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§103 
Presentation näringslivet i Piteå 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av information om pågående arbete utifrån näringslivsprogrammet 
och ledningsuppdraget. 
 
Ärendebeskrivning 
Helene Bäcklund Röckner, Tf Näringslivschef informerar om näringslivsavdelningens 
pågående arbete utifrån näringslivsprogrammet och ledningsuppdrag. 
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§104 
Information geografiskt informationssystem (GIS) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av information om geografiskt informationssystem (GIS). 
 
Ärendebeskrivning 
Johan Wirtala, Helen Olsson och Margareta Erstam samhällsbyggnad, informerar utifrån 
tidigare begäran från Kommunstyrelsen var kommunen är på resan till att bli ett kommunalt 
lantmäteri och varför vi inte redan har ansökt. För att tydliggöra svaret kommer vi att berätta 
stegen dit med början på: 
- GIS: Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett datorbaserat system för att samla in, 
lagra, analysera och presentera geografiska data 
- MBK: mätning, beräkning och kartering (MBK)  
- KFF: Kommunala förättningsförberdelser 
- KLM: Kommunalt lantmäteri 
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§ 105 
 

Piteå Panelen - Rapport Boendeformer 
Diarienr 21KS217 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av rapporten Boendeformer. 
 
Ärendebeskrivning 
Veronika Holmström, Processledare lämnar information vid sammanträdet.  
------- 
Syftet med undersökningen var att få en indikation om hur Piteborna vill bo nu och i 
framtiden. Frågorna är ställda utifrån om deltagarna har barn i hushållet under 18 år eller inte 
för att se hur olika livssituationer kan återspegla val av bostad. 
 
Resultatet visar att de flesta vare sig man har barn i hushållet eller inte, vill bo i villa jämfört 
med radhus, kedjehus/parhus och lägenhet i flerbostadshus. De flesta föredrar även att äga sin 
bostad jämfört med hyresrätt eller bostadsrätt. Speciellt hushållen med barn under 18 år. 
Personer i åldern 65+ föredrar främst hyresrätt. 
 
Majoriteten planerar inte att flytta. Av de hushåll utan barn som planerar att flytta inom 1 till 
10 år, vill nästan hälften flytta till Piteå centrum. 
 
Om en tomt skulle sökas, vill ungefär hälften att den ska vara på landsbygden och andra 
hälften i stadsbygden. Det är ingen större skillnad mellan om barn finns i hushållet. De flesta 
vill att tomten ska vara mellan 1000–1200 km². 
 
Beslutsunderlag 

 Piteå Panelen Boendeformer 
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§ 106 
 

Månadsrapport Mars 2021 samt helårsprognos 
Diarienr 21KS114 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport mars 2021. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att erhållen statlig ersättning för höga sjuklönekostnader 
intäktsförs på respektive nämnd från och med årsskiftet 2020-2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista mars som uppgår till 5,1 mkr. För helåret prognostiseras 
resultat om 68,4 mkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 i ”Principbeslut om statliga medel” (§124, 20KS258) 
om generella principer för hur statliga stöd utifrån coronapandemin ska hanteras i kommunen. 
Där beslutas att extra generella statsbidrag inte fördelas till nämnderna utan att fastställda 
anslag bibehålls enligt då gällande beslut. Även hanteringen av ersättningen för 
sjuklönekostnader, som inledningsvis innebar att staten ersatte hela sjuklönekostnaderna men 
senare under året övergick till ersättning för ”onormalt höga” sjuklönekostnader, hanterades 
initialt enligt den beslutade principen för generella statsbidrag och intäktsfördes på 
kommunövergripande verksamhet. Under hösten tillkom nya nationella 
redovisningsrekommendationer vilket fick till följd att kommunen vid årsbokslutet 2020 
intäktsförde sjuklöneersättningen på respektive nämnd utifrån var kostnaderna hade fördelats. 
Under 2021 fortsätter staten kompensera för del av sjuklönekostnader, enligt gällande beslut 
tom april, men regeringen har lagt ett nytt förslag om förlängning till halvårsskiftet. Med 
föreslaget beslut förtydligas hur kommunen hanterar dessa ersättningar och därmed tydliggör 
nämndernas ekonomiska planeringsmöjligheter. 
 
Anteckning 
Håkan Johansson (M) önskar en redovisning av Samhällsbyggnad om markförsäljning till 
nästa Kommunstyrelsesammanträde.  
 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport mars 2021 
 Analys Socialnämnden mars 2021 
 Månadsuppföljning Socialnämnden mars 2021 
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§ 107 
 

Verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 och budget 2022 för 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Diarienr 21KS115 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 och budget 2022 för 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Med utgångspunkt från de av Kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för verksamhetsplan 
2022-2024 har ett förslag till verksamhetsplan för perioden samt budget för 2022 utarbetats 
för kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning. 
 
Förslaget har behandlats i samverkan med de fackliga företrädarna 2021-04-21. Facken hade 
inget att erinra. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): ändra beslut till att anta förslag till verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 
och budget 2022 för Kommunstyrelsen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
  
Anteckning  
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), 
Anders Nordin (SJV) och Helén Lindbäck (KD) meddelar att de kommer att komma med ett 
eget budgetförslag till kommunfullmäktige och deltar därför inte i beslutet. 
  
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsplan 2022-2024 budget 2022 Kommunstyrelsen 
 Bilaga 1.1 Handla rätt 
 Bilaga 1.2 Investeringsram IT 
 Bilaga 1.3 Särskilda digitaliseringsinsatser 
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§ 108 
 

Riktlinjer för sponsring - Tillfälligt tillägg 
Diarienr 21KS167 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tillägg till befintliga Riktlinjer för sponsring. 
 
Tilläggen gäller till och med 2021-12-31. 
 
Ärendebeskrivning 
På grund av rådande Coronapandemi har Kommunledningsförvaltningen uppmärksammat 
behovet av särskild hantering avseende utbetalning av de sponsringsmedel Piteå kommun 
fattar beslut om. Nedan presenteras förslag på tillägg till befintliga sponsringsriktlinjer. 
 
Evenemangssponsring 
1. Ansökningar angående ny evenemangssponsring 
- Piteå kommun fattar besluten så fort som möjligt efter inkommen ansökan. Bedömning görs 
utifrån gällande rekommendationer från myndigheter och regering avseende rådande 
pandemi. Efter beviljat beslut kan den sponsrade fakturera Piteå kommun 20 % av det totala 
sponsringsbeloppet. Denna summa tillfaller arrangören oavsett om arrangemanget genomförs 
eller ej. Kravet är dock att den sponsrade redovisar på vilket sätt man avser tillgodose 
motprestationen för denna insats, vilket ska ske i samband med ansökningstillfället. Dialog 
förs med respektive arrangör för att hitta bästa möjliga lösning i varje enskilt fall. Resterande 
belopp, 80 % faktureras efter genomfört arrangemang om ingen annan överenskommelse är 
gjord. Motprestation enligt sedvanliga sponsringsavtal och åtaganden. 
 
