt att bistå en utveckling av musikbranschen. I praktiken innebär 
det att bygga nätverk i musikbranschen och därigenom skapa kontakter för norrbottniska 
musiker och att ge råd och stöd till verksamma i musikbranschen. Stödet ges genom 
produktionsstöd, marknadsstöd, utbildningsstöd, turnéstöd samt arrangörsstöd. Kort sagt ska 
bolaget vara ett regionalt resurs- och produktionscentrum för populärmusik i syfte att stödja 
talanger och stärka den regionala musikbranschen och stimulera tillväxt av kreativa näringar. 

BD Pop har även ett eget skivmärke som är DigiNorth med 200 unika skivsläpp och över 50 
miljoner sändningar/streamingar av ljud och bild över internet. Idag finns det 350 företag 
inom musikbranschen i Norrbotten. Det är en ökning med 150 företag sedan 2012. Under 
2018 gjordes 23 utgivningar av DigiNorth, 34 supportinsatser till artister och sju 
samproduktioner. Studion nyttjades 241 dagar under 2018. Enligt protokoll årsstämma 2019 
beslutade stämman att den ansamlade vinsten på 2 240 kr ska balanseras i ny räkning. 

Bolaget har verksamhet i alla delägarkommuner och ofta tillsammans med studieförbunden. 
Musikarrangemang, produktion och popkonsulternas verksamhet är exempel på den lokala 
nyttan för ägarkommunerna. 

Total projektbudget 2020 – 2022 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Region Norrbotten: 13 kr/invånare och år i Norrbotten.
Boden, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå: 7 kr/invånare och år 
Jokkmokk: 8 kr/invånare och år, på eget initiativ. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
BD Pops huvudsakliga inriktning ska vara artistutveckling, branschutveckling, inspelning, 
distribution, marknadsföring, kompetens- och affärsutveckling samt arrangemang i samarbete 
med lokala arrangörer. 

BD Pops arbete bedrivs i linje med Regional Utvecklingsstrategi för hållbar framtid i 
Norrbotten, andra relevanta regionala strategier samt kulturplan för Norrbotten. Sammantaget 
är det kommunledningsförvaltningens rekommendation att tillstyrka ett verksamhetsstöd på 7 
kr/invånare och år för 2020-2022 då det ligger i proportionalitet till andra finansiärer. 

Det är kommunledningsförvaltningens bedömning att verksamheten har ett väl utformat 
ägardirektiv som ger bolaget en relevant inriktning. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): återremiss, en utvärdering bör först redovisa hur projektet är positivt för 
Piteås medborgare innan ställning tas om ytterligare medel kan beviljas. 

Johnny Åström (SJV): i första hand återremiss, i andra hand avslag till Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskottets förslag. 

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

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

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

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

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

Beslutsunderlag 
 §35 KSAPU Medfinansiering - BD Pop 2020-2022 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 99 
Medfinansiering - UngDrive Region Norr 
Diarienr 20KS135 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet UngDrive region Norr, med hälften av 
deltagarplatserna som projektet fyller, upp till maximalt 155 tkr under 2020. 

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

Medel tas från den Tillväxtpolitiska reserven. 

Anteckning 
Kommunstyrelsen enas om att projektet ska redovisas vid den årliga återrapporten av 
Tillväxtpolitiska reserven i Kommunstyrelsen under hösten 2020. 

Ärendebeskrivning 
Projektet är ett svar på en ökad efterfrågan av entreprenörskap för unga i åldern 15-20 år. En 
SIFO-undersökning från 2017 visar att var tredje person i Norrbotten drömmer om att starta 
eget företag. Om man tittar närmare bland målgruppen unga i riket, så visar det sig att så 
många som varannan drömmer om småföretagarlivet. Aktiviteten har tidigare genomförts i 
Piteå 2017 med goda resultat. Då fick man 45 sökande till 28 platser och tillsammans startade 
dessa unga 16 sommarföretag, vilket kan anses som lyckat. Projektet finansierades då enbart 
med medel från lokala företag och en lokal bank. 2018 erbjöds UngDrive en finansiering på 
100 tkr av projektet Smart tillväxt. 2019 blev det ingenting. Detta projekt är inte att jämföras 
med Ung Företagsamhet som Piteå kommun medfinansierar för deras aktiviteter under 
skolans läsår. Detta är anledningen till att nu merparten av Sveriges kommuner erbjuder något 
koncept för unga sommarföretagare i sin verksamhet. UngDrive är en non-profit organisation 
som tillhandahåller utbildningskonceptet, material och försäkring till deltagarna. 

Budget: Kostnaden är satt till 7 750 kr per deltagare. Och målet är 40 deltagare under 
projekttiden. Detta ger en total budget på 310 000 kr. Piteå kommun finansierar då upp till 
max 20 deltagare. Om antalet deltagare understiger 40 så utgår en finansiering på 50 % av 
deltagarplatserna som projektet lyckats fylla. Målsättningen är att UngDrive får med fler 
finansiärer bestående av lokala företag och organisationer. 

Varje deltagare ingår ett avtal med UngDrive, där förbinder sig deltagaren att genomföra 
utbildningen (med målsmans tillstånd om så krävs). De undertecknade deltagaravtalen ligger 
då till grund för totalbeloppet och utgör underlag för Piteå kommuns medfinansiering. 

