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§ 117
Månadsrapport mars 2020 samt helårsprognos
Diarienr 20KS51

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport mars 2020.

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet.

Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista mars 2020 som uppgår till -4,2 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om -18,1 mkr.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport mars 2020

(4 av 144)



Sammanträdesprotokoll 5 (41)

Sammanträdesdatum
2020-04-28

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 118
Verksamhetsplan (VEP) 2021-2023 och årsbudget 2021 för 
Kommunstyrelsen
Diarienr 20KS53

Beslut
Kommunstyrelsen antar Verksamhetsplan (VEP) 2021-2023 och årsbudget 2021 för 
Kommunstyrelsen.
 
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda om feriearbetare 
kan göra digitalt historiskt bildarkiv till medborgare och företag.

Ärendebeskrivning
Avdelningschef Styrning och ledning Leif Wikman och ekonomichef Åsa Öberg föredrar 
ärendet.

Med utgångspunkt från de av Kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för verksamhetsplan 
2021-2023 har ett förslag till verksamhetsplan för planperioden samt budget för 2021 
utarbetats.

Yrkanden
Helena Stenberg (S), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till 
Kommunledningsförvaltningens förslag med följande ändringar:

Stryk följande text under rubriken Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som 
grund, på sidan 2:
Utropandet av Piteå som MR-kommun har flyttats till FN-dagen i oktober vilket innebär att 
ett nytt koncept behöver tas fram under innevarande år. Utropandet av Piteå till MR-kommun 
innebär ett åtagande att i alla lägen företräda mänskliga rättigheter och att även 
fortsättningsvis involvera piteborna i det arbetet för att nå ett öppet samhälle. Arbetet är 
viktigt även för att bibehålla och stärka den lokalsamhällestillit som finns i Piteå. För 
ledningsuppdraget Piteå MR-kommun ska en slutrapport tas fram under hösten 2020. I den 
slutrapporten ska behov av fortsatt samordning och samarbete internt och extern belysas.

Stryk följande text under rubriken Nuläge, på sidan 5:
Alla personer som varslats om uppsägning har inte blivit uppsagda ännu och det tar tid innan 
eventuellt verkställda varsel och effekter av konkurser syns i arbetslöshetssiffrorna. Under 
mars månad ökade arbetslösheten i Piteå kommun endast med 0,1 procentenheter till 6,0 %. 
Men enligt Arbetsförmedlingens analys från i början av april är läget på arbetsmarknaden 
allvarligt och om utvecklingen fortsätter kan arbetslösheten i Sverige nå en topp under 
sommaren med 10 procent inskrivna arbetslösa.
En utmaning är att den initiala uppbyggnaden av det centrala stödet för 
verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik baseras på engångsmedel på 2 mkr som 
upphör från 2021 samtidigt som efterfrågan och behoven från nämnderna ökar. Dessa faktorer 
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medför ett behov av att sänka ambitionsnivån betydligt om inte en annan finansiering kan ske.

Ändra rubriken Ökad utvecklingstakt till Digitalisering och stryk följande text, på sidan 6:
Det kommer att krävas en ökad utvecklingstakt i kommunens verksamheter med initialt högre 
kostnader som följd. Automatiserade myndighetsprocesser med hjälp av modern teknik och 
nya arbetssätt kommer att krävas samtidigt som nyttjandet av sådan teknik i sig kan innebära 
ökade kostnader. Parallellt krävs en förståelse och kraft att också kunna tillvarata möjligheten 
att avveckla processer och rutiner med besparingar som följd. Att utveckla kunskap och 
förståelse för möjligheterna med artificiell intelligens (AI) kommer att realiseras under 
kommande år. Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik i samhället ger samtidigt 
både stora möjligheter och utmaningar för offentlig sektor inom i princip alla plan och alla 
verksamheter. En viktig fråga blir därför hur resurser fördelas och i vilken grad kommunen 
väljer att samverka internt mellan nämnder och bolag samt med andra kommuner och 
organisationer för att åstadkomma bästa möjliga för Piteå, dess medborgare och näringsliv.
Därtill minskar driftramen med 2 mkr från 2021 då prioriterade medel var av engångskaraktär 
för 2019-2020. Dessa har använts till rekrytering av 2,5 årsarbetare med fokus på 
verksamhetsutveckling. Det är en utmaning att minska på resurser som efterfrågas. 
Framförallt då nämndernas behov vida överstiger det som idag kan levereras.

Ändra första meningen under rubriken Generella behov, ekonomi, på sidan 6:
Den kommunala ekonomin står inför påfrestningar kommande år och prognoserna kommer 
fortsatt vara mycket osäkra.

Ändra sista meningarna under rubriken Samhällsutveckling, på sidan 6:
Målet att bli Sveriges barnvänligaste kommun förpliktar, samtidigt som det lägger grunden till 
goda förutsättningar för tillväxt. Kommunledningsförvaltningens samordnande uppdrag kring 
barns och ungas hälsa är en viktig del i det arbetet.

Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda om feriearbetare 
kan göra digitalt historiskt bildarkiv till medborgare och företag.
 
Håkan Johansson (M) och Majvor Sjölund (C): 
Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
Avslag på Helena Stenbergs (S) ändringsförslag att ändra rubriken Ökad utvecklingstakt till 
Digitalisering och stryka text på sidan 6.
Avslag på Helena Stenbergs (S) ändringsförslag att ändra första meningen under rubriken 
Generella behov, ekonomi, på sidan 6.
I övrigt bifall till Helena Stenbergs (S) ändringsförslag.
 
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsplan 2021-2023 Kommunstyrelsen

(6 av 144)



Sammanträdesprotokoll 7 (41)

Sammanträdesdatum
2020-04-28

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

 Bilaga 1.1 Digitaliserad inköpsprocess
 Bilaga 1.1.1 Sammanfattning förstudie inköpsprocess
 Bilaga 1.2 Automatisering av personalprocesser och arbetsuppgifter
 Bilaga 1.3 Historiskt bildarkiv
 Bilaga 1.3.1 Underlag till historiskt bildarkiv
 Bilaga 1.4  Investeringsprojekt datorer mm
 Bilaga 1.4.1 Underlag till reinvesteringar IT-Infrastruktur
 Bilaga 1.4.2 Underlag till reinvestering verksamhetsdatorer
 Bilaga 1.4.3 Underlag till investeringar datorer gymnasiet
 Bilaga 1.4.4 Underlag till investeringar tillbehör och datorer p g a utökad livslängd
 Bilaga 1.4.5 Underlag till investeringar grundskolan åk 7
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§ 119
Revisionens grundläggande granskning för 2019
Diarienr 20KS128

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Revisionens grundläggande granskning för 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser.

Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, 
uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för 
att kunna uttala sig i ansvarsfrågan.