2. Årligt återkommande arrangemang, som årligen erhåller någon form av sponsringsinsats, 
men som ännu inte har sökt eller beviljats årets medel 
- Piteå kommun fattar besluten så fort som möjligt efter inkommen ansökan. Bedömning görs 
utifrån gällande rekommendationer från myndigheter och regering. Efter beviljat beslut kan 
den sponsrade fakturera Piteå kommun 50 % av det totala sponsringsbeloppet. Denna summa 
tillfaller arrangören oavsett om arrangemanget genomförs eller ej. Kravet är dock att den 
sponsrade redovisar på vilket sätt man avser tillgodose motprestationen för denna insats, 
vilket ska ske i samband med ansökningstillfället. Dialog förs med respektive arrangör för att 
hitta bästa möjliga lösning i varje enskilt fall. Resterande belopp, 50 % faktureras efter 
genomfört arrangemang om ingen annan överenskommelse är gjord. Motprestation enligt 
sedvanliga sponsringsavtal och åtaganden. 
 
Idrottssponsring 
1. Flerårsavtal/Nytt avtal och där serie/tävlingssäsong kan genomföras 
Ordinarie rutiner gäller för sponsring vilket innebär att 100% av sponsringsbeloppet betalas ut 
enligt avtal. 
2. Flerårsavtal/Nytt avtal men där serie/tävlingssäsong kan bli inställd/försenad/förkortad 
Efter upprättat avtal kan den sponsrade fakturera Piteå kommun 20 % av det totala 
sponsringsbeloppet. Denna summa tillfaller den sponsrade oavsett orsak till ej genomför 
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serie/tävlingssäsong. Kravet är dock att den sponsrade redovisar på vilket sätt man avser 
tillgodose motprestationen för denna insats, vilket ska ske i samband med ansökningstillfället. 
Resterande belopp, 80 % kan faktureras efter att serien/tävlingssäsongen genomförts om 
ingen annan överenskommelse är gjord. Motprestation enligt sedvanliga sponsringsavtal och 
åtaganden. Dialog förs med respektive arrangör för att hitta bästa möjliga löning i varje 
enskilt fall. 
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§ 109 
 

Evenemangssponsring - Pite Havsbad Race of Champions 2022 
Diarienr 21KS81 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 750 tkr till Pite Havsbad Race Of Champions för 
året 2022. 
 
Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att organisation och finansiering utvärderas med Pite 
Havsbad efter genomfört evenemang. 
 
Kommunledningsförvaltningen upprättar ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande 
enligt beslut. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Race of Champions är en av de största årligt återkommande bilsportstävlingar som startades 
av Michèle Mouton och Fredrik Johnsson år 1988. Ursprungligen var evenemanget en tävling 
mellan världens bästa rallyförare, men har sedan dess utvidgats till att omfatta 
toppkonkurrenter från de flesta av världens främsta motorsportdiscipliner, inklusive 
motorcykelracing. 
 
Tävlingen är upplagd likt de flesta lagsporters mästerskap med först gruppspel och sedan 
utslagning. I varje heat tävlar två förare mot varandra i var sin fil. Filerna korsar sedan 
varandra med hjälp av en bro, så den förare som startade i ytterfilen kommer köra sitt andra 
varv i innerfilen, på samma sätt som WRC:s, World Rally Champions, superspecialsträckor. 
Den förare som vinner Race of Champions blir korad till Champion of Champions – 
mästarnas mästare och får Henri Toivonen Memorial-trofén. Dagen innan den individuella 
tävlingen körs även Nations Cup, där två förare, oftast från samma land, tävlar tillsammans. 
Med de största världsstjärnorna med namn som Mick Schumacher, Travis Pastrana, Sebastian 
Vettel, Petter Solberg, Tom Kristiensen, och Johan Kristoffersson lockar tävlingen Race Of 
Champions årligen tusentals besökare. 
 
Evenemanget har ägt rum på flera platser, inklusive 12 år på Gran Canaria från 1992 till 2003. 
På senare tid har evenemanget hållits på stora idrottsarenor så som Stade de France i Paris, 
Wembley Stadium i London, Beijing National Stadium, Düsseldorfs ESPRIT-arena och 
Rajamangala Stadium i Bangkok. År 2014 hölls evenemanget vid Bushy Park-banan i 
Barbados. 2015-års evenemang ägde rum i november på Olympic Stadium 2012 i London. 
Race Of Champions 2017 ägde rum i januari på Marlins Park i Miami och 2018-års 
evenemang ägde rum på King Fahd International Stadium i Riyadh, Saudiarabien. 
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Evenemanget 2019 hölls i januari på Foro Sol i Mexico City, Mexiko för att bara nämna 
några av alla de platser där arrangemanget har genomförts. 
 
År 2022 går Race Of Champions av stapeln för första gången i Piteå på Pite Havsbad på snö 
och is vilket är en helt unik bana med nytt underlag för alla förare och evenemanget kommer 
att locka tusentals besökare från hela världen. Race Of Champions banan på Pite Havsbad 
kommer att vara det ultimata testet av förarkunskaper för världseliten som för första gången 
kör en bana på snö och is på en längre, bredare och mer spektakulär bana än tidigare tävlingar. 
 
Tävlingen kommer att äga rum på Pite Havsbad under 5 år med möjlighet till förlängning där 
målet är att skapa en unik vinterarena i anslutning till fruset hav som byggs för att kunna ta 
uppemot 20 000 besökare. 
 
Genom Race Of Champions finns det enligt arrangören stora möjligheter att bygga 
vinterstrategin för såväl Pite Havsbad som för Piteå kommun och där hela Piteås näringsliv 
kommer att gynnas av denna etablering. Sponsringsinsatsen kommer bidra till att skapa denna 
unika vinterarena i anslutning till fruset hav som byggsipp för att möjliggöra arrangemanget 
och för att kunna ta uppemot alla besökare. Satsningar kommer göra så att vintersäsongen blir 
ännu större och vara ett led i att öka vinterturismen och besöksnäringen i Piteå och regionen 
och därigenom även skapa många nya arbetstillfällen enligt den sökande. 
 
Verksamhetens utvecklingsgrad 
Företaget går in med såväl kortsiktiga som långsiktiga investeringar i sin satsning på Race Of 
Champions och man kommer bland annat skapar ett Race Of Champions Vinterland där man 
kommer erbjuda ett världsunikt race för alla på fruset hav. 
Erfarenhetsmässigt vet man att evenemang driver nya evenemang. Med denna satsning 
kommer, med allra största sannolikhet, fler möjligheter att genereras och bidra till 
genomförandet av ytterligare stora evenemang framöver. Målet är att skapa förutsättningar för 
långsiktiga arrangemang på Pite Havsbad och Piteå som destination. 
 
Den sökandes motprestation 
Pite Havsbad/Race Of Champions kommer att lyfta hela Piteå som destination och detta 
samarbete med Race Of Champions hade ett otroligt stort medialt utfall där bara pressreleasen 
på Pite Havsbad 21 januari i år hade en medieexponering över hela världen med en räckvidd 
på 634 946 113 mottagare. Detta innebär att Piteå som platsvarumärke kommer att 
synliggöras i samband med Race Of Champions och Pite Havsbad i all kommunikation kring 
eventet då målet är att sätta Pite Havsbad, Race Of Champions som event och Piteå som 
destination på kartan. Race Of Champions på Pite Havsbad kommer därmed att vara en stark 
aktör som bidrar till att stärka synliggörandet av platsvarumärket Piteå under det till att börja 
med 5-år som samarbetsavtalet är skrivet. 
 