Projektledning och licenskostnad: 100 tkr 
Rekrytering av deltagare: 58 tkr 
Kostnader under utbildningsvecka: 64 tkr 
Startkapital till deltagarna: 60 tkr 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Extern personal, inspirationsträffar: 28 tkr 

Totalt: 310 tkr 

Projektet ska erbjuda möjligheten för ungdomar i Piteå mellan 15-18 år att delta i en 
entreprenörsutbildning under sommarlovet. Utvalda ungdomar får möjligheten att testa på att 
starta eget företag med hjälp av lokala och unga entreprenörer som coacher. Med hjälp av 
inspiration, workshops, coachning, säljträning och ett startkapital på 1 500 kr får alla 
deltagare starta upp egna affärsidéer som de förverkligar under sommarlovet. På så sätt tjänar 
de sina egna pengar. Utöver detta lär de känna många nya människor, utvecklas som person 
och framför allt uppleva entreprenörskap. Sommarföretagandet utgör ett utmärkt komplement 
både till Ung Företagsamhet och till kommunens sommarjobbserbjudande för ungdomar 15-
18 år. 

Målet med projektet är att fler personer ska ges möjligheten att testa på entreprenörskap. En 
satsning som kommer att ge ringar på vattnet många år framöver. Inte minst då det inte bara 
är deltagarna som exponeras för entreprenörskap, utan även familj, släkt och vänner. Då dessa 
inspireras av ungdomarnas projekt. Eftersom detta koncept återfinns i andra kommuner så 
finns en tanke att samordna någon eller flera aktiviteter med dessa. Detta kan då bidra till att 
man skapar nya kontakter och relationer över kommungränserna. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Projektet har en stark koppling till det lokala näringslivet, inte minst för de företag och 
organisationer som väljer att medfinansiera. Att ge ungdomar möjligt till fortsatt 
kunskapsinhämtning, inspiration och vägledning för att öka intresset för entreprenörskap 
kommer att stärka både individen men också utveckla samhället i framtiden. 

Med detta projekt så stärks också samarbetet mellan den lokala företagarorganisationen (FR) 
och Piteå kommun, vilket kan ge effekter på sikt på vårt näringslivsklimat. Vår bedömning är 
att Piteå kommuns medfinansiering står i rimlig proportion till den insats och det resultat som 
uppnås. Stödet har också i syfte att allmänt främja näringslivet i kommunen och i synnerhet 
det framtida. 

Om antalet deltagare understiger 40 stycken så utgår Piteå kommuns finansiering på 50% av 
deltagarplatserna som projektet fyller. 

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

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

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 100 
Begäran om medel ur centrala potten - Attraktiv arbetsgivare, 
kompetensförsörjning och hälsofrämjande insatser 
Diarienr 20KS108 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Kommunledningsförvaltningen 1 mkr per år under 2020-2022, 
totalt 3 mkr, för arbete med attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning och hälsofrämjande 
insatser. 

Medel lyfts från Kommunstyrelsens centrala pott. 

Ärendebeskrivning
Det fokuserade arbetet med hälsofrämjande insatsen som genomförts under 2017-2019 har 
gett resultat. Sjukfrånvaron har minskat från 6,1 % 2017 till 5,4 % 2019 och insatsen Let´s 
move som stimulerat både till fysisk aktivitet och bidragit till att skapa en god kultur på 
arbetsplatsen har lockat drygt 2 000 medarbetare. Detta arbete behöver förstärkas. 

Under 2019 kan vi se en något minskad personalomsättning, samtidigt visar trenden att 
medarbetare går i pension före 65 år. Av de som slutat före 65 år återkommer ganska många 
som timvikarier, vilket naturligtvis är bra men försätter verksamheterna i en ny situation. 

För att vara konkurrenskraftig måste Piteå kommun fortsatt arbeta med 
arbetsgivarvarumärket. Det gör vi genom ett aktivt internt arbete med syfte att motivera och 
stimulera medarbetare att fortsätta utvecklas hos arbetsgivaren, i högre grad arbeta heltid samt 
arbeta längre, vilket bidrar till att minska personalomsättningen. Möjligheten för medarbetare 
att göra sin röst hörd och få vara delaktig är viktigt för viljan att arbeta kvar. 

Medarbetarpanelen har under 2019 skapat möjlighet för medarbetare att möta politiker och 
samtala om viktiga frågor. Teman under 2019, ”Utmaningar för att erbjuda en god välfärd” 
och ”Förutsättningar för delaktighet”. Dessa forum har varit uppskattade av både medarbetare 
och medverkande politiker. Piteå kommun bör skapa förutsättningar för att genomföra 
liknande möten även framöver. 

Samtidigt är det lika viktigt att fortsätta med den externa marknadsföringen, där vi träffar 
studenter på flera lärosäten i landet, deltar på hemvändarevent, träffar de som fått feriejobb i 
Piteå kommun och mycket annat. 

För att långsiktigt kunna planera arbetet med attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning och 
hälsofrämjande insatser bör 1 mkr per år under 2020-2022 avsättas från den centrala potten. 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Håkan Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 101 
Begäran om medel ur centrala potten – Exploatering av Lekattheden 
Diarienr 20KS149 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar reserverade medel på 350 tkr för exploatering av villaområden 
Lekattheden. 

Medel lyfts från kommunstyrelsens centrala pott "Exploatering för ökad befolkning". 

Ärendebeskrivning 
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2020 bli 43 000 invånare och till 2030, 46 
000 invånare. Ett av Piteå kommuns prioriterade mål är att Piteå ska vara en attraktiv ort för 
näringsliv och företagande. Båda dessa mål ovan ställer krav på att kommunen kan erbjuda 
attraktiva boendemiljöer. Det är ett högt tryck på kommunala villatomter. 