Revisionens sammanfattning redovisas i form av rekommendationer:

- Det saknas egna nämndspecifika mål i flertalet nämner/styrelsen. Vår bedömning är att 
nämnderna/styrelsen bör fastslå egna nämndspecifika mål
- I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig handlingsplan 
för hur målen ska uppnås.
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan stärkas ytterligare.
- Kommunstyrelsen bör göra en samlad uppföljning av styrelsen och nämndernas 
internkontrollarbete till fullmäktige. Vi rekommenderar också att nämnderna årligen 
rapporterar sitt internkontrollarbete till kommunstyrelsen.
- Vi anser är att en risk- och väsentlighetsanlys är en förutsättning för en adekvat 
internkontrollplan. I de fall internkontrollplaner inte finns upprättade uppmanar vi nämnden 
att skyndsamt arbeta fram och besluta om internkontrollplan. Generellt anser vi att en 
internkontrollplan ska arbetas fram och fastställas innan det nya verksamhetsåret börjar.
- Vi uppmanar att se över gränsdragningsproblematiken som finns avseende kosten mellan 
fastighet- och servicenämnden och kost- och servicenämnden.
- Kompetensförsörjningen i kommunen bör vara högt uppe på kommunens agenda.
- Vår sammanfattande bedömning vad gäller servicenämnden är att det saknas samordning 
och att nämnden inte hanteras på ett tillfredsställande sätt. Vår rekommendation är att 
strukturera och styra upp nämndens verksamhet på ett tydligare sätt.
____________
Kommunstyrelsens yttrande

Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas grundläggande granskning för 2019 och avger 
följande yttrande.
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Piteå kommuns styr- och ledningssystem medger att nämnderna i de fall de övergripande 
målen inte är tillräckliga antar egna mål för verksamheten. Dessa bör vara i samklang med 
och komplettera de övergripande målen. Det är upp till varje nämnd att göra den 
bedömningen. Kommunstyrelsen instämmer i att en plan bör upprättas i de fall tillräcklig 
måluppfyllelse inte kan nås, detta rapporteras och följs upp i verksamhetsplan, 
månadsrapporter och bokslut där Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt.

I februari 2020 antog Kommunfullmäktige en reviderad Policy för internkontroll, där framgår 
att alla nämnder ska anta en internkontrollplan senast första mötet för året, en 
uppföljningsrapport ska återrapporteras till Kommunstyrelsen före årsskiftet. Dispens har 
första året getts till Socialnämnden då de utifrån speciallagstiftning har ett annat årshjul för 
sin internkontroll enligt deras systematiska kvalitetsarbete (SOFS:2019). Där pågår ett arbete 
för att se över formerna för hur internkontrollarbetet ska redovisas. I policyn framgår även att 
en risk- och konsekvensanalys ska genomföras.

Kommunstyrelsen anser att en samlad bedömning till Kommunfullmäktige avseende 
nämndernas interkontroll bör tas under övervägande i det fortsatta utvecklingsarbetet med 
internkontroll.

Kommunstyrelsen håller med om att kompetensförsörjningen för kommunen är en högt 
prioriterad fråga. Det övergripande målet för personalpolitiken ”Piteå kommun och de 
kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt 
skapa hälsofrämjande arbetsplatser” är en grundförutsättning för en väl fungerande 
kompetensförsörjning. Utöver det har även Kommunfullmäktige i riktlinjerna till VEP 2021 
gett ett särskilt ledningsuppdrag till kommunchefen och VD Piteå kommunföretag AB om ett 
strategiskt arbete med kompetensförsörjning.

Servicenämnden med Älvsbyns kommun var den första gemensamma nämnden som 
inrättades i Piteå. Den har ett väldigt smalt ansvarsområde och det pågår en översyn av de 
organisatoriska arbetsformerna för det samarbetet.

Kost och servicenämnden ansvarar i första hand för samverkanskommunernas produktion av 
kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende. Produktionen av de kylda maträtterna sker i 
Öjebyns produktionskök. Gränsdragningen och ansvar mellan kommunerna är en 
överenskommelse med Luleå kommun. Att helt skilja på verksamheterna som Kost- och 
service nämnden och Fastighets- och servicenämnden utför skulle avspegla sig markant på 
effektiviteten i produktionen. Kommunstyrelsen uppmanar ändå de berörda nämnderna att 
vara uppmärksamma på problematiken och följa frågan noggrant.
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§ 120
Granskningsrapport - Granskning avseende investeringsprojektet 
Ängsgården (fd Berget)
Diarienr 20KS129

Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över Granskningsrapport - Granskning avseende 
investeringsprojektet Ängsgården (fd Berget).

Ärendebeskrivning
KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att löpande under två års tid granska om 
investeringsprojektet Ängsgården (fd. Berget) fungerat tillfredställande med avseende på 
intern kontroll. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2017.

Syftet med granskningen har varit att löpande under 2017–2019 bedöma om 
investeringsprojektet fungerar tillfredställande med avseende på intern kontroll.

Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är att investeringsprojektet till 
största del hanterats på ett tillfredsställande sätt avseende den interna kontrollen. 
Bedömningen är att förfarandet avseende upphandling, tilldelning etc. har hanterats i enlighet 
med Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Det fanns en tydlig fördelning mellan roller och ansvarsfördelning mellan de olika aktörerna. 
Dock saknades det en projektägare för projektet.
_____________
Kommunstyrelsens yttrande

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens Granskning av investeringsprojekt, vård- och 
omsorgsboendet Ängsgården (Berget) och instämmer i dess slutsatser.

Det är glädjande att investeringsprojektet i stort följt anvisningen avseende större 
investeringsprojekt och hållit sig inom såväl planerad tidsram som tilldelad investeringsram.

Att det skett ett förbiseende angående formellt utseende av projektägare är inte bra och orsak 
till detta bör utredas vidare. Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att säkerställa så att 
samtliga delar i anvisningen avseende investeringsprojekt efterlevs i framtida projekt.
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§ 121
Medborgardialog i samband med sociotopkartering av centrala Piteå
Diarienr 20KS227

Beslut
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra 
medborgardialoger under år 2020, i samband med en sociotopkartering av centrala Piteå.
 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgardialogerna ska prioriteras för Nördfjärden, ske med 
digitala metoder och att metoderna ska utformas så att de passar barn.

Ärendebeskrivning
En fungerande grönstruktur har stor betydelse för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling. 
Stadens grönska är bärare av ekologiska, sociala, kulturella och estetiska värden som främjar 
en rumslig, social och ekologisk hållbar samhällsutveckling. Grönområden ger 
samhällsekonomiska vinster, bland annat därför att de bidrar till förbättrad folkhälsa.

I dialoger inom kommunen och med medborgare, sedan några år tillbaka (år 2012-2013 samt 
vid framtagande av ÖP 2030), kom det fram att Norrstrand är ett uppskattat grönområde. De 
sociala värdena är höga och Norrstrand har på grund av dess centrala läge stor betydelse för 
enklare friluftsliv, närrekreation och folkhälsa. Norrstrands läge och storlek kompenserar för 
bristen på större grönska i centrala Piteå. Samtidigt är exploateringstrycket mycket högt.

Ett planprogram ska tas fram för området kring Nördfjärden. Inför det arbetet föreslås ett 
genomförande av en sociotopkartering av gröna friytor av centrala Piteå med en fördjupning 
av området kring Nördfjärden. Syftet med sociotopkarteringen är att den ska utgöra ett bra 
underlag för planprogrammet och vidare beslut om framtida utveckling av området kring 
Nördfjärden. Målet är att ta fram sociotopkartor för gröna (grönska), blåa (vattendrag) och 
vita (is och snö) friytor. Kartorna ska beskriva brukarnas aktiviteter på de olika friytorna. 
Även en rapport kommer att tas fram som beskriver användningsfrekvensen av friytorna 
under de olika årstiderna, upplevelser av platserna, värden i området med mera. Dialogerna 
blir således värdefull information och en möjlighet för piteborna att kunna påverka 
utvecklingen av grön-, blå- och vitstrukturen kring Nördfjärden.

För att få fram sociotopkartor krävs dialoger med användare/brukare av friytorna som ska 
undersökas. Målgrupper för dialogerna är medborgare eller andra besökare av friytorna. 
Målgrupperna ur ett integrationsperspektiv är i detta fall främst personer med olika typer av 
funktionsnedsättningar samt nyanlända. De dialogmetoder som kommer att användas är 
webbenkäter riktade till allmänheten samt dialogmöten med riktad inbjudan till olika grupper. 
Spontana möten på plats kring Nördfjärden kommer också att genomföras.