Användning och nytta 
Sponsringen kommer att bidra till att besöksnäringen i Piteå och regionen utvecklas enormt 
under vintersäsong och flertalet viktiga branscher kommer att gynnas. Arrangören vill skapa 
unika möjligheter till samarbeten, event för bilindustrin med race för alla på fruset hav för 
både turister och företag/organisationer både nationellt och internationellt. Race Of 
Champions på Pite Havsbad skapar möjligheter och banar väg för storslagna evenemang och 
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världsevent så som Race Of Champions med ett eget Champions Village där aktiva möter 
besökare och blir den självklara mötesplatsen 
 
Målgrupp 
Race of Champions är en av de största internationella motorsportävlingarna som sedan starten 
1988 har lockat miljontals besökare arenor världen över på Bird’s Nest Olympic Stadium, 
Wembley Stadium, Londons Olympic Stadium. Målgruppen kommer att vara bred och locka 
besökare både regionalt, nationellt och generera internationella besökare som följer tävlingen 
årligen och 2022 är första gången någonsin för Race Of Champions på snö och is. Som 
exempel kan nämnas att publikrekordet på Stade de France är 64 000 personer och arrangören 
är övertygad om att evenemanget kommer att sätta Piteå och regionen på kartan och generera 
ett stort lyft för vinterturismen. 
 
Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Mats Dahlberg (MP) och Johnny Åström 
(SJV): bifall 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. 
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§ 110 
 

Evenemangssponsring Piteå Dansar och Ler (PDOL) 2021 
Diarienr 21KS175 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar sponsring med 750 tkr till Piteå Dansar och Ler för året 2021. 
 
Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Kommunledningsförvaltningen upprättar ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande 
enligt beslut. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M), 
Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan 1990 har Piteå Dansar & Ler, PDOL, haft en betydande roll för Piteå som besöksmål 
och reseanledning till vår kära stad. De senaste åren har PDOL, som vi känner till, genomgått 
stora förändringar och inte minst att festivalen är helt entréfri. Festivalens mål är att man skall 
vara till för alla, en folkfest där människor oavsett ålder, bakgrund eller sexuell läggning kan 
mötas, dansa och le under hela festivalen. Mellan 90,000 till 110,000 unika besökare kommer 
till festivalen under genomförandeveckan. 
 
Projektnamn 
Under året 2021 har PDOL valt att genomföra en festival som följer regeringens beslut kring 
folksamlingar och man har därför valt att planera för tre olika scenarion, nedan kallade projekt 
1 till 3. 
 
Projekt/scenario 1: Ordinarie Festival 
Om regeringen släpper fritt för folksamlingar kommer man kunna genomföra festivalen på 
liknande sätt som tidigare festivaler under åren 2014 till 2019. Detta innebär en fullstor 
festival. En utförlig projektbeskrivning levereras till Piteå kommun om detta blir av. 
Arrangören gör vid ansökningstillfället bedömningen att sannolikt att detta projekt/scenario 
kommer ske är: MEDEL 
 
Projekt/scenario 2: Mitt Piteå 
Vid begränsningar av folksamlingar kommer festivalen anpassa sig efter vad regeringen och 
myndigheterna föreskriver och följa dessa noga. Om festivalen 2021 inte kan genomföras på 
ordinarie sätt så har PDOL valt att ställa om och anpassa sig till vad regeringen ställer för 
krav under vecka 30. Eftersom festivalen är ett besöksmål för såväl Piteåborna som turister är 
flera företag och organisationer beroende den ekonomiska effekten som festivalen bidrar till. 
Arrangören avser därför genom olika projekt bidra till att på bästa sätt ge hopp till alla 
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inblandade. Syftet är att ersätta vecka 30 med insatser som gynna handeln, restauranger, 
boendeanläggningar och partners och som kan boosta deras ekonomi och överlevnad. 
 
Det kan innebära att artister ”placeras ut” på flera olika restauranger i staden. Vidare erbjuds 
stadens restauranger att bygga upp mattält där de kan servera besökarna i en utomhusmiljö. 
Stadens butiker ges möjlighet att duka upp sin försäljning utomhus framför sin befintliga 
butik. Ett mindre tivoli som är inhägnat kan byggas upp för att kontrollera 
folkmängden/besökarantalet för att göra det så säkert som möjligt. Restaurangtälten måste 
naturligtvis också följa de restriktioner som regering och myndigheter har beslutat om. 
Samtidigt erbjuds aktiviteter och underhållning som får folket att Dansa & Le på utvalda 
platser i centrum men som inte ska bidrar till några risker. 
 
PDOL Live studion sänder live från olika aktiviteter och uppträdande för att göra festivalen 
tillgängligheten på bästa sätt för alla som vill uppleva den från sitt hem. 
Arrangören gör vid ansökningstillfället bedömningen att sannolikt att detta projekt/scenario 
kommer ske är: HÖG 
 
Projekt/scenario 3: PDOL LIVE 
Skulle det komma ännu hårda restriktioner kring folksamlingar kommer festivalen i sin helhet 
genomföra genom PDOL Live, på samma sätt som 2020 års festival gjordes den 13 februari 
2021. Det blir en Live studio som byggs upp där man tar in gäster med allt från musik, dans, 
intervjuer, matlagning, träning med mera. Vid 2021 års festival kommer programmet 
genomföras under flera dagar. Specifika datum beslutas när arrangören vet vilket 
projektet/scenarion som är möjligt att genomföra. Även för detta projekt/scenario kommer 
arrangörer leverera en utförlig projektbeskrivning till Piteå kommun om detta blir alternativet 
som genomförs. Arrangören gör vid ansökningstillfället bedömningen att sannolikt att detta 
projekt/scenario kommer ske är: MEDEL 
 
Verksamhetens utvecklingsgrad och målsättning 
 
På kort sikt - definierar arrangören själva som 2021: 
Synbarhet - Om du inte syns eller hörs, finns du inte! Arrangören vill ge varumärken PDOL 
och Piteå kommun en positiv bild om hopp under en tid då covid-19 har gjort dystra avtryck i 
vårt samhälle. 
 
Förhindra större folksamlingar - Vi leder, ni följer! Genom att vara projektledare över centrala 
Piteå under vecka 30 anser sig arrangören kunna förhindra att större folksamlingar samlas än 
vad lagen tillåter. 
 
Lokal kultur - Kultur ligger i vårt dna! Arrangören vill lyfta de olika lokala kulturutövarna 
som inte haft någon plattform sedan covid-19 bröt ut i Sverige. 
 
Samverkan - Vi är motorn i staden under vecka 30! Samordna aktiviteterna med flera olika 
aktörer och hjälpa dom att paketera erbjudanden på rätt sätt. 
 
På lång sikt – Hållbarhet, ingen ska behöva ställa sig frågan, - Blir det något PDOL i år eller? 
Genom goda och långsiktiga relationer och samverkan med Piteås närings-, kultur- och 
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föreningsliv vill PDOL skapa ett hållbart evenemang som med säkerhet återkommer varje år. 
Man säger att man inte ska vara en festival i mängden, utan en folkfest med ett brett och unikt 
innehåll som Piteå kan känna stolthet över. Med hållbarhet avses också ett genomgående 
miljötänk, där arrangören strävar efter att göra klimatsmarta och miljövänliga val i den 
utsträckning det är möjligt. 
 