Efter Strömnäsbacken och Ljungheden är Lekattheden i Jävre nästa område på tur. Jävre är ett 
av de prioriterade landsbygdscentrumen och i Skellefteå är byggnationerna av Batterifabriken 
påbörjad, vilket troligen kommer öka efterfrågan på bostäder i Jävre. För Lekattheden finns 
en befintlig detaljplan från 70-talet med 20 tomter. Stadsarkitekten har tagit fram ett förslag 
att göra tomterna lite större och attraktivare ca 1 400 - 1 800 m2, vilket resulterar i 13 tomter. 

För äskade medel ska projektering av gata, vatten och avlopp samt el och bredband utföras i 
samverkan med Pireva och PiteEnergi. I projektet finns osäkerheter/risker som 
markförhållanden, lutningar (brant), massbalans m.m. Därför avvaktar vi med att ta fram en 
kalkyl för utförande till efter projektering för att erhålla en säkrare kalkyl. 

Kalkyl Exploatering ca 450 m ny villagata, 13 nya tomter, Projektering 2020 
Åtgärd Antal Kostnad Gata 
Projektledartid 100 tim 80 000 
Inmätning och befintliga förhållanden 55 tim 34 870 
Geoteknik 40 tim 32 000 
Gatuprojektering 245 tim 155 330 
Samordning fastighetsägare, föreningar 20 tim 16 000 
SUMMA utförande 318 200 
Osäkerhet 10 % 31 820 
Total summa 350 020 

Samhällsbyggnad återkommer senare under 2020 med äskande om medel för utförande. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-28 att godkänna begäran om att reserverade 
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investeringsmedel på 350 tr till investeringsprojektet Lekattheden (Jävre 46:3, område 2) i 
VEP 2021 - 2023 lyfts från "Exploatering för ökad befolkning". 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Skiss nya tomter Jävre 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 102 
Bärgning av bogserfartyget Munksund 5 
Diarienr 20KS154 

Beslut 
Kommunstyrelsen inleder förhandling om finansiering för bärgning och sanering av
bogserfartyget Munksund 5 med SCA samt Havs- och vattenmyndigheten. Ärendet 
återkommer därefter till Kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande. 

Reservationer 
Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning
År 1964 sjönk ett bogserfartyg i Piteå älv strax utanför nuvarande Storfors varv. Det har 
spekulerats länge om att fartyget innehåller minst 10 m3 olja. Under åren har det funnits 
oförklarliga oljespill i älven nedströms Tingsholmen. 

Utmaningen med fartyget är att det inte finns någon ägare till fartyget. SCA är 
ursprungsägare, men enligt uppgift såldes fartyget före det sjönk. Den nya ägaren har inte trätt 
fram och inte heller dennes efterlevande. 

Miljö- och tillsynsnämnden har därför ålagt Piteå kommun att ansvara för fartyget och att 
utföra en utredning om vilken miljörisk som fartyget innebär. Det har under 2019 utförts 
dykningar och en vägvalsstudie har tagits fram. Se bilaga. 

Tyvärr är det inte säkerställt att det finns olja kvar i tankarna eftersom dessa dykningar är för 
riskfyllda. Det konstateras dock att det finns olja i undertaket. Frågan är om all olja läckt ut 
eller om det finns kvar i tankarna. Båten i sig är i hyfsat gott skick förutom att överdelen ovan 
”däck” är trasigt. 

Det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att ta reda på hur mycket olja som finns i båten 
är att bärga det. Kostnaden och risken att göra något i vattnet är alltför stor. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 att bärga och sanera bogserfartyget 
Munksund 5 från olja under förutsättning att Kommunstyrelsen står för kommunens del av 
kostnaden för bärgning och sanering. 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut om 
kommunens del av kostnaden för bogserfartygets bärgning och sanering från olja. 

Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Enligt vägvalsstudien framkommer att bärgning av båten är det alternativ som med störst 
säkerhet minskar risken för läckage av eventuell olja. Jämfört med alternativ 3, där risken är 
att försök att lokalisera tankarna och undersöka dem inte går att genomföra av någon 
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anledning eller att de inte går att lokalisera dem till en skälig kostnad. 

Uppskattad kostnad från dykentreprenör för att bärga vraket från 1-2 mkr. 

Det är inte enbart risk för momentana läckage som bör påkalla en sanering. Det finns även 
risk för diffusa utsläpp som under lång tid påverkar den marina miljön negativt och även 
dessa bör åtgärdas. Då det observerats oljespill på vraket kan det tyda på att det sker ett 
läckage, dvs en reell risk. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen finansierar bärgning och 
sanering av bogserfartyget Munksund 5. Kostnaden anvisas från medel till Kommunstyrelsens 
förfogande. 

Utredning om stöd till finansiering kommer att genomföras med SCA samt Havs- och 
vattenmyndigheten. 

Yrkanden 
Majvor Sjölund (C) och Marika Risberg (C): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag och istället först utreda vilken olja och hur mycket det finns innan 
man tar ställning till om eventuell bärgning. 

Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V) och Johnny Åström (SJV): bifall 
till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 

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

Beslutsunderlag 
 Vägvalsstudie Munksund 5 2019-06-05 ÅF 
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§ 103 
Fastställande av arkivansvar inom kommunstyrelsen 
Diarienr 20KS150 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer att respektive avdelningschef inom 
Kommunledningsförvaltningen är arkivansvarig för sitt verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 
framgår av Piteå kommuns arkivreglemente. I arkivreglementet framgår också att 
kommunstyrelsen ska säkerställa en organisation för fullgörande av dess arkivuppgifter. 