Tidsplanen är att webbenkäter påbörjas under våren och är ifyllbara fram till hösten. Spontana 
möten utomhus kring Nördfjärden planeras att genomföras under våren och sommaren. I och 
med den rådande coronavirusepidemin kommer de riktade dialogmötena förmodligen att 
kunna äga rum tidigast under sommaren, men förmodligen till hösten.

(11 av 144)



Sammanträdesprotokoll 12 (41)

Sammanträdesdatum
2020-04-28

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Projektstart sker under april och avslut sker under december 2020.

Resultatet av dialogerna kommer att publiceras via olika kanaler såsom kommunens hemsida, 
via pressmeddelanden och sociala medier och blir således en återkoppling till pitebor och 
andra medverkande.
________________________________

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Ett planprogram ska tas fram för området runt Nördfjärden. För att få ett bra underlag för 
planprogrammet och vidare beslut om framtida utveckling av området kring Nördfjärden 
föreslår Samhällsbyggnad att en sociotopkartering ska genomföras i centrala Piteå med 
fördjupning av området kring Nördfjärden.

En sociotopkartering ska grunda sig i både värderingar från professionen och medborgare. För 
att undersöka vilket värde området kring Nördfjärden har för piteborna föreslås en 
medborgardialog i fyra olika steg;

1.Webbenkät Piteå Centrala
För att sätta området Nördfjärden i ett sammanhang ges piteborna tillfälle att svara på och 
beskriva favoritplatser i centrala Piteå.

2.Webbenkät Nördfjärden
Riktad enkät som ställer frågor om området kring Nördfjärden. Enkäten ska finnas tillgänglig 
att besvara via webben under en längre period

3.Under samma period som webbenkäten är möjlig att besvara kommer observationer och 
spontana möten att genomföras på plats (området kring Nördfjärden).

4.Fokusgruppsmöten kommer att genomföras med speciellt inbjudna grupper. Målgruppen för 
dialogen är användare/brukare av friytorna inom Piteå centrala område samt friytorna på och 
inom Nördfjärdens område.

Metoden sociotopkartering har använts av flera andra kommuner (Norrköping, Stockholm m 
fl.) men har inte tidigare använts i Piteå kommun. Resultatet från den planerade 
medborgardialogen utgör ett viktigt underlag inför framtagandet av planprogrammet för 
Nördfjärden som är ett viktigt rekreations- och fritidsområde för piteborna.

Utifrån den rådande pandemin så finns dock en risk att delar av den planerade dialogen inte 
kommer att kunna genomföras men alternativet – om man inte skjuter på beslut om 
planprogram – är att ingen medborgardialog kan genomföras.

När resultatet av dialogen presenteras är det viktigt att tydligt redovisa vilka målgrupper som 
kunnat nås genom dialogen.

Utifrån tidigare fattade beslut av Kommunstyrelsen om att årets dialoger ska fokusera på 
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ungas delaktighet föreslår Kommunledningsförvaltningen att särskilt vikt ska läggas vid barn 
och ungas möjlighet att delta vid dialogerna och att deras synpunkter och användande av 
området kring Nördfjärden synliggörs.

Kommunledningsförvaltningen föreslår också att i första skedet begränsa dialogen till 
området kring Nördfjärden samt att i dialogen använda digitala metoder såsom webbenkäter, 
digitala konferenser osv. Enligt tidplanen ska den digitala dialogen genomföras mellan maj 
och augusti/september 2020.

Beslutsunderlag
 Medborgardialog i samband med sociotopkartering av centrala Piteå
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§ 122
Begäran om investeringsmedel från Centrala potten för 
Christinaprojektet
Diarienr 20KS162

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar reserverade investeringsmedel på 17,5 mkr till 
Samhällsbyggnadsnämnden, för projektering, ombyggnation och nybyggnation samt 
trafiksäkring för Christinaprojektet.

Medel tas från Centrala Potten.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 januari 2020 att Christinaprojektet ska genomföras enligt 
scenario 1 b. Scenariot innebär att skolan byggs för att rymma 900 elever (jmf med ca 770 
idag), där infrastruktur, logistik och utformning på ett ekonomiskt hållbart sätt skapar en skola 
med en bra inne- och utemiljö.

Scenariot innebär en nybyggnation på ca.1 900 m2 och en ombyggnation av befintliga lokaler. 
Området delas in i en idrotts- och mäss-arena, en kulturflygel samt en del för Christinaskolan. 
Externa verksamheter samlas och ytor finns för att kunna genomföra de kulturaktiviteter som 
idag finns i lokalerna men som även möjliggör för ytterligare användning.

Budgeten med en kalkyl K0 i 2019 års prisnivå uppskattas till totalt 134 mkr och bedöms 
kunna genomföras med ett färdigställande under 2023. En preliminär tidsplanering har gjorts 
baserat på framtagen K0-kalkyl för att fördela utgifterna över projekts tid.

Utgifterna 2020 avser främst projektering avseende ombyggnation och nybyggnation av skola 
med tillhörande kök. Under 2020 förväntas köket, utöver projekteringen, även upphandlas 
samt påbörjas byggnation.

Vad gäller infrastrukturen i området så planeras Olof Palmes gata (Nygatan till GC-tunnel) att 
trafiksäkras under 2020. Även området utanför Norrmalmia planeras att byggas om under 
2020 för att möjliggöra logistiken kring skolans kök samt parkering till personalen i området.
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Preliminär tidplan med grovt uppskattade kostnader:
K0-kalkyl 2019 års prisnivå

 Total Budget 
1b

2018 
2019 2020

01 Kv. Rönnen 200 000  200 000
Div utredningar 200 000  200 000
Hantering skyddsrum    
Rivning Norrmalmskolan    

02 Skola och fastighet  126 300 000 1 600 000 14 900 
000

Nybyggnation 1920 m2 55 700 000 1 300 000 3 300 000

Ombyggnation befintliga lokaler 48 000 000 300 000 10 400 
000

Renovering tak bibliotek 12 000 000   
Allaktivitetslokal kultur 6 800 000  700 000
Återställning av gamla foajén 3 800 000  500 000
03 Infrastruktur 7 500 000  2 400 000
Norrmalmia parkering och logistik kök 2 350 000  1 200 000
Rivning/Ombyggnation gc-tunnel 600 000   
Säkerställning Olof Palmes gata 3 970 000  1 200 000
Lämning/hämtning Låg och 
mellanstadie 580 000   

Summa per år 134 000 000 1 600 000 17 500 
000

Reserverat i VEP Centralpott   30 000 
000

Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2020-03-09 begäran om att reserverade 
investeringsmedel på 17,5 Mkr till Christinaprojektet i VEP 2020-2022 lyfts från 
Kommunstyrelsens Centrala pott "Utveckling Christinaområdet".

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Christinaprojektet är ett omfattande projekt över lång tid. För att tydliggöra handläggningen 
och kvalitetssäkra genomförandet av projektet följs Anvisning för investeringsprocess. 
Kommunens ledningsgrupp genomför regelbundna investeringsråd där en samsyn mellan de 
berörda förvaltningarna nås. De investeringar som nu ska genomföras för äskade medel sker 
via upphandlade ramavtal där kostnaderna är kända. Kommunledningsförvaltningen föreslår 
därför att äskade medel utbetalas.
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§ 123
Medfinansiering – Projekt Företagsakuten
Diarienr 20KS208

Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Företagsakuten med totalt 200 tkr för 2020.

Kommunstyrelsen beslutar att projektet återredovisas till Kommunstyrelsen.

Beslut gäller under förutsättning att skälig medfinansiering uppnås.