Mångfald - En festival för alla 
PDOL välkomnar och inkluderar alla oavsett bakgrund. Vi är öppna för nya idéer och kulturer 
och vill att festivalen ska innehålla och representera den mångfald som finns i Piteå. De slår 
också fast att detta gör man och man gör det bra. 2018 mångfaldscertifierades PDOL av Piteå 
kommun. PDOL tror på jämställdhet och alla människors lika värde och man strävar därför 
alltid efter en jämställd könsfördelning då de bokar sina scenakter. 
 
Trygghet - Förebyggande insatser och Rätt hjälp på plats 
PDOL ska vara en mötesplats där vi bryr oss om och respekterar varandra. Vi arbetar 
förebyggande inom flera områden för att öka tryggheten, med målet att minska ungdomsfylla 
och förhindra hat- och sexualbrott. Genom samverkan med polis, säkerhetspersonal, 
sjukvårdare och stödorganisationer vill man säkerställa att rätt hjälp finns på plats, samt 
underlätta för besökare genom tydlig kommunikation om var stöd och hjälp finns att få. 
 
Den sökandes motprestation 
Arrangören erbjuder synligheten för Piteå kommun genom att i all kommunikation såväl 
innan, under som och efter evenemanget kommer Piteå kommun finnas med som största 
partnern samt Piteås platsvarunärke kommer synliggöras i all marknadsföring. Alla projekt 
kommer sträva efter att vara familjära och återspegla varumärket PDOL och Piteå kommun. 
Arrangören erbjuder även att deras projektledaren kan medverka i Piteå kommun 
evenemangsråd som en tillgång för att bistå med att planera och hjälpa till med andra event 
som kommunen behöver hjälp med. Som exempel nämns SM Veckan, Rally Sweden osv. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att arrangören kommer kunna uppfylla 
motprestationskraven i samtliga scenarion. 
 
Arrangören kommer nyttja sponsringsmedlen till alla de olika insatsområden som krävs för att 
kunna genomföra en stadsfestival. Festivalen är en öppen festival där alla ska känna sig 
välkomna oavsett ålder, kön eller funktionsvariation. Ett normalt år lockar PDOL människor 
från hela Sverige och delar av Norden genom sin långa historia, och deras fokus för 
marknadsföringen är från Sundsvall till Kiruna samt delar av Norge. Eftersom pandemin 
fortfarande lever kvar i samhället kommer man i stället lägga stor del marknadsföringen på att 
locka besökare från närområdet. Viktigast för arrangören är att under 2021 genomföra ett 
säkert evenemang sett till hälsan och följa de restriktioner som kommer gälla under vecka 30. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Elisabeth Vidman (S) och Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskotts förslag.  
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Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), 
Karl-Erik Jonsson (M) och Anders Nordin (SLP): bifall till medfinansiering enligt scenario 
1, ny ansökan krävs om evenemanget blir digitalt. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 §76 KSAPU Evenemangssponsring Piteå Dansar och Ler (PDOL) 2021 
 Utvärdering PDOL Live 2020 
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§ 111 
 

Handelsstöd genom en handelskoordinator/handelsutvecklare 
Diarienr 21KS220 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen finansierar Handelsstöd genom en handelskoordinator med 300 tkr per år 
under perioden maj 2021 - april 2024, totalt 900 tkr. 
 
Medel beviljas från Tillväxtpolitiska reserven. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering inför fortsatt finansiering genomförs efter ett år. 
 
Ärendebeskrivning 
Sökande är Företagarna i Piteå, med ca 180 medlemsföretag, och som ingår i den rikstäckande 
organisationen. Företagarnas mål är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra 
till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag oavsett bransch. 
 
Handeln i Piteå genomgår fortfarande ett stålbad på grund av den pågående pandemin och de 
restriktioner som råder. Därtill kan även tilläggas de förändrade handelsmönstren och den 
eskalerande e-handeln som en stor utmaning. För att skapa förutsättningar för handeln i Piteå 
kommun att klara sig bättre genom krisen behöver åtgärder vidtas för att stärka 
sammanhållningen, uppmuntra till utveckling, kartlägga vilka insatser som är mest 
prioriterade just nu och framåt, samt etablera strategier för att nå ut med kampanjer och 
information i syfte att engagera handlarna samt piteborna. 
 
Just nu behöver handeln en koordinator att vända sig till för att få stöd och konkret hjälp med 
utvecklingsinsatser för att utveckla handeln utifrån de stora förändringar som handeln nu 
genomgår. 
 
Rollen som handelsutvecklare ingick tidigare i Visit Piteå ekonomisk förening men 
föreningens verksamhet avslutades vid årsskiftet och föreningen kommer att avvecklas vid 
kommande årsstämma. Inom Visit Piteås verksamhet avsattes årligen mellan 300 – 500 000 kr 
för det handelsstödjande arbetet. Ett arbete som från handelns sida var mycket uppskattat. De 
insatser som prioriterades hade sin grund i den handelsutredning som föreningen genomförde 
2016, det var bl a starten på Piteå presentkortet som mottogs med stor framgång. Ytterligare 
insats som framkom var att handeln efterfrågade en lokal samordningsfunktion. 
 
Målsättningen med att inrätta en funktion som handelskoordinator är att återskapa den 
sammanhållning som byggdes upp under handelskoordinatorns tid inom Visit Piteå 
ekonomisk förening. Målgruppen för insatserna är framför allt de lokala, ägarledda 
handelsföretagen. 
Handlarna själva lyfter upp behovet av en koordinatorfunktion som bör ansvara för följande: 
- Sammankallande till branschträffar för handlarna för informationsspridning, stöttning och 
samarbete, ett slags handelsråd. 
- Framtagande av ett årshjul som samlar och samordnar handelsstödjande aktiviteter utifrån 
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teman och säsong. Genomförandet av aktiviteter ska handlarna själva stå för. 
- Omvärldsbevaka trender och tendenser inom handeln via regionala och nationella nätverk 
för att sprida information och understödja handeln genom råd och goda exempel på 
utvecklingsinsatser. 
- Koppla ihop handeln med andra befintliga företagsnätverk och branscher, medverka i 
mötesplatser som näringslivsfrukostar m m. 
- Skapa god samverkan med kommunala verksamheter för att på bästa sätt utveckla handeln 
utifrån de förändringar som branschen står inför. 
 
Total projektbudget 2021 - 2024 
Ekonomi 
Konsultkostnader       690 000kr 
Marknadsföring           60 000kr 
Diverse kostnader      150 000kr 
Totala kostnader       900 000kr 
 
Finansiering 
Piteå Kommun          900 000kr 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vi gör bedömningen att Piteå Kommun bör finansiera handelssatsningen. Finansieringen 
fokuserar på och stödjer en bransch som är i en mycket svår situation och där samverkan och 
gemensamma handelsstödjande insatser är en viktig del för att stimulera den lokala handeln. 
Denna finansiering från Piteå kommun stämmer väl överens med de insatser som förväntas 
ske med det extra tillskott, med anledning av pandemin, som tillskjutits den tillväxtpolitiska 
reserven, en Coronainsats till en hårt drabbad bransch. 
 