Varje arkivansvarig utser därefter en funktionell arkivorganisation utifrån organisationens 
behov avseende storlek och komplexitet. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 104 
Förkortad gallringsfrist för viss räkenskapsinformation 
Diarienr 20KS167 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att gallring av kassaverifikat och bokföringsorder för åren 2010-
2012 som förvaras i centralarkivet får ske med utgången av 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar att gallringsfristen sju år för viss räkenskapsinformation, enligt 
LKBR (2018:597), fortsättningsvis gäller för styrelsens verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning 
Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) trädde i kraft den 1 
januari 2019 och upphävde då lagen (1997:614) om kommunal redovisning. Innebörden av 
den nya bestämmelsen är att den tidigare tioåriga bevarandetiden har kortats ned till sju år. 
Det innebär att den kortaste bevarandetiden för räkenskapsinformation numera 
överensstämmer med den som regleras i bokföringslagen (1999:1078). 

Trots att inget anges i förarbeten eller övergångsbestämmelser gör Bokföringsnämnden samt 
SKL (avdelningen för juridik) tolkningen att gallringsfristen kan tillämpas retroaktivt. Den 
förändrade gallringsfristen träder i kraft i januari 2019, men kan alltså tillämpas 
bakåtverkande. 

Centralarkivet föreslår att de kassaverifikat och bokföringsorder för åren 2010-2012 som 
finns i slutarkivet gallras med utgången av 2019 samt att gallringsfristen sju år för viss 
räkenskapsinformation implementeras i kommunstyrelsens informationshanteringsplan. 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 105 
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, 
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin 
Diarienr 19KS711 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin. 

Ärendebeskrivning 
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och 
uppdateras till dagens kontext. Samverkansreglerna har funnits länge och kunskapen om dem 
behöver förbättras i hälso- och sjukvården. 

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp och bestå av 
två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer och regler av 
långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och insiktsfull tillämpning av 
dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett förtroendefullt sätt. Som stöd för 
samverkan finns även en bilaga med specificerade samverkanssituationer, vilken kommer 
uppdateras mer löpande för största möjliga aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är 
styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s webbplats, 
skr.se. 

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner verka för 
en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och chefer har kunskap 
om dem. 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat: 

- att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-
och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska 
industrin, 

- att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, samt 

- att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Remiss för yttrande är skickat till Socialnämnden som i beslut 2020-02-19 § 25 föreslår att 
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kommunstyrelsen följer SKR:s rekommendation om överenskommelse om samverkansregler 
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska industrin. 

Socialförvaltningen föreslår att man följer föreslagna samverkansregler då de tydliggör vad 
som gäller vid samverkan mellan nämnda parter. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Socialnämnden yttrande. 

Beslutsunderlag 
 Meddelande (18/2019) Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för 

den offentligt finansierade hälso- och sjukvården läkemedelsindustrin medicintekniska 
industrin och laboratorietekniska i 
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§ 106 
Remiss Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden 
Diarienr 20KS101 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande på remiss Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade 
områden. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått remiss för yttrande på promemoria Skattereduktion för boende i vissa 
glest befolkade områden. 

Finansdepartementet föreslår att en regional skattereduktion ska införas. Förslaget innebär att 
fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i vissa 
uppräknade kommuner, främst i Norrland och nordvästra Svealand, har rätt till en 
skattereduktion om 1 675 kronor per år att räkna av mot kommunal inkomstskatt. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 december 2020, men tillämpas från och 
med det beskattningsår som infaller efter den 31 december 2019. 

Sammanfattning 
Piteå kommun är i grunden positiv till förslaget som stärker individers förutsättningar att bo 
och leva i glest befolkade områden. Den föreslagna skattereduktionen om 1 675 per år 
bedöms inte göra någon nämnvärd skillnad för den enskilde medborgaren men vi delar 
utredningens bedömning att en del av den stärkta köpkraften på ett positivt sätt bör gynna den 
lokala ekonomin genom ökad konsumtion. 

Att skattelättnaden inte påverkar skatteunderlaget ses som avgörande. Vi delar promemorians 
förslag på val av metod för skattesänkningen. 

Regionala skatteskillnader generellt 
Piteå kommun delar promemorians resonemang att Sveriges långsiktiga tillväxt är beroende 
av god utveckling även utanför storstäderna. Geografiska lägesnackdelar som långa avstånd 
och låg befolkningstäthet, många gånger i kombination med en åldrande befolkning gör 
utmaningarna extra svåra i flera av landets glesare kommuner. Att kommunalskatten generellt 
är högre i dessa kommuner, trots jämförbar ambitionsnivå, ökar behovet av regionalt 
diversifierade skattelättnader. Men i en större kontext bör frågan kring hur stora skillnader i 
kommunalskattenivå som är rimliga utan att kunna motiveras av lokalt valda högre 
ambitionsnivåer inom vissa kommunala områden betänkas. Här kommer vikten av ett väl 
fungerande kommunalekonomiskt utjämningssystem in. Den föreslagna skattereduktionen bör 
ses som att sätt att minska de privatekonomiska negativa effekterna för medborgarna i de 
aktuella kommunerna som ofta betalar en högre kommunalskatt samt även är relativa 
förlorare på exempelvis höga drivmedelsskatter, jämfört med invånare i tätbefolkade 
områden. Att den föreslagna skattereduktionen skulle få nämnvärd effekt på attraktionskraft 
för boende i dessa kommuner bedömer vi som låg. 
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Val av områden för stöd 
Piteå kommun förstår svårigheten kring gränsdragning gällande vilka kommuner som ska få 
del av skattereduktionen och utmaningen kring att följa gällande skattelagstiftning och inte 
minst EUs regler om statligt stöd. Piteå kommun delar förslaget att använda den av EU-
kommissionen godkänd indelning i s.k. stödområden för statligt regionalstöd. Piteå kommun 
tillhör stödområde B och får därmed ta del av skattereduktionen enligt aktuellt förslag. Vi har 
förståelse för att vissa glesa kommuner med liknade lägesnackdelar i andra delar av landet 
kan känna sig missgynnade av denna indelning som i huvudsak premierar invånare i västra 
Svealand och Norrland. 