Medel tas från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning
Sökande är Näringslivsavdelningen, Piteå kommun. Just nu råder en Coronakris som ställer 
till det på olika nivåer och kommer att påverka vår ekonomi långt fram i tiden.

Näringslivsavdelning har utformat en arbetsbeskrivning för hanteringen av Företagsakuten. 
Den har till uppgift att i ett tidigt skede hjälpa företag som på grund av Coronakrisen är i 
behov av stöd/rådgivning. För att fylla den med rätt kompetens så söker vi medel från 
Tillväxtpolitiska reserven. Den kompetens som vi bedömer är efterfrågad är ekonomisk och 
juridisk. Dessa tjänster direktupphandlas via vår inköpsavdelning.

Vår bedömning i nuläget är att dessa insatser är viktiga och skulle inte dessa medel 
upparbetas så kommer de att återföras till den Tillväxtpolitiska reserven.

Total projektbudget 2020
Köp av tjänst 400 tkr
Totala kostnader 400 tkr

Finansiering
Piteå kommun 200 tkr
Framtidsbanken 200 tkr
Total finansiering 400 tkr

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunledningsförvaltningen är av den uppfattningen att det är angeläget att kommunen 
finns som stöd för vårt näringsliv i dessa tider. Kommunen ställer upp på olika sätt och gör 
sitt bästa för att hjälpa våra företag i den mån man kan och med fokus på den problematik 
som föranletts av effekterna av Corona. För små och medelstora företag kan vi erbjuda stöd 
genom att anlita extern konsulthjälp inom exempelvis juridik och ekonomi, för de som är i 
akut behov av detta. Som ringar på vattnet hoppas vi också att denna del av kommunens 
ansträngningar även påverkar vårt näringslivsklimat i positiv bemärkelse.
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Yrkanden
Håkan Johansson (M): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att 
projektet återredovisas till Kommunstyrelsen.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.
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§ 124
Principbeslut om statliga medel
Diarienr 20KS258

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de kommunala konsekvenserna av Covid-19-pandemin så långt 
det är möjligt särredovisas och följs upp inom ramen för kommunens styr- och 
ledningssystem.

Kommunstyrelsen beslutar att när Riksdagen fattar beslut om extra generella statsbidrag till 
följd av covid-19, sker ingen fördelning per nämnd utan statsbidragen kvarstår som en del av 
kommunens totala finansiering av verksamheterna.

Ärendebeskrivning
Regeringen har under våren 2020 presenterat ett stort antal åtgärder för att stoppa 
smittspridningen och mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av Covid-19-pandemin. 
I Vårändringsbudgeten för 2020 föreslår regeringen att regioner och kommuner tillförs 
generella resursförstärkningar för att förbättra möjligheterna att klara av det ansträngda 
ekonomiska läget. Förslaget innebär 20 miljarder extra i generella statsbidrag för 2020, varav 
12,5 miljarder kronor utgör ett permanent tillskott till kommunsektorn. Beslut beräknas tas av 
Riksdagen i juni 2020.

För kommuner och regioner medför pandemiutbrottet främst konsekvenser för såväl minskade 
intäkter i form av bl.a. minskade skatteintäkter som omfattande merkostnader i 
verksamheterna. SKR:s bedömning är att BNP riskerar att falla med flera procent redan i år, 
vilket i hög grad kommer att påverka kommunernas och regionernas skatteintäkter negativt. 
En minskning av skatteunderlaget med 1 % motsvarar minskade skatteintäkter om ca 21 mkr 
för Piteå kommuns del. Skulle skatteunderlaget inte öka alls under 2020 så minskar 
skatteintäkterna med ca 50 mkr i år.

Utöver förslaget om extra tillskott av generella statsbidrag så har Riksdagen har redan antagit 
ett förslag från Regeringen som innebär att kommuner och regioner kommer kompenseras 
med 1 mdkr för merkostnader inom hälso- och sjukvård kopplade till utbrottet av Covid-19. 
Regeringen räknar nu med att kostnaderna kommer bli högre än tidigare beräknat. Därför 
föreslås ytterligare 2 mdkr gå till detta ändamål, totalt 3 mdkr. Omfattningen för Piteå 
kommuns del kan inte bedömas i nuläget.

Regeringen ser också över flera olika möjligheter att minska den administrativa bördan för 
kommunsektorn och underlätta hanteringen av det nya Coronaviruset genom att till exempel 
förändra krav på uppföljning och återrapportering för riktade statsbidrag och 
överenskommelser. Ett intensivt och brett arbete pågår och regeringen har för avsikt att 
återkomma med konkreta förslag.

Innebörden för Piteå kommuns del år 2020 är en förstärkning av generella statsbidrag med 
totalt 64,5 mkr, varav 7,1 mkr redan är utbetalade och 14,3 mkr är förstärkningar som 

(19 av 144)



Sammanträdesprotokoll 20 (41)

Sammanträdesdatum
2020-04-28

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

föreslagits före Covid-19-utbrottet. Den förstärkning som görs i syfte att täcka minskande 
skatteintäkter och merkostnader till följd av Covid-19 motsvarar för Piteås del ca 43 mkr. Av 
totalt föreslagen förstärkning om 64,5 mkr är 28,6 mkr av engångskaraktär år 2020 och 
resterande 35,9 mkr är ett permanent ramtillskott som även finns med kommande år.
De föreslagna extra statsbidragen utbetalas först efter att Riksdagen fattat beslut i linje med 
Regeringens förslag.

Riksdagen har också fattat beslut om att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner under 
april och maj 2020. Det innebär att alla arbetsgivare kompenseras för sjuklönekostnaderna de 
första 14 dagarna under två månaders tid. Ersättningen betalas ut till kommunens skattekonto 
och kommer att särredovisas så uppföljning är möjlig för kommunen på övergripande nivå. 
Omfattningen kan dock inte bedömas i nuläget.

Samtliga förvaltningar inom Piteå kommun har fått i uppdrag att månatligen sammanställa 
uppkomna intäktsbortfall och merkostnader till följd av Covid-19. De kommunala 
verksamheter har årligen kostnader för personal och varor som i år ökar markant till följd av 
effekterna av pandemin. Därför har en gemensam beräkningsprincip tagits fram för 
kostnadsjämförelse med genomsnittliga kostnader för åren 2017-2019. Merkostnader som 
normalt inte uppkommer i kommunal verksamhet bokförs utan jämförelse med tidigare år.

Kommunledningsförvaltningen samordnar sammanställning av effekterna av Covid-19 inom 
ramen för ordinarie uppföljningar i månadsbokslut och delårsbokslut. Dessa rapporteras till 
Kommunstyrelsen respektive till Kommunfullmäktige enligt fastställt årsplanering för 
ekonomiska aktiviteter för 2020.

I ett mycket instabilt och osäkert ekonomiskt läge är prognoserna mycket svårbedömda för 
hur ekonomin kommer att utvecklas under året och de kommande åren. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att de kommunala konsekvenserna av Covid-
19-pandemin så långt det är möjligt särredovisas och följs upp inom ramen för kommunens 
styr- och ledningssystem. När Riksdagen fattat beslut om extra generella statsbidrag till följd 
av Covid-19 motsvarande ca 43 mkr, så sker ingen fördelning per nämnd utan statsbidragen 
kvarstår som en del av kommunens totala finansiering av verksamheterna.
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§ 125
Principer för sponsring
Diarienr 20KS233

Beslut
Kommunstyrelsen antar Principer för sponsring.

Ärendebeskrivning
Utifrån den rådande situationen har ett flertal arrangemang i Piteå tvingats ställa in och 
liknade scenario gäller för våra idrottsföreningar och lag inom ett flertal idrotter. Dessvärre är 
detta långt ifrån slutet utan ett flertal såväl mindre som större arrangemang kommer drabbas.