Företagarnas ansökan uppgick till 500 tkr per år, varav 200 tkr skulle utgöras av ett arbete 
med en handelsutredning. Denna del anser vi bör hanteras och ansvaras för inom kommunens 
verksamhet. 
 
Handelskoordinatorns arbete ska ske i nära samarbete med Näringslivsavdelningen, 
kontinuerliga avstämningar ska hållas för att samordna ev insatser, workshops, utbildningar 
mm riktade till handeln. En handelskoordinator inom organisationen Företagarna möjliggör 
ett nära samarbete med koordineringen av Piteå presentkort som i dagsläget hanteras av 
Företagarna. 
 
Företagarna söker en treårig finansiering med en avstämning efter ett år för att utvärdera det 
arbete som genomförts. Vid positivt utfall hos handlarna så föreslår vi en fortsatt 
finansieringen i ytterligare två år. Piteå kommuns finansiering av ett handelsstöd till en 
handelskoordinator står i proportion till angivna insatser och aktiviteter som förväntas ske 
inom Piteås handel. 
 
Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 112 
 

Stöd till den bebyggda kulturmiljön 2021 
Diarienr 21KS182 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar stöd till den bebyggda kulturmiljön för 2021 med 37 500 kr till 
Svensbyns Hembygdsförening, 37 500 kr till Norrfjärdens Hembygdsförening och 25 000 kr 
Lillpite Hembygdsförening. 
  
Jäv 
Brith Fäldt (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (SJV) 
och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
  
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-12 att lyfta pengar från utvecklingspengen som 
stöd till den byggda kulturmiljön: insatser för bevarande av värdefulla byggda kulturmiljöer. 
 
I Piteås landsbygd finns ett antal värdefulla byggnadsarv och kulturmiljöer. Utvalda delar av 
den byggda kulturmiljön kan betraktas som extra värdefull och tillskrivas ett kulturhistoriskt 
värde. I Piteås landsbygd finns flera företag och föreningar som använder det byggda 
kulturarvet i sin verksamhet där produkter är baserade på det lokala kulturarvet. En 
användning av kulturarvet i affärsverksamhet är natur- och kulturturismen där miljöer med 
höga kultur- och naturvärden används för att locka besökare. 
 
Tre ansökningar om kulturmiljöbidrag för år 2021 har inkommit: 
• Svensbyns Hembygdsförening (Svensbyliden) 
• Norrfjärdens Hembygdsförening (Ottergården) 
• Lillpite Hembygdsförening (Legdgården) 
 
Bedömning 
I och med att år 2020 var annorlunda i alla aspekt har Hembygdsföreningarna inte kunnat 
driva den verksamhet som de brukar utan har fått ställa om sin verksamhet. Det har varit ett 
tungt år för föreningarna som kommer att försöka anordna evenemang under 2021. Inkomna 
bidragsansökningar är väl motiverade. De formella kraven för bidrag är uppfyllda. För att 
uppnå en hög samhällsnytta med tillgängliga medel brukar Samhällsbyggnad tillsammans 
med Kultur-, park- och fritidsförvaltningen tillämpat nedanstående allmänna 
bedömningskriterier. En bedömning av det kulturhistoriska värdet ingår alltid. 
 
Profilområde: Ingår i något av dessa tre kriterier: 
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- Redan kulturhistoriskt värderade miljöer 
- Intressanta ur ett lokalt perspektiv 
- Miljöer som kan ha betydelse för attraktiva boendemiljöer och besöksmål 
 
• Självfinansiering: Kulturmiljön har/söker en hög grad av självfinansiering. 
• Tillgänglighet: Arbetar kontinuerligt för att den fysiska tillgängligheten till kulturmiljön 
förbättras. 
• Pedagogik: Arbetar för att öka förståelsen av kultu1miljön och dess förutsättningar. 
• Lärande: Kultu1miljön ingår i utbildningsverksamhet eller i lärande som innebär 
tillvaratagande av äldre hantverkskunskaper. 
• Förankring: Kultu1miljön har förankring i det allmänna medvetandet och bidrar till 
identifikation med samhället och dess historia. 
• Attraktivt boende/mötesplats/verksamheter: Kulturmiljön får positiva effekter för livsmiljön 
och genererar lokaler för aktiviteter och näringsliv. 
• Besöksmål: Kulturmiljön blir uppmärksammat som besöksmål och gör företeelsen och 
platsen känd. 
• Sysselsättning: Bidrar till att ge arbete lokalt eller får spridningseffekter i 
näringsverksamhet. 
• Hållbar utveckling: Bidrar till tillvaratagande av och ingår som förebild vid utvecklingen av 
byggnadskulturen. 
• Förvaltning: Kulturmiljön har eller arbetar för att få en förvaltning som innebär att det 
bevaras och vårdas för framtiden 
• Barn/Folkhälsa/Jämställdhet/Integration: Kulturmiljön har positiva verkningar inom dessa 
områden; exempelvis att det berättar om en specifik grupps historiska villkor. 
 
Kommunstyrelsen föreslås bevilja stöd till den bebyggda kulturmiljön för 2020 med 37 500 kr 
till Svensbyns Hembygdsförening, 37 500 kr till Norrfjärdens Hembygdsförening och 25 000 
kr Lillpite Hembygdsförening. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV), Helén Lindbäck (KD): 
dela summa lika på alla tre föreningarna.  
  
Anders Nordin (SLP): bifall till 50 tkr till alla föreningar. 
  
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de treförslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 §78 KSAPU Stöd till den bebyggda kulturmiljön 2021 
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§ 113 
 

Riktlinjer för kompetensförsörjning 
Diarienr 21KS198 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för kompetensförsörjning. 
 
Ärendebeskrivning 
Inom ramen för ledningsuppdraget – kompetensförsörjning, har en strategi för 
kompetensförsörjning tagits fram, som bygger på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
strategiska områden för kompetensförsörjning. 
 
Den speglar viktiga och nödvändiga områden som verksamheterna i Piteå kommun måste 
arbeta med för att kunna trygga kompetensförsörjningen både på kort och lång sikt. 
Strategin är processad i kommunens ledningsgrupp och i central samverkansgrupp. 
 
Implementering av strategin påbörjas i mars 2021, då personal från personalavdelningen 
träffar alla förvaltningars ledningsgrupper för att planera arbetet i den egna förvaltningen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för kompetensförsörjning 
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§ 114 
 

Avsiktsförklaring om intresse för vätgasprojekt 
Diarienr 21KS244 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Piteå kommun tecknar avsiktsförklaring med Zelk Energy AB 
om intresse för vätgasprojekt. 
 
Ärendebeskrivning 
Denna avsiktsförklaring avser samarbetet mellan Piteå kommun och Zelk Energy AB 
(org.nummer 559301-4540) angående lokal produktion och distribution av vätgas i 
Norrbotten, dvs ökning av vätgasanvändning och övergången till ett fossilfritt samhälle. I 
avsiktsförklaringen benämns Piteå kommun och Zelk Energy AB för ”Parterna”. 
 
Piteå kommun föreslås via denna avsiktsförklaring bli en del i klimatomställningen som pågår 
och även bli en del i den värdekedja som nu skapas i Piteå kommun och Norrbotten kring mer 
småskalig vätgasproduktion och konsumtion. Parterna arbetar för att addera användare såväl 
privata aktörer som offentliga, för den lokala produktionen och distributionen. Kommunen 
utgör första fasen av en längre kedja som rör Norrbotten med sina 14 kommuner. En unik 
aspekt i hela Norrbottensatsningen handlar om att verifiera vätgasproduktion och distribution 
i kallt klimat. 
 