Val av metod för skattesänkning 
Piteå kommun delar promemorians förslag och ser det avgörande ur kommunalekonomisk 
synvinkel att skattesänkningen genomförs genom en regional skattereduktion i stället för ett 
förhöjt grundavdrag. Aktuellt förslag påverkar inte skatteunderlaget för de berörda 
kommunerna. 

Promemorians övriga delar 
Piteå kommun har inga synpunkter på övriga delar i remissen. 

Beslutsunderlag 
 Remiss Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden 
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§ 107 
Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut 
 Ansökan om markanvisning Norrstrandsområdet (dnr 16KS674-2) 

 Ansökan om markanvisning. Stadsön 2:1 (del av) Blomska Gården (dnr 16KS425-2) 

 Medfinansiering - Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) Norr AB (dnr 20KS85-4) 

 Ansökan om markanvisning gällande Kv. Kvarnbacken (dnr 17KS27-2) 

 Tilldelningsbeslut avser upphandling av 2020 Inkontinensprodukter (dnr 20KS197-4) 

 Ansökan om markanvisning Djupviken 96:2 (dnr 16KS426-2) 
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§ 108 
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar. 

Anmälda delgivningar 
 Protokoll 2020-02-21 Gemensam servicenämnd Piteå & Älvsbyn (dnr 20KS8-1) 

 Uppföljning Ägardirektiv Energikontor Norr 2019-07-01--2019-12-31 (dnr 19KS540-2) 

 Revisorernas svar angående yttrande avseende familjehems- och institutionsplaceringar (dnr 19KS643-9) 

 Yttrande över Remiss Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd Dnr 
S2019/05353/FST (dnr 19KS730-9) 

 Möte med valberedningen i Svenska Kommun Försäkrings AB 2020-02-12 med bilagda förslag (dnr 20KS13-2) 

 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Kommun Försäkrings AB 2020-02-28 (dnr 20KS13-4) 

 Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2020-02-27 (dnr 20KS1-4) 

 Premieåterbäring för 2019 att använda för ökade insatser inom skadeförebyggande (dnr 20KS177-2) 

 Val av ledamot - Landsbygdspolitiska rådet 2019-2022 (dnr 18KS821-11) 

 Fördjupad översiktsplan för Skelleftedalen har vunnit laga kraft (dnr 19KS555-10) 

 Plan för ledningsuppdrag Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik (dnr 20KS188-3) 

 Patientnämndens årsberättelse 2019 (dnr 20KS195-2) 

 Socialnämndens internkontrollplan 2020 (dnr 19KS438-26) 

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 20:11 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i 
syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

 Cirkulär 20:12Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning 
som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus 

 Cirkulär 20:13 Bemanning vid omfattande personalfrånvaro 
 Cirkulär 20:14 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning enligt 

BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av 
coronavirus 

 Cirkulär 20:15 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Läkare jämte i 
förbundsområdet ingående organisationer 

 Cirkulär 20:16 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte 
i förbundsområdet ingående organisationer 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 36 (47) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

(36 av 294)

§ 109 
Detaljplan del av Stadsön 2:1 - Rådhustorget 
Diarienr 20KS155 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för del av Stadsön 
2:1 - Rådhustorget. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplan för Rådhustorget, del av Stadsön 2:1, är framtagen för att skydda den värdefulla 
kulturmiljön runt torget, samt att planlägga torget som TORG. Fem olika detaljplaner har 
tidigare reglerat den värdefulla kulturmiljön med olika nivåer på skyddet samt att torgytan 
inte har varit planlagd. Detta föranledde uppdraget att genomföra ny detaljplan för 
Rådhustorget inför Piteås 400-års jubileum. 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2018-11-26--2018-12-17. 
Samhällsbyggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2019-01-17. I redogörelsen 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

Planförslaget har varit utställt för granskning 1 under tiden 2019-01-21--2019-02-11. Efter 
genomförd granskning och omarbetning av planförslaget beslutades om ytterligare en 
granskning av detaljplanen. Detta i enlighet med 5 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) 
som anger att ytterligare en granskning ska göras vid större ändringar i planhandlingarna efter 
granskning. I detta fall är den större ändringen en tillagd byggrätt i torgets nordöstra hörn. 

Granskning 2 har genomförts 2019-12-03--2019-12-24. Samhällsbyggnad har upprättat ett 
granskningsutlåtande för granskning 1 och 2 daterat 2020-02-03. I utlåtandet framgår i vilken 
omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter för respektive granskning. 