Med denna bakgrund är det viktigt att redan nu klargöra hur vi som kommun ska agera i de 
flertalet olika situationer som uppkommer. Situationer där kommunen har beslutat att gå in 
som sponsor, alternativt årligt återkommande där kommunen går in som sponsor.

Värt att notera är att vi redan idag har ett flertal ärenden och de olika arrangörerna tänker och 
agerar väldigt olika. Några begär ingenting utan har efterfrågat hur de betalar tillbaka 
beloppet eftersom de inte anser att de har haft några kostnader i och med att arrangemanget 
har ställts in. Det finns även arrangörer som själva kan bära de uppkomna kostnaderna, andra 
frågar oss om vi kan vara med och ta hela eller delar av de faktiska kostnader de har haft och 
vissa vill att vi mer eller mindre ska gå in och täcka upp för delar av deras uteblivna intäkter.

I alla Piteå kommuns avtal, oavsett om det är arrangemang eller idrottsföreningar, finns en 
punkt som kopplar sponsringsinsatsen till genomförandet av arrangemanget alternativt för 
idrottsföreningar/lag spel under en angiven säsong eller år.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till principer för sponsring. Förslaget är 
att dessa läggs som en bilaga till befintliga Riktlinjer för sponsring, med giltighetstid till och 
med 2020-12-31.

Yrkanden
Anders Lundkvist (S): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
följande tillägg under rubriken Eventsponsring: Nytt beslut fattas enligt gällande 
delegationsordning.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
 Principer för sponsring
 Sammanställning av sponsringsärenden 2020
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§ 126
Riktlinjer för inköp
Diarienr 20KS240

Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för inköp.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna anger ramarna för kommunkoncernens inköpsprocess och grundar sig på Policy 
för inköp. Inköpsprocessen är en kommunövergripande process. Med inköp och 
inköpsprocessen avses ett antal delprocesser; upphandlingsprocessen, beställningsprocessen, 
betalningsprocessen och uppföljningsprocessen.

Piteå kommunkoncernen består av ett antal upphandlande myndigheter och enheter, vilka 
lyder under de lagar som styr offentlig upphandling. Inköp är en strategisk ledningsfråga och 
kan användas som ett strategiskt verktyg för att skattemedel används på bästa sätt. En effektiv 
och kvalitetssäkrad inköpsprocess är en förutsättning för att nå uppsatta mål och effektivt 
resursnyttjande.

Med anledning av den av regeringen framtagna nationella upphandlingsstrategin samt förslag 
om ny utvecklad inköpsprocess i Piteå kommun har ny Policy för inköp tagits fram. Den nya 
inköpsprocessen innebär betydande förändringar i form av en digitaliserad inköpsprocess med 
nytt systemstöd, nya verktyg och roller samt nya arbetssätt.

Med anledning av de omfattande förändringarna har de tidigare beslutade Riktlinjerna för 
Piteå kommuns upphandling omarbetats och ersatts med helt nya Riktlinjer för inköp, i 
enlighet med den nya inköpsprocessen, ny Policy för inköp samt den nationella 
upphandlingsstrategin. I samband med denna omarbetning av Riktlinjer för inköp har även 
Riktlinjer för prioritering av kommunens upphandlingar införlivats i dessa nya Riktlinjer för 
inköp.

Yrkande
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): Ändring av 2.4 Referensgrupp: 
Referensgruppens uppgift är att inhämta synpunkter från brukare samt att iaktta helhetssyn 
vid framtagandet av kravspecifikation för att möta kommunens samlade behov av aktuella 
varor och/eller tjänster.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 
Yrkande
Majvor Sjölund (C) och Helena Stenberg (S): Tillägg till 6 Mångfald och en väl fungerande 
konkurrens: Innan anbudsunderlaget skrivs, bör dialog genomföras med potentiella 
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leverantörer för att uppnå större förståelse och ökad kunskap om vilka lösningar marknaden 
kan erbjuda eller utveckla.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 
Yrkande
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): Ändring av 10 Djurskydd: Vid upphandling av 
livsmedel ska svensk djurskyddslagstiftning vara vägledande. Upphandlingsmyndighetens 
miljökriterier och stödverktyg för att ställa krav på djurskydd ska vara vägledande vid 
upphandling. Vid upphandling av animaliska livsmedel ska Upphandlingsmyndighetens 
baskrav utgöra lägsta nivå.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 
Yrkande
Helena Stenberg (S): Ändring av 11 Social hänsyn: Kommunen ska eftersträva målsättning 
för social hänsyn utifrån den nationella upphandlingsstrategin. Arbetsrättsliga villkor och 
säkerställande av tillgänglighet ska särskilt beaktas om upphandlingens art motiverar detta. 
Upphandlingsmyndighetens handledning ska vara vägledande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 
Yrkande
Anders Lundkvist (S), Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (SJV): Ändring av 11 Social 
hänsyn: Kommunens leverantörer ska ha tecknat kollektivavtal eller i väsentliga delar 
likvärdiga försäkringslösningar för att trygga de anställdas arbetsvillkor samt skapa rättvisa 
konkurrensvillkor för företagen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 
Yrkande
Helena Stenberg (S) och Håkan Johansson (M): Ändring av 11.1 Mänskliga rättigheter: I 
förberedelsefasen av en upphandling ska hänsyn tas till hållbarhetsrisker i leveranskedjan om 
upphandlingens art motiverar detta. Riskanalyser kan vara aktuella inom produktkategorier 
där det förekommer hög risk inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, 
miljöskydd och korruption i leveranskedjan. Upphandlingsmyndighetens vägledning avseende 
hållbarhetsrisker i leveranskedjor ska ligga till grund för bedömning om särskild riskanalys 
ska genomföras för att identifiera risker inom leveranskedjan.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 
Yrkande
Helena Stenberg (S): Ändring av 12 Innovationer och innovativa lösningar. Lämpliga 
områden för innovationsupphandling identifieras i förberedelsefasen av en upphandling och 
ska särskilt beaktas om upphandlingens art motiverar detta.  Vägledning kring 
innovationsupphandling finns på Upphandlingsmyndighetens hemsida.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.
 
Yrkande
Majvor Sjölund (C) och Helena Stenberg (S): Ändring av 13 Prioriteringsordning för 
upphandlingar: 1. Katastrof-, olycks- och räddningsinsatser, 2. Ramavtal, 3. Investeringar, 4. 
Delfinansierade projekt, 5. Övrigt
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsförslaget och finner att Kommunstyrelsen bifaller 
detsamma.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för inköp
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§ 127
Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling
Diarienr 20KS238

Beslut
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling.

Ärendebeskrivning
Omfattande förändringar i inköpsprocessen och förtydligade av nya roller etc. kräver 
omarbetning av kommunens Riktlinjer för upphandling som beslutades i Kommunstyrelsen 2 
014-08-18, § 171.

En ny riktlinje har därför tagits fram för att följa den nationella strategin. Rubriken på 
riktlinjen har även ändrats till Riktlinjer för inköp.

Dessutom har Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar som beslutades i 
Kommunstyrelsen 2015-09-29 § 254 införlivats i denna riktlinje.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för 
Piteå kommuns upphandling.
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§ 128
Riktlinjer för prioriteringar av Piteå kommuns upphandlingar
Diarienr 20KS239

Beslut
Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar.

Ärendebeskrivning
Omfattande förändringar i inköpsprocessen och förtydligade av nya roller etc. kräver 
omarbetning av kommunens Riktlinjer för upphandling som beslutades i Kommunstyrelsen 2 
014-08-18, § 171.