För att bygga en kritisk massa av vätgaskunder ställer sig Piteå kommun, inklusive 
kommunala bolag, positiva till att inventera förutsättningarna för att förnya den fordonspark 
som kommunen själv innehar. 
 
Tillsammans med Skoog Energy driver Zelk Energy försäljningen av vätgas från en 
tankstation som blir centralt belägen i Piteå. Två vätgasanläggningar kommer att etableras i 
Piteå Kommun och finansieras av Zelk Energy AB. 
 
Parterna är medvetna om att samarbetet med offentliga sponsorer såsom Energimyndigheten, 
Klimatklivet, Industriklivet, EU etc och den lokala industrin som producerar spillvärme är 
essentiellt för framgång, och ska samarbeta i detta avseende. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna och underteckna bifogad avsiktsförklaring. 
 
Yrkanden 
Anders Lundkvist (S), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Mats Dahlberg (MP) och 
Brith Fäldt (V): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.  
  
Håkan Johansson (M och Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag med ändring att ta bort meningen "Kommunen ska vara behjälplig i denna process" i 
avsiktsförklaringen.  
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Beslutsunderlag 

 Avsiktsförklaring rörande intresse för vätgasprojekt mellan Piteå kommun och Zelk-
Energy AB 
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§ 115 
 

Samrådsremiss för anläggning av E4 parallellväg (GC-väg) Öjebyn - 
Norrfjärden Piteå kommun 
Diarienr 21KS241 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Samrådsremiss för anläggning av E4 parallellväg (GC-
väg) Öjebyn - Norrfjärden Piteå kommun. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket Region Nord har tagit fram en samrådshandling för anläggning av parallellväg 
mellan Öjebyn och Norrfjärden parallellt med E4. I samband med anläggandet av 
parallellvägen kommer den gamla avfarten från E4 (närmast Öjebyn) att tas in i allmänt 
underhåll. Trafikverket har utrett och planerar att istället för en Gång- och Cykelväg anlägga 
en parallellväg mellan Öjebyn och Norrfjärden. Parallellvägen ska möjliggöra 
vardagspendling med cykel och även förbättra framkomligheten på E4 genom att flytta 
långsamtgående fordon från E4 till parallellvägen.  
 
Samrådet syftar till att ge och få information. Syftet är att allmänheten såväl som myndigheter 
och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta 
hänsyn till i arbetet. Efter denna remiss arbetar vi vidare med handlingarna med stöd av 
inkomna synpunkter. 
  
Handlingen finns tillgänglig på projektets hemsida, www.trafikverket.se/e4-ojebyn-
norrfiarden.  
------ 
Förslag till yttrande över samrådsremiss kommer att publiceras i Meetingsplus senast fredag. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C) och Mats Dahlberg (MP): yttrande ändras enligt 
förslag från majoritetspartierna enligt bilaga samt att punkt 9 stryks. 
  
Håkan Johansson (M): hastighet bör begränsas till 30 km/t och att vägen breddas ytterligare, i 
övrigt positiva till Trafikverkets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
 Yttrande över Samrådsremiss för anläggning av E4 parallellväg (GC-väg) Öjebyn - 

Norrfjärden Piteå kommun 
 Förslag till ändringar av yttrande 
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§ 116 
 

Remiss - Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig 
verksamhet under samhällskriser 
Diarienr 21KS154 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss, Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i 
offentlig verksamhet under samhällskriser. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått remiss för yttrande, Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i 
offentlig verksamhet under samhällskriser. 
  
Skogsbränderna åren 2014 och 2018, flyktingströmmarna år 2015 samt utbrottet och 
spridningen av covid-19 år 2020 har lett till ett stort antal frågor till Skatteverket när det gäller 
beskattningen av kostnadsersättning till personal som anställs eller lånas tillfälligt för att delta 
i samhällsinsatser. Frågorna har föranletts av att en tillfälligt anställd arbetstagare normalt sett 
anses ha sitt tjänsteställe där det tillfälliga arbetet utförs. Ersättning för ökade utgifter för logi, 
resor, måltider och småutgifter i samband med det tillfälliga arbetet anses därför som lön i 
stället för ”skattefri” kostnadsersättning. Utformningen av skattelagstiftningen har upplevts 
som svårbegriplig för arbetstagare som är lediga från sitt ordinarie arbete för att tillfälligt 
arbeta för en annan arbetsgivare under en krisinsats. Det har också förekommit omfattande 
kritik i media av de effekter som bestämmelserna får. Det finns också kritik mot reglerna om 
tjänsteställe från bemanningsbranschen, egenanställda och uppdragstagare som upplever 
motsvarande problem, dvs. att ersättning för resor och logi m.m. som betalas i samband med 
tillfälliga arbeten och uppdrag anses som lön i stället för ”skattefri” kostnadsersättning. 
Kritiken mot reglerna riskerar i förlängningen att påverka förtroenden för skattesystemet. 
 
Skatteverket har till följd av kritiken och frågorna utrett hur bestämmelserna om tjänsteställe 
och kostnadsersättningar tillämpas i förhållande till arbetstagare som tillfälligt arbetar på 
annan ort. Skatteverket lämnar i promemorian Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar 
och uppdrag på annan ort i högst en månad den 8 februari 2021, dnr 8-727545, förslag om att 
avdrag för ökade utgifter för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfälligt arbete på 
annan ort medges såsom för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå i 
högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. 
Syftet med förslaget är bl.a. att förenkla utbetalningen och redovisningen av 
kostnadsersättningar för arbetsgivare och deklarationen för arbetstagare. 
 
Skatteverket lämnar i den här promemorian ett kompletterande förslag som innebär att den 
som är tillfälligt anställd hos en statlig myndighet, en region eller en kommun för att hantera 
eller bidra till att minska konsekvenser av olyckor, kriser, krig, krigsfara och andra 
extraordinära händelser i Sverige ska anses ha tjänstestället i bostaden. Begreppet tillfälligt 
anställd arbetstagare omfattar personer som anställs eller som lånas in eller som deltar 
frivilligt i krisinsatser, och som erhåller ersättning från den tillfälliga arbetsgivaren. Den 
föreslagna bestämmelsen innehåller inte någon tidsgräns för vad som ska anses som tillfällig 
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anställning. Detta får i stället avgöras från fall till fall utifrån de behov som arbetsgivaren har. 
Skatteverket föreslår vidare att en särskild bestämmelse ska införas i SINK som innebär att 
kostnadsersättning till utländska arbetstagare som deltar i krisinsatser ska vara undantagen 
från beskattning enligt SINK. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges 
Kommuner och Regioner har löpande fått lämna synpunkter vid förslagets beredning. 
 