Detaljplanen innebär strikt reglering av byggnadernas utseende utifrån kulturmiljön och den 
sammanställning och bedömning av kulturmiljön som är gjord som underlag till detaljplanen. 
Detaljplanen medger också en byggrätt i nordöstra hörnet av torgets yta. Byggrätten innebär 
att man kan bygga en ingång med hiss för att klara tillgänglighetskraven om rampen på 
Stjärnan 13 eventuellt tas bort i framtiden. Detaljplanen möjliggör ny markbeläggning på 
torget i form av natursten på den yta som planläggs som TORG. 

Underlag till framtagande av planhandling har främst varit dokumentet ”Sammanställning och 
bedömning av kulturmiljö” som legat till grund för många av planbestämmelserna för att 
bevara den unika kulturmiljö som finns på Rådhustorget. 

Motivering 
Planförslaget anses förenligt med översiktsplanens mål och rekommenderad markanvändning. 
Planförslaget skyddar den värdefulla kulturmiljön runt Rådhustorget och medger 
användningen TORG i enlighet med uppdraget. Samhällsbyggnad bedömer att detaljplanen är 
klar för antagande och föreslår att Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 37 (47) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

(37 av 294)

Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av Kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. Detaljplanen debiteras enligt tabell 8B klass 4, 81 000 kr, i enlighet med upprättat 
planavtal. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-27 att godkänna detaljplanen för del av 
Stadsön 2:1, Rådhustorget. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande som kommunens. 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till Kommunfullmäktige för antagande. 

Beslutsunderlag 
 Plankarta med planbestämmelser del av Stadsön 21 - PB 2018-129 
 Planbeskrivning del av Stadsön 21 - PB 2018-129 
 Sammanställning och bedömning av kulturmiljö - PB 2018-129 
 Samrådsredogörelse del av Stadsön 21 - PB 2018-129 
 Granskningsutlåtande 1 och 2 del av Stadsön 21 - PB 2018-129 
 Beslut om särskild MKB del av Stadsön 21 - PB 2018-129 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-04-06 

(38 av 294)

§ 110 
Reglemente för krisledningsnämnden 
Diarienr 20KS213 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för 
krisledningsnämnden. 

Propositionsordning 
Håkan Johansson (M) och Charlotte Elworth (M) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för 
krisledningsnämnden. 

I reglementet anges även delegering från kommunfullmäktige av verksamhetsområde och 
befogenheter för nämnden. 

Reglementet är uppdaterat med aktuell lag, Lag (2006:544) om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

Aktuell revidering förtydligar även hur ärenden till nämnden ska beredas (§9) och rollen för 
Krisledningsnämndens ordförande (§10). 

Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring att även 
stryka stycke 4 i § 10. 

Håkan Johansson (M): tillägg § 9, att även representant från oppositionen deltar i beredning 
av ärenden. 

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

Beslutsunderlag 
 Reglemente för krisledningsnämnden 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 111 
Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023 
Diarienr 20KS214 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Plan för hantering av extraordinära 
händelser 2020-2023. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod 
fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap. 1 § LEH). 

Planen ska innehålla: 
* hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser 
* hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att 
uppnå inriktning och samordning 
* vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras 
vid extraordinära händelser 

Planen ska vara beslutad senaste 31 december under mandatperiodens första år. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 § 297 att anta reviderad Plan för hantering av 
extraordinära händelser 2020-2023. 

Aktuell revidering förtydligar rollen för Krisledningsnämndens ordförande samt att 
hänvisning förtydligas var elektroniskt stöd till krishanteringsarbetet kan hittas på 
kommunens intranät. 

Beslutsunderlag 
 Plan för hantering av extraordinära händelser 2020-2023 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 112 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv 
och reservfond 
Diarienr 18KS360 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond. 

Ärendebeskrivning
Det nu gällande styrande dokumentet ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive 
riktlinjer för resultatutjämningsreserv” har kompletterats med ett avsnitt med riktlinjer för 
reservfonden, enligt ett tidigare beslut (KF §146/2014). Det nya avsnittet beskriver 
övergripande syftet med reservfonden och hur medel får nyttjas. 

I samband med detta har dokumentet setts över i sin helhet och i den revidering som föreslås 
inkluderas även en förändrad skrivning under avsnittet för ekonomiska mål. Förslaget är att 
detaljer, som årligen beslutas i VEP, stryks och ersätts med en skrivning som mer översiktligt 
beskriver den finansiella målsättningen. Dessa detaljer, så som nyckeltal för ekonomisk 
uppföljning, har hittills beslutats i både VEP och i dessa riktlinjer vilket komplicerar och 
riskerar att göra dessa båda beslut motstridiga om inte båda korrigeras samtidigt vid 
exempelvis en ändring av ett nyckeltal. 

Gällande resultatutjämningsreserven, RUR, föreslås att taket för maximal reservering i 
reserven tas bort, detta genom strykning av ett stycke i aktuellt avsnitt. 

Förslaget är att dokumentet byter titel för att bättre beskriva det utökade innehållet, ”Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond”. 

I bifogat förslag till revideringar är nya delar markerade gult och strykningar är överstruket i 
dokumentet. 

Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och reservfond 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 113 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och 
service (LSS) för fjärde kvartalet 2019 
Diarienr 19KS4 

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

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

Socialnämnden lämnar rapport för fjärde kvartalet 2019. 