En ny riktlinje har därför tagits fram för att följa den nationella strategin. Rubriken på 
riktlinjen har även ändrats till Riktlinjer för inköp.

Dessutom har Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar som beslutades i 
Kommunstyrelsen 2015-09-29 § 254 införlivats i denna riktlinje.

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen upphäver Riktlinjer för 
prioritering av Piteå kommuns upphandlingar.
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§ 129
Anmälda delgivningar 
Diarienr 18KS1

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälda delgivningar.

Anmälda delgivningar
 Protokoll styrelsemöte 2020-01-24 - Samordningsförbundet Södra Norrbotten (dnr 20KS216-2)

 Protokoll för Plan- och tillväxtkommitté 2020-03-31 (dnr 20KS11-2)

 Protokoll styrelsemöte 20-03-17 - Samordningsförbundet Norrbotten (dnr 20KS216-3)

 Beslut enligt förordningen (2016:848) för att anordna och tillhanda hålla bostäder för äldre personer (dnr 
20KS234-1)

 Anvisning investeringsprocess mark och anläggning (dnr 20KS237-4)

 Verksamhetsberättelse Rättighetscentrum Norrbotten 2019 (dnr 18KS231-3)

 Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2020-03-04 (dnr 20KS1-5)

 Protokoll Kommunala förebygganderådet 2002-02-27 (dnr 20KS1-6)

 Protokoll Norrbottens E-nämnd 2019-12-17 (dnr 19KS9-3)

 Protokoll Norrbottens E-nämnd 2020-03-11 (dnr 20KS10-1)

 Verksamhetssummering 2019 Norrbottens E-nämnd (dnr 20KS10-2)

 Norrbottens E-nämnd Verksamhetsplan 2020 (dnr 20KS10-3)

 Protokoll folkhälsorådet 2019-12-04 (dnr 20KS1-7)

 Coronapandemin påverkar ridsporten (dnr 20KS1-8)

 Yttrande till Konkurrenskommissionen (dnr 20KS203-2)

Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting

 Cirkulär 20:17. Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m. 
 Cirkulär 20:18. 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för år 2020
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§ 130
Policy för inköp
Diarienr 20KS229

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Policy för inköp.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den av regeringen framtagna nationella upphandlingsstrategin samt förslag 
om ny inköpsprocess i Piteå kommun har ny Policy för inköp tagits fram. Den nya 
inköpsprocessen innebär betydande förändringar i form av en digitaliserad inköpsprocess med 
nytt systemstöd, nya verktyg och roller samt nya arbetssätt. Med anledning av de omfattande 
förändringarna har den tidigare beslutade Inköpspolicyn för Piteå kommun (KF 2014-06-16 § 
93) omarbetats och ersatts med en helt ny Policy för Inköp som ligger i linje med den nya 
inköpsprocessen och den nationella upphandlingsstrategin. Med inköp och inköpsprocessen 
avses ett antal delprocesser; upphandlings-, beställnings-, betalnings- och 
uppföljningsprocessen.

Piteå kommunkoncern består av ett antal upphandlande myndigheter och enheter, vilka lyder 
under de lagar som styr offentlig upphandling. Målsättningen med den av regeringen 
framtagna nationella upphandlingsstrategin är att upphandling ska bli ett strategiskt verktyg så 
att skattemedel används på bästa sätt. Strategin fokuserar på att offentlig upphandling ska vara 
effektiv, rättssäker och tillvarata konkurrensen på marknaden. Strategin ska även främja 
innovativa lösningar, främja ökad tillväxt och sysselsättning samt bidra till en hållbar 
utveckling genom att främja miljöhänsyn och sociala hänsyn. Med hjälp av 
upphandlingsstrategin vill regeringen verka för att upphandlande myndigheter och enheter tar 
fram styrande dokument för att förverkliga inriktningsmålen och regeringens mål med den 
offentliga upphandlingen i sina verksamheter. Utifrån det övergripande målet har regeringen 
tagit fram sju inriktningsmål för upphandlingsstrategin. Piteå kommunkoncern utgör en av 
flera aktörer som ska bidra till förverkligandet av den utarbetade ”Nationella 
upphandlingsstrategin” och de sju inriktningsmålen enligt nedan.

1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär
2. Effektiva offentliga inköp
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens
4. En rättssäker offentlig upphandling
5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling
7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle

Beslutsunderlag
 Policy för inköp
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§ 131
Inköpspolicy för Piteå kommun
Diarienr 20KS259

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Inköpspolicy för Piteå kommun.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den av regeringen framtagna nationella upphandlingsstrategin samt förslag 
om ny inköpsprocess i Piteå kommun har ny Policy för inköp tagits fram. Den nya 
inköpsprocessen innebär betydande förändringar i form av en digitaliserad inköpsprocess med 
nytt systemstöd, nya verktyg och roller samt nya arbetssätt. Med anledning av de omfattande 
förändringarna har den tidigare beslutade Inköpspolicyn för Piteå kommun (KF 2014-06-16 § 
93) omarbetats och ersatts med en helt ny Policy för Inköp som ligger i linje med den nya 
inköpsprocessen och den nationella upphandlingsstrategin. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår därför att Kommunfullmäktige upphäver Inköpspolicy för Piteå kommun.
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§ 132
Reglemente för arkiv
Diarienr 20KS151

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Reglemente för arkiv.

Ärendebeskrivning
I Reglemente för arkiv framgår ansvar och organisation för kommunens myndigheter för 
hantering av information.

Det nuvarande Arkivreglementet reviderades för 25 år sedan. Sedan dess har hanteringen av 
information drastiskt förändrats genom att det i huvudsak sker i digitala verksamhetssystem, 
samtidigt som behovet att bevara på papper har minskat. Bevarandet av digital information 
ställer helt andra krav än det analoga bevarandet. För att möta behoven har det varit 
nödvändigt att helt omarbeta arkivreglementet och i detta förtydliga arkivmyndigheten och 
myndigheternas uppdrag.

En av de mer viktiga förändringarna, och även en förutsättning för digital förvaltning, är 
införandet av verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) som bygger på processer. 
Det traditionella sättet att redovisa arkiv utgår från det s.k. allmänna arkivschemat och speglar 
en rent pappersbaserad administration. I VIR är det informationens rörlighet och det faktum 
att den fysiska lagringen är föränderlig över tid som ligger i fokus.

Reglementet för arkiv kommer att kompletteras med riktlinjer framtagna av arkivmyndigheten 
(Kommunstyrelsen) där vissa områden kommer att förklaras mer detaljerat.

Beslutsunderlag
 Reglemente för arkiv
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§ 133
Arkivreglemente
Diarienr 20KS226

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Arkivreglemente.

Ärendebeskrivning
Det nuvarande Arkivreglemente från 1992 föreslås upphävas då nytt förslag till nytt 
Arkivreglemente är framtaget.
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§ 134
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Diarienr 20KS78

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav 2016-04-18, § 104, Miljö- och tillsynsnämnden i uppdrag att 
revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Piteå kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden har även i uppdrag att lägga till torgföreskrifter i de allmänna 
lokala ordningsföreskrifterna. Förslag till revidering har därför samordnats inom 
Samhällsbyggnad för beslut i båda nämnderna. Samhällsbyggnad har skickat förslaget på 
remiss till polisen; Kultur, park och fritid; Samhällsbyggnadsnämnden; 
Näringslivsavdelningen; Kommunledningsförvaltningen och Länsstyrelsen.

Ordningslagen styr försäljning på offentlig plats samt annan användning av offentlig plats. 
Ordningslagen fastställer att ansökan om tillstånd att upplåta offentlig plats ska inlämnas till 
polismyndigheten. Polismyndigheten tar in yttranden från kommunen innan de fattar beslut.