Den föreslagna förändringen innebär en förenkling för statliga myndigheter, kommuner och 
regioner som tillfälligt anställer eller lånar personal i samband med krisinsatser, eftersom 
dessa inte ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på kostnadsersättningen. De 
administrativa kostnaderna förväntas minska. Den merkostnad som uppkommer i de fall 
arbetsgivaren betalar en extra ersättning för att kompensera för skattekonsekvenserna undviks 
med förslaget. Förändringen innebär också en förenkling för arbetstagarna. De ska inte ta upp 
erhållen ersättning i sin deklaration och behöver därför inte yrka avdrag för resor, dubbel logi 
och ökade levnadskostnader i deklarationen. Till följd av att ersättningen inte är underlag för 
arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren blir den inte heller underlag för pensionsgrundande och 
sjukpenninggrundande inkomst hos arbetstagaren. 
 
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. De offentligfinansiella effekterna av 
förslaget förväntas bli mycket små. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över remiss, Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet 
under samhällskriser 

 Promemoria - Tjänsteställe för tillfälligt anställd personal i offentlig verksamhet under 
samhällskriser 
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§ 117 
 

Remiss - Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag 
på annan ort i högst en månad 
Diarienr 21KS153 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss, Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar 
och uppdrag på annan ort i högst en månad. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått remiss för yttrande, Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och 
uppdrag på annan ort i högst en månad. 
  
Skatteverket har under lång tid fått synpunkter från branschorganisationer och företag 
avseende de konsekvenser som bestämmelserna om tjänsteställe i inkomstskattelagen för med 
sig vid utbetalning av kostnadsersättning till tillfälligt anställda arbetstagare och 
uppdragstagare. I princip berörs alla branscher, dock särskilt bemanningsbranschen, 
egenanställda, frilansare och andra uppdragstagare som tar tillfälliga uppdrag, t.ex. 
idrottsdomare och tolkar. 
 
Eftersom tjänstestället enligt huvudregeln ska fastställas för varje anställning eller uppdrag för 
sig – oavsett hur kort eller lång tid arbetet pågår – utgör vanligtvis den ort där det tillfälliga 
arbetet utförs som arbetstagarens tjänsteställe. Om två arbetstagare med olika 
anställningsformer tillfälligt arbetar på samma ort kan reglerna innebära att den tillfälligt 
anställda arbetstagaren anses ha sitt tjänsteställe på den tillfälliga arbetsorten, medan den 
tillsvidareanställda arbetstagaren anses vara på tjänsteresa. Kostnadsersättning, t.ex. 
traktamente och bilersättning, till en tillfälligt anställd arbetstagare anses ofta som lön och är 
underlag för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag. Motsvarande ersättning till en tillsvidare-
anställd anses utgöra sådan ersättning som arbetstagaren har avdragsrätt för vid beskattningen. 
Arbetsgivaren gör inget skatteavdrag och betalar inte arbetsgivar-avgifter på sådan ersättning, 
s.k. tyst kvittning. Ersättningen ska inte heller redovisas på individuppgiften eller 
kontrolluppgiften. 
 
Kostnadsersättning behandlas alltså på olika sätt beroende på om ersättningen utbetalas i 
samband med tjänsteresa eller inte: 
• Om arbetstagaren är på tjänsteresa undantas kostnadsersättningen från beskattning hos 
arbetstagaren och från skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren. 
• Om arbetstagaren inte är på tjänsteresa är motsvarande ersättning skattepliktig lön hos 
arbetstagaren och underlag för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter hos arbetsgivaren. 
 
Bestämmelserna tillämpas således på olika sätt vid olika anställningsformer och vid korta 
respektive långa anställningar och uppdrag. Den skillnad som finns mellan tillfälligt anställda 
arbetstagare och tillsvidareanställda arbetstagare uppfattas ofta som ologisk och orättvis av 
arbetsgivare och arbetstagare. 
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Skatteverket har utrett och kartlagt hur bestämmelserna om tjänsteställe och beskattning av 
kostnadsersättning tillämpas för tillfälligt anställda arbetstagare och uppdragstagare. Vid 
utredningen har synpunkter inhämtats från flera myndigheter och branschorganisationer. 
 
Till följd av vad som framkommit under utredningen föreslår Skatteverket att avdrag för 
ökade utgifter för logi, resor, måltider och småutgifter vid tillfällig anställning eller uppdrag 
på annan ort medges såsom för tjänsteresa om anställningen eller uppdraget är avsett att pågå 
i högst en månad och avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är längre än 50 kilometer. 
Skatteverkets bedömning är att den föreslagna tidsgränsen en månad innebär att frågan om att 
fastställa det skattemässiga tjänstestället för tillfälligt anställda arbetstagare och 
uppdragstagare i dessa fall får underordnad betydelse, och att den skillnad som i dag finns när 
det gäller utbetalning av kostnadsersättning till arbetstagare med olika anställningsformer 
därför försvinner. 
 
Den föreslagna förändringen innebär en förenkling för ca 6 000 arbetsgivare och 
uppdragsgivare och för ca 27 000 tillfälligt anställda arbetstagare och uppdragstagare. 
Förutsatt att tidsperioden och avståndsgränsen är uppfyllda ska arbetsgivare och andra 
utbetalare inte göra skatteavdrag och betala arbetsgivar-avgifter på kostnadsersättningen. 
Arbetstagaren ska inte ta upp erhållen ersättning i sin deklaration och behöver inte heller yrka 
avdrag för resor, dubbelt boende och ökade levnadskostnader med motsvarande belopp i sin 
deklaration. Till följd av att ersättning inte längre är underlag för arbetsgivaravgifter hos 
arbetsgivaren blir den inte heller underlag för pensionsgrundande eller 
sjukpenningsgrundande inkomst hos arbets- och uppdragstagaren. 
 
Förslaget förväntas leda till minskade offentligfinansiella intäkter om 8 miljoner kronor per år 
från år 2022, vilket minskar till 4 miljoner kronor varaktigt. Dessa bedömningar är behäftade 
med stor osäkerhet, inte minst på grund av att förslaget sannolikt leder till 
beteendeförändringar. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över remiss, Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på 
annan ort i högst en månad 

 Promemoria - Skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i 
högst en månad 
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§ 118 
 

Remiss - It-driftsutredningens delbetänkande Säker och 
kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för 
utkontraktering, SOU 2021:1 
Diarienr 21KS86 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Remiss - It-driftsutredningens delbetänkande Säker 
och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering, SOU 2021:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Infrastrukturdepartementet har överlämnat ett delbetänkande av It-driftsutredningen till Piteå 
kommun för yttrande senast den 7 maj 2021. Utredningen analyserar bland annat de rättsliga 
förutsättningarna för den offentliga förvaltningen att utkontraktera it-drift med bibehållen 
säkerhet. 
 
It-driftsutredningen syftar till att skapa bättre förutsättningar för den offentliga förvaltningen 
att få tillgång till säker och kostnadseffektiv it-drift genom antingen samordnad statlig it-drift 
eller genom tydligare rättsliga förutsättningar för att anlita privata leverantörer för driften. 
 
I utredningen görs en rättslig analys av förutsättningarna för utkontraktering av it-drift till 
privata tjänsteleverantörer. Utredningen lämnar också två författningsförslag: ett förslag till 
sekretessbrytande bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen om utkontraktering av it-
drift och ett förslag om inskränkt meddelarfrihet. Sekretess ska inte hindra utlämnande av 
uppgifter för endast teknisk bearbetning eller lagring men utlämnandet ska inte ske om 
övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför 
intresset av utkontraktering. Undantagen i meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen föreslås utökas med den krets som träffas av 
tystnadspliktslagen. Det blir straffbart att lämna ut uppgifter till grundlagsskyddad media för 
den som omfattas av lagen om tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller 
lagring av uppgifter. 
 
En förväntad konsekvens av förslagen blir en minskad osäkerhet om vad som gäller vid 
utkontraktering av it-drift till privata tjänsteleverantörer. Detta förväntas leda till positiva 
konsekvenser för Piteå kommun då det tydliggör hur utkontraktering av sekretessreglerade 
uppgifter ska prövas samt kan leda till ett större utbud av tjänster som uppfyller kraven. 
 
I förslaget till yttrande från Kommunstyrelsen ställer sig Piteå kommun i huvudsak bakom 
bedömningarna och förslagen i betänkandet, men har vissa synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över Remiss - It-driftsutredningens delbetänkande Säker och kostnadseffektiv it-
drift - rättsliga förutsättningar för utkontraktering, SOU 2021:1 

Page 32 of 986



Sammanträdesprotokoll 33 (47) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 Delbetänkande av It-driftsutredningen, Säker och kostnadseffektiv it-drift--rättsliga 
förutsättningar för utkontraktering Sou 2021:1 
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§ 119 
 

Remiss - Utredning vuxenutbildning 
Diarienr 21KS62 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss, Utredning vuxenutbildning ”Möjligheter till 
utökad samverkan och samhandling på organisationsnivå”. 
 
Ärendebeskrivning 
Det finns en avtalad samverkan gällande vuxenutbildning inom det geografiska område som 
vanligen benämns Femkanten, bestående av kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och 
Älvsbyn. Samverkansavtalet i sin nuvarande form tecknades första gången 2009 och har 
sedan reviderats ett antal gånger. På ägargruppens uppdrag har Nina Gotthold, Luleå 
kommun, genomfört en utredning ”Möjligheter till utökad samverkan och samhandling på 
organisationsnivå”. Piteå kommuns yttrande redovisas nedan. 
  
Piteå kommun anser att interkommunal samverkan ger stora fördelar och är väsentlig för en 
kostnadseffektiv utveckling och håller med om utredningens beskrivning av samverkan kring 
vuxenutbildningen som välfungerande. 
  
Femkantens kommuner har organiserat vuxenutbildningen på olika sätt och har lokala 
förutsättningar som påverkar kompetensförsörjningen. Dessutom finns osäkerhet hur den 
nationella nivån kommer att styra över den funktionella arbetsmarknadsregionen.  Det kan 
leda till att det lokala kommunala självstyret minskar och möjligheten att planera och 
genomföra lokala kompetensförsörjningsinsatser framöver kan bli mindre. 
  
I utredningen ”Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av 
gymnasial utbildning” SOU 2020:33 framkommer förslag att staten ska stödja och styra 
skolhuvudmännen mer när det gäller planering och dimensionering av vilka utbildningar som 
ska erbjudas. Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan 
och för yrkesutbildning inom Komvux. Om utredningens förslag blir verklighet påverkar det 
förutsättningar väsentligt för femkantens samverkan.  
  
Piteå kommun är mycket nöjd med femkantenssamverkan inom vuxenutbildningen. Piteå 
kommun anser att det går att genomföra många förbättringar inom nu gällande 
samverkansavtal, i väntan på att besked om hur den nationella styrningen kommer att påverka 
vuxenutbildningen. 
  
Piteå kommun har god och framgångsrik samverkan med andra kommuner. Samverkan sker i 
olika konstellationer av kommuner och olika samverkansformer. Det innebär att samverkan i 
femkanten är ett av flera pågående samverkansområden. Eftersom samverkan är komplex och 
kräver ett långsiktigt strategiskt arbete pågår översyn av styrande dokument för 
interkommunal samverkan. 
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I samband med besvarandet av yttrandet stärker Piteå kommun politikens kunskaper om 
vuxenutbildningens betydelse för kompetensförsörjningen genom att hålla ett seminarium för 
ledamöter i kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnd. 
  
Sammanfattningsvis ser Piteå kommun mycket positivt på fortsatt samverkan genom 
avtalssamverkan för femkanten när det gäller vuxenutbildning och att avtalet med fördel kan 
förtydligas och utökas. Piteå kommun avstyrker dock förslaget om att utvidga samverkan 
genom att på kommunövergripande nivå inventera och utreda samverkan på fler 
politikområden och skapa strategier på övergripande nivå i samtliga kommuner för 
femkantssamverkan.   
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över Utredning vuxenutbildning 
 Möjligheter till utökad samverkan och samhandling på organisationsnivå 

 
 
  

Page 35 of 986



Sammanträdesprotokoll 36 (47) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 120 
 

Samråd om åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022-
2027 
Diarienr 21KS143 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen har inget att erinra över åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 
2022-2027. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har givits möjlighet att yttra sig över Finlands havsförvaltningsplan 2022-
2027. 
 
Havsförvaltningsplanen har beretts på grundval av lagen om hav- och 
vattenvårdsförvaltningen och statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen. Det är en 
nationell marin strategi som krävs enligt Europaparlamentets och Europarådets direktiv om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder inom havsmiljöpolitikens område 
(havsmiljödirektivet). 
 
Inför en ny förvaltningscykel ska varje land inom EU utvärdera resultaten och effekten av 
sina tidigare förvaltningsplaner och åtgärdsprogram. Utifrån denna översyn tas det fram en ny 
förvaltningsplan innehållande åtgärder som myndigheter, länsstyrelser och kommuner ska 
genomföra för att miljökvalitetsnormer (MKN) ska nås och bibehållas. 
 
Finlands förslag motsvarar Sveriges åtgärdsprogram som Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV) har ute på remiss för våra svenska vatten. Finlands förslag liknar i stort Sveriges till 
förvaltning och har alltså i stort samma åtgärdsprogram. Detta innebär att Finlands förslag till 
förvaltningsplan inte kommer att påverka Piteå kommun på något sätt. 
 
Förslaget påminner i stora drag om de förslag på åtgärdsprogram som Vattenmyndigheten för 
vårt eget vattendistrikt har ute på remiss och följer Europaparlamentets och Europarådets 
direktiv. 
 
Beslutsunderlag 

 Förslag till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022 – 2027 
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§ 121 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen redovisar beslut som fattats med stöd av 
Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser. 
 

Delegationsbeslut 
 Ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 21KS14-2) 

 Tilldelningsbeslut - Upphandling Fordons- och maskintjänster - Sopmaskin (dnr 21KS189-27) 

 Yttrande över ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 21KS14-3) 

 Tilldelningsbeslut Arbetsbåt till Skärgården (dnr 21KS248-1) 
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§ 122 
 

Anmälda delgivningar  
Diarienr 18KS1 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda delgivningar 
 Valnämndens protokoll 2021-03-31 §§ 1-3 med bilagor (dnr 21KS221-1) 

 Verksamhetsberättelse Rättighetscentrum Norrbotten 2020 (dnr 21KS222-1) 

 Redovisning av genomförandet av eventet Norrbotten Media Week 2021 (dnr 20KS603-3) 

 Protokoll Folkhälsorådsmöte 2021-03-30 (dnr 21KS1-23) 

 Protokoll Norrbottens e-nämnd