Under kvartal 4 fanns det 32 st gynnande ej verkställda beslut. 
19 st avser Daglig verksamhet 
4 st avser Boende vuxna 
1 st avser Kontaktperson 
4 st avser Ledsagarservice 
2 st Korttidsvistelse 
2 st Avlösarservice 

Konsekvensanalys - Medborgare 
Kvarstår utmaningar att bemöta behov och efterfrågan på flera områden, specifikt 
boendeplatser och daglig verksamhet. För att kunna möta upp detta så kommer boendeplan att 
upprättas och presenteras för såväl verksamhet och politik. Det är sökt pengar från 
Innovationsfonden för utvecklingsarbete inom daglig verksamhet för utveckling av fler 
platser. Den markanta ökningen på icke verkställda beslut inom daglig verksamhet är till stor 
del kopplad till avveckling av Bryggans verksamhet. Samtal pågår om samarbete med 
Föreningsservice, kopplat till målgruppen LSS. 

Verksamhet 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. Under 
november kommer det att starta ytterligare en daglig verksamhet i redan befintliga lokaler i
Öjebyn, detta för att klara verkställigheten. 

Budget 
Det kan komma att utgå sanktionsavgifter för Stöd och Omsorgs verksamheter på grund av ej 
verkställda beslut i samband med verkställighet. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut LSS kvartal 4 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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(43 av 294)

§ 114 
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 
för fjärde kvartalet 2019 
Diarienr 19KS5 

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

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

Socialnämnden lämnar rapport för fjärde kvartalet 2019. 

Stöd och omsorg 
Under fjärde kvartalet så fanns det totalt 14 beslut som ej kunnat verkställas inom lagstadgade 
tre månader. Det är fem fler än senaste rapporteringen. 
1 st beslut om boende 
4 st sysselsättning 
2 st kontaktfamilj 
6 st kontaktperson 
1 st ledsagarservice 

Äldreomsorg 
Under fjärde kvartalet fanns det 13 beslut som ej verkställts inom lagstadgade tre månader. 
Det är 11 färre jämfört med senaste rapporteringen. 
11 beslut avser bistånd i form av särskild boendeform 
1 beslut avser om medboende 
1 beslut avser ledsagning 

Anledning till att beslut om bistånd i form av särskild boendeform och medboende inte kunnat 
verkställas beror på resursbrist men även på att medborgaren haft specifika önskemål som inte 
kunnat uppfyllas och de har då valt att tacka nej till erbjudandet. 

Konsekvensbeskrivning - Medborgare 
Stöd och omsorg 
Rekrytering av uppdragstagare kontaktperson/kontaktfamilj samt ledsagare till specifika 
uppdrag kräver en matchning mellan uppdragstagaren och behoven som ska tillgodoses. Detta 
är en grannlaga uppgift som medför svårigheter att hitta rätt person/personer för uppdraget. 
Verksamheten ser också att det blir allt svårare att finna och matcha individer till sådana 
uppdrag som till stor del handlar om ideella insatser med låg ersättning som bygger på tid och 
engagemang. Verksamheten arbetar ständigt med rekrytering 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Äldreomsorg 
Medborgarna framför i högre utsträckning specifika önskemål om var de vill bo och tackar 
därför ibland nej till erbjudna platser när de inte uppfyller deras krav och förväntningar. En 
majoritet av önskemålen gäller särskild boendeform i centrala delarna av kommunen.
Öppnandet av demensboendet Ängsgården har medfört att medborgare med behov av 
demensplats kan erbjudas lägenhet inom någon vecka medan omsorgstagare med behov av 
somatisk plats får vänta längre. 

Av de som väntat mer än tre månader på plats i särskild boendeform har fem verkställts, tre 
har avslutats på egen begäran och tre har valt att invänta ett specifikt särskilt boende. Innan 
beslut om medboende hann verkställas avled den biståndsberättigade makan. Beslut om 
ledsagning har inte kunnat verkställas pga. att medborgaren valt att avböja verkställighet av 
insats för att sedan återta ansökan. 

Konsekvensbeskrivning -Verksamhet 
Stöd och omsorg 
Arbetet med att korta tiden till verkställighet och motivationsarbete pågår ständigt. De som 
beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar 
arbetet. Arbetet med att försöka rekrytera uppdragstagare som motsvarar önskemål och behov 
pågår ständigt. Avdelningen strävar ständigt för att vara attraktiv till nya uppdragstagare, 
översyn och förbättring av rekrytering, tillgänglighet och attraktion är ett ständigt pågående 
arbete. Dokumentation i varje ärende är viktig där det tydligt framgår vilka erbjudanden som 
personerna får och eventuellt andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet. 

Äldreomsorg 
Platsbrist och att tillgängliga platser inte matchar medborgarens behov och önskemål bidrar 
till fördröjning av verkställighet. Platsbristen inom särskild boendeform påverkar i hög 
utsträckning övriga verksamheter inom äldreomsorgen. Möjligheten att matcha medborgarens 
behov och önskemål mot tillgängliga resurser kan ibland vara svåra att tillmötesgå. Arbetet 
med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt utifrån
medborgarens behov, situation och resurser. Öppnandet av Ängsgården har bidragit till 
kortare väntetider. 

Konsekvensbeskrivning - Budget 
Stöd och omsorg 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Äldreomsorg 
Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut. 

Beslutsunderlag 
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2019 
 Rapportering ej verkställda beslut SoL kvartal 4 2019 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 115 
Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå 
kommun 
Diarienr 20KS171 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avsiktsförklaring för samverkan
mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun. 