Kommuner som antar egna lokala torgföreskrifter kan besluta om att upplåta torgplats för 
försäljning på föreskrivna platser till enskilda personer, företag och ideella föreningar, utan att 
upplåtelsen föregås av att ansöka om tillstånd hos polismyndigheten. Detta kan ha positiv 
effekt och gynna torghandeln i kommunen eftersom ansökningsförfarandet förenklas och 
innebär att sökanden inte behöver betala en handläggningsavgift till polismyndigheten på 870 
kr (taxa år 2020). Kommunen tar endast ut en avgift för upplåtelse (205 kr/dag och 1 500 
kr/månad i enlighet med Piteå kommuns Avgifter inom offentlig plats dispenser och 
parkering) och inte för handläggningen.

För att gynna torghandel föreslår Samhällsbyggnad reviderade allmänna lokala 
ordningsföreskrifter där torgföreskrifter fastställs för följande platser i kommunen: 
Rådhustorget, Öjatorget och Porsnästorget. Samhällsbyggnad föreslår platserna utifrån att 
dessa platser är etablerade torg på kommunal mark som därför kan tillåta torghandel.
__________

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-27 § 35
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Piteå kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslaget till Kommunstyrelsen för antagande efter att 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänt förslaget.
__________

Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2020-03-10 § 19
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Miljö- och tillsynsnämnden godkänner revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Piteå kommun.
Miljö- och tillsynsnämnden lämnar ärendet vidare till Kommunfullmäktige för antagande.
__________

Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom Miljö- och tillsynsnämndens förslag till 
revideringar av Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Kommunledningsförvaltningen stödjer 
även de tillagda torgföreskrifterna. Det är positivt att föreskrifterna kan slås ihop för en ökad 
tydlighet och enkelhet för våra medborgare.

Beslutsunderlag
 Allmänna lokala ordningsföreskrifter
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§ 135
Återrapport - Kortfattad version av gestaltningsprogram för Piteå 
Centrum
Diarienr 20KS209

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver beslut om uppdrag till Miljö- 
och byggnämnden, KF 2012-06-25, § 109, om att fortsatt bearbetning av riktlinjerna ska ske 
under framtagande av stadsmiljöprogram.

Ärendebeskrivning
Arbete med stadsmiljön för Piteås stadskärna har pågått sedan 2012. Dåvarande miljö- och 
byggkontor hade ett pågående arbete med ett omfattande gestaltningsprogram för Piteå 
centrum dock utan någon tidplan för färdigställande. Med anledning av ett högt 
exploateringstryck såg Kommunstyrelsen ett brådskande behov av ett gestaltningsprogram.

Kommunstyrelsen gav därför Miljö- och byggnämnden 2012-04-23 i uppdrag att skyndsamt 
ta fram ett kortfattat gestaltningsprogram för Piteå centrum som ska behandlas av 
Kommunfullmäktige. Av ärendebeskrivningen framgår att det kortfattade 
gestaltningsprogrammet bör tillämpas ”intill dess att ett fullständigt gestaltningsprogram finns 
fastställt.”

Miljö- och byggkontoret hade därefter utarbetat riktlinjer för bebyggelse som godkändes vid 
Miljö- och byggnämndens sammanträde 2012-06-19 och överlämnades till 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-25 för antagande. Kommunfullmäktige 
godkände dessa riktlinjer som kortfattad version av gestaltningsprogram för Piteå centrum. 
Kommunstyrelsens uppdrag har därmed uppfyllts.

Däremot har Kommunfullmäktige i sin andra beslutspunkt gett ett nytt uppdrag: ”Fortsatt 
bearbetning av riktlinjerna sker under framtagande av stadsmiljöprogrammet.” I bilagorna till 
Kommunfullmäktiges beslut beskrivs upplägget att riktlinjerna som formuleras till varje 
temaområde ”antas och gäller fram till dess att stadsmiljöprogrammet i sin helhet är 
färdigställt och antaget.” Det fortsatta arbetet med stadsmiljöprogrammet genomförs av 
verksamheten i två steg:

1. Framtagande av ett grundmaterial för de olika temaområdena. Detta skedde 2012 - 2014 i 
sex workshops om stadsmiljön i centrala Piteå. Förslag till riktlinjer har formulerats till varje 
temaområde.
2. Framtagande av riktlinjer till respektive temaområde bl.a. i så kallade pilotprojekt:
”Stadens möblering” som resulterade i
- Riktlinjer för skyltning och uteservering
- Stadens ljus (gestaltningsförslag, färdigställt)
- Stadens golv (gestaltningsförslag, pågående)
- Rådhustorget, (byggprojekt, pågående)
- Evenemangsstaden (ej påbörjat)
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- Stadens stränder och vatten (ej påbörjat)

Verksamheten har haft svårigheter att uppfylla stadsmiljöprogrammets upplägg enligt 
Kommunfullmäktiges beslut från 2012-06-25 på ett tillfredsställande sätt och även inom god 
tid. Uppdraget har fortfarande inte varit färdigställt 2019. Verksamheten bedömer att beslutet 
inte kan verkställas eftersom det har uppstått en oklarhet om stadsmiljöprogrammets upplägg.
De olika temaområdena har inte resulterat i renodlade riktlinjer utan även i icke styrande 
dokument eftersom vissa frågor är svåra att reglera med hjälp av riktlinjer. Dessutom berör en 
del temaområden andra nämnder än Samhällsbyggnadsnämnden (resp. dåvarande Miljö- och 
byggnämnden). Ett antagande av ett stadsmiljöprogram i enlighet med Kommunfullmäktiges 
uppdrag hade inte kunnat ske inom överskådlig tid. Likväl finns det en stor efterfrågan om en 
helhetsbild över stadsmiljöarbetet hos både externa och interna intressenter.

Samhällsbyggnad har under framtagande av stadsmiljöprogrammet (läs: det fullständiga 
gestaltningsprogrammet) sett ett behov av en annan form än den ursprungligen tilltänkta i 
form av ett pappersdokument där fristående riktlinjer införlivas. Samhällsbyggnad föredrar en 
samlad beskrivning i form av en digital plattform som paketerar tidigare framtagna styrande 
dokument om stadsmiljön.

Ett sådant upplägg innebär många fördelar:
- Som webbsida är informationen lättillgänglig och användbar.
- Riktlinjerna med koppling till ämnet är fristående, vid ändring av en riktlinje påverkas inte 
hela dokumentet.
- Upplägget är flexibelt, vilket gör det lättare att reagera på nya frågeställningar och behov.
- Upplägget ger en tydlighet vad som är vision/målbild och vad som är styrande (läs: 
riktlinje).

Sedan årsskiftet 2020/2021 finns därför hittills framtagna riktlinjer och dokument med 
koppling till ämnet stadsmiljön tillgängligt på kommunens hemsida under rubriken 
”Stadsmiljöprogram för Piteås stadskärna.

Samhällsbyggnad anser att detta upplägg uppfyller den ursprungliga intentionen om ett 
fullständigt gestaltningsprogram fast i en annan form, ett ”paraply” som samlar ett antal 
styrande dokument. Av den anledningen föreslår Samhällsbyggnad att Kommunfullmäktige 
upphäver andra beslutspunkten i KF 2012-06-25 § 109, fortsatt bearbetning av riktlinjerna 
sker under framtagande av stadsmiljöprogrammet.
_________
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige upphäver beslut om uppdrag till 
Miljö- och byggnämnden, KF 2012-06-25, § 109, om fortsatt bearbetning av riktlinjerna ska 
ske under framtagande av stadsmiljöprogram.
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§ 136
Information och fattade beslut angående Corona
Diarienr 20KS231

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av Information och fattade beslut 
angående Corona.