Ärendebeskrivning
Älvsbyns och Piteå kommuner har som närliggande kommuner samarbetat i olika frågor 
under många år. Sedan år 2013 har kommunerna aktivt samarbetat på kommunpolitikens 
uppdrag och under ledning av kommuncheferna i de bägge kommunerna. Samarbetet har lett 
till en gemensam servicenämnd med ett Lönecenter, en gemensam överförmyndarnämnd med 
verksamhet, en gemensam räddningsnämnd med räddningstjänst samt samverkan mellan 
verksamheter, exempelvis för kartverktyget GIS. 

I oktober 2019 hölls ett samverkansmöte där kommunstyrelserna från bägge kommunerna 
deltog. Vid mötet fördes dialog kring interkommunal samverkan generellt men framför allt
kring samverkan mellan Älvsbyns och Piteå kommuner. Mötet utmynnade i viljan att stärka 
samverkan genom ett gemensamt ställningstagande av bägge kommunernas fullmäktige.
Ändamålet med en avsiktsförklaring är att ytterligare fördjupa, förankra samt skapa stabilitet 
och hållbarhet över tid för samverkan genom denna avsiktsförklaring. 

Älvsbyns kommun behandlar ärendet vid Kommunstyrelse 2020-03-09 och 
Kommunfullmäktige 2020-04-27. 

Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till Avsiktsförklaring för samverkan mellan
Älvsbyns och Piteå kommuner. 

Beslutsunderlag 
 Avsiktsförklaring för samverkan mellan Älvsbyn och Piteå kommuner 
 §47 KSAPU Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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§ 116 
Motion (L) - Träningsbana för sportkörning 
Diarienr 19KS70 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslå motionen - Träningsbana för 
sportkörning. 

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

Grans upplåter en yta där sportkörning kan bedrivas. 

Dessutom anförs i motionen: 

Sportkörning med häst är den snabbaste växande grenen inom ridsportförbundet. Trots det 
finns det ingen gymnasieskola i norra Sverige som har utbildning i sportkörning och ingen 
träningsbana norr om Burträsk i Västerbotten. 

Många börjar med sportkörning när de "vuxit ur" sin ponny, för att motionera en 
sällskapshäst, eller som ett komplement till ridningen. 

En träningsbana på Grans skulle ge naturbruksgymnasiet en särställning i Sverige, som ett av 
de få i landet som erbjuder utbildning i sportkörning. Eftersom det redan finns en 40x80m 
körplan för dressyrträning, är det lämpligt att man bygger 2-3 maratonhinder i närheten för 
maratonträning. 

Närmaste anläggning med maratonhinder finns 20 mil bort i Villvattnet utanför Burträsk, 
Västerbotten. Hela Norrbotten har bara 4 tävlande ekipage. I Västerbotten finns ett 40-tal 
tävlande ekipage tack vare det finns träningsmöjligheter. 

Jag föreslår Grans upplåter en yta där sportkörning kan bedrivas. Kostnad för hinder 
(demonterbara och flyttbara) betalas av brukarna genom eget arbete/sponsring eller gåvor. 
Skulle det finnas några träningshinder skulle fler våga tävla eftersom de fått träna. Det är lätt 
att anordna tävlingar genom att ställa upp några tillfälliga hinder om det redan finns några 
fasta. 

Det skulle även öka andelen killar i ridsporten. Då de upplever körningen som väldigt tuff och 
fartfylld. Många kuskar är män och flera kvinnor som kör har sin make som "groom". 
Hindren går att bygga så att de kan användas som fälttävlans hinder. Det skulle vara den enda 
fälttävlans banan i övre Norrland. 

Kommunfullmäktige har den 18 februari 2019, § 51, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 5 februari 2020 
Kommunfullmäktige avslog 2018-09-24 § 174 en motion även den från Liberalerna om att 
utreda möjligheterna för en tävlingsanläggning för sportkörning på Grans. Barn och 
utbildningsnämnden konstaterar där i likhet med motionären att sportskörning framförallt 
lockar personer i vuxen ålder. Det skulle möjligtvis finnas möjlighet att sätta upp några 
enstaka hinder på området men trycket på deras marker är hårt. Det finns inte heller något 
dokumenterat intresse eller registrerad förening som visat intresse att driva en föreslagen 
anläggning. 

Kommunledningsförvaltningen ser inte att denna motion ger upphov till ett förändrat yttrande 
jämfört med den förra motionen. Kommunens satsningar på idrottsutövande är i första hand 
riktat till barn och ungdomsverksamhet för att ge alla unga möjlighet till rörelse och en 
meningsfull fritid. 

Bedömning är att vuxna själva har möjlighet att prioritera sina fritidsaktiviteter och behöver 
inte på samma sätt stöd av kommunen. Det finns inte heller något dokumenterat stort intresse 
för sportkörning med häst inom Piteå området vilket gör att byggandet av en 
sportkörningsanläggning skulle vara en stor risktagning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
”Motionen är en mindre modifiering av en redan avslagen motion från 2018. Det finns inte 
heller någon aktiv ungdomsförening som framfört önskemål om någon liknande anläggning 
varför man kan utgå från att intresset inte är så stort. 

Jag är fortfarande inte beredd att bifalla beslut om att lägga resurser på att utreda en 
anläggning för sportkörning på Grans område. Skulle skolan eller en aktiv förening med 
ungdomsverksamhet se att det finns behov av en sådan anläggning kan det i framtiden förstås 
komma att bli en annan bedömning. 

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen.” 

Signatur justerare Utdragsbestyrkande 
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