Ärendebeskrivning
Den 16 mars 2020 beslutar Kommunchef att Piteå kommun går in i stabsläge med 
ledningsplanering pga utbredning av Coronaviruset. Planeringsmöten hålls måndagar, 
onsdagar och fredagar. Kommunledningsförvaltningen har sammanställt de beslut som fram 
till och med 8 april fattats av staben. I bilaga ges en sammanställning av Regeringskansliets 
beslut med anledning av Corona-pandemin.

2020-03-18 Regeringen rekommenderar att gymnasieskolor och övrig vuxenutbildning ställer 
om till distansutbildning.
Beslut: Utbildningsförvaltningen i samråd med kommunchef beslutar att Gymnasieskolorna 
Strömbacka och Gran ställer om till distansutbildning från och med 23 mars 2020. Undantag 
görs för vissa moment i yrkesförberedande program.

2020-03-18 Handsprit i skolor
Beslut: Staben beslutar att handsprit inte får sättas ut i skolor pga varningstext.

2020-03-20 Prioritering av bärbara datorer
Beslut: Socialtjänsten är prioriterat när det gäller att få bärbara datorer.

2020-03-23 Förfrågan om utökning av fritt WIFI
Beslut: Staben beslutar att inte utöka fria WIFI.

2020-03-23 Samla stab på ett ställe eller inte.
Beslut: Kommunchef beslutar om ett schema för närvaro och deltagande på distans via Skype

2020-03-25 Handsprit från Repris
Beslut: Kommunchef beslutar att i första hand lämnas detta till Socialförvaltningen, därefter 
till Fastighetsförvaltningen och Räddningstjänsten.

2020-03-27 Stänga gymnastikhallar för uthyrning
Beslut: Kommunchef beslutar att stänga gymnastikhallar för uthyrning från och med måndag 
2020-03-30.

2020-03-27 Begränsat underhåll äldreboenden
Beslut: Kommunchef beslutar att endast utföra begränsat underhåll på äldreboenden, endast 
akuta service och underhållsarbeten utförs. Ej akut underhåll skjuts fram.
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2020-04-01 Påskgåva
Beslut: Kommunchef beslutar att inte dela ut någon påskgåva i dagsläget. Alternativ till detta 
kommer att ses över.

2020-04-01 Information om arbete på distans
Beslut: Personalchef och kommunchef går ut med ny information om distansarbete på 
Insidan.

2020-04-01 Regionen har gått ut med uppmaning att föräldrar försöker dela på VAB så att 
omvårdnadspersonal kan gå på arbetet. Bör kommunen gå ut med samma uppmaning?
Beslut: Staben beslutar att avvakta med frågan.

2020-04-03 E-tjänst för samhällsviktiga funktioner
Beslut: Kommunchef beslutar att vi inte går med i dagsläget utan återkommer om det blir 
aktuellt senare.

2020-04-08 FRG
Beslut: Kommunchef beslutar om att aktivera FRG från och med 9 april, fokus är verksamhet 
till äldre.

2020-04-08 Utlåning av IVA-sköterska
Beslut: Kommunchef beslutar att förvaltningen kan låna ut sköterska på halvtid länge 
verksamheten på kommunen inte behöver henne, i första hand under två veckor.

2020-04-08 15-timmars barnen i förskola
Beslut: Utbildningsförvaltningen går ut med information om förskola 3 timmar, 5 dagar i 
veckan för 15-timmars barnen.
 
2020-04-15 Konstaterade fall
Beslut: Kommunchef meddelar att alla konstaterade fall ska så snabbt som möjligt meddelas 
staben

2020-04-15 Rådgivande grupp för chefer
Beslut: Kommunchef inrättar rådgivande grupp dit chefer kan vända sig för att diskutera svåra 
frågor och få råd och stöd.

2020-04-15 Stabsbeslut
Beslut: Kommunchef meddelar att beslut som påverkar annan än egen förvaltning måste tas 
av stab. Viktigt för att behålla kontroll. Uppmanar till att sprida detta i verksamheterna.

2020-04-15 En ingång till kommunen för Länsstyrelsen
Beslut: Kommunchef beslutar att detta är Räddningschef i Beredskap, RiB, i vår kommun.

2020-04-15 Säkra digitala möten
Skype uppfyller inte Kommunallagens krav. Staben ger informationssäkerhetsgruppen i 

(38 av 144)



Sammanträdesprotokoll 39 (41)

Sammanträdesdatum
2020-04-28

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

uppdrag att genomföra risk- och konsekvensanalys av Zoom för att genomföra politiska 
sammanträden på distans.
Beslutsunderlag
 Sammanställning av beslut från Regeringskansliet
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Sammanträdesdatum
2020-04-28

Kommunstyrelsen

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 137
Av ledamöter väckta ärenden
Diarienr 20KS3

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen om Öppen gemenskap.
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen om Kommunfullmäktiges sammanträde.
 
Kommunstyrelsen väcker ärende om Nominering av ersättare- Sweden Emilia-Romagna 
Network (SERN).

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.
 
Vid Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2020-04-20 väcktes fråga om vilka planer 
som finns för verksamheten Öppen gemenskap när lokalen sägs upp. Kommunchef Ylva 
Sundkvist besvarar frågan vid Kommunstyrelsens sammanträde.
 
Håkan Johansson (M) väcker fråga om Kommunfullmäktiges sammanträde.
Anders Lundkvist (S) informerar om den överenskommelse om kvittning som nåtts av 
gruppledarna med anledning av Corona-pandemin. Enligt överenskommelsen kommer 33 
ledamöter att tjänstgöra vid Kommunfullmäktiges sammanträde, för att möjliggöra för 
deltagarna att hålla avstånd. Möjlighet att delta på distans finns, men utgångspunkten bör vara 
att delta på plats.
 
Helena Stenberg (S) väcker ärende om Nominering av ersättare- Sweden Emilia-Romagna 
Network (SERN).

Beslutsunderlag
 Öppen gemenskap
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Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 138
Nominering av ersättare- Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) 
2019-2022
Diarienr 19KS111

Beslut
Kommunstyrelsen nominerar Hans Öhlund (C) till ersättare i Sweden Emilia-Romagna 
Network (SERN).

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen nominerade 2019-03-04 § 78 Elisabeth Vidman (S) till representant i 
Sweden Emilia-Romagna Network (SERN).
 
Sweden Emilia-Romagna Network (SERN) är ett nätverk som ska främja innovativa 
samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer. Nätverket ska lägga grunden för en 
nära samverkan och stimulera konkreta projekt.

Internationella relationer på gräsrotsnivå är nyckelordet. SERN ska vara ett levande och aktivt 
nätverk som ska kanalisera och knoppa av projekt. Framför allt är följande områden 
intressanta för kunskapsutbyte och utveckling: miljö, kultur/integration, utbildning samt 
entreprenörskap.

Genom det svenska EU-medlemskapet har kommuner och regioner blivit delaktiga i en större 
europeisk gemenskap som uppmuntrar till erfarenhetsutbyte. SERN ska arbeta transnationellt 
genom partnerskap. Detta mervärde i kombination med medlemskapet i EU ger aktörerna i 
nätverket möjlighet till finansiellt stöd för aktiviteter.

Kommunstyrelsen har utsett en ledamot i styrelsen och har nu att utse en ersättare.

Göran Dahlén är kontaktperson på Kommunledningsförvaltningen.

Yrkanden
Majvor Sjölund (C) och Håkan Johansson (M): Nominerar Hans Öhlund (C) till ersättare i 
Sweden Emilia-Romagna Network (SERN).
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.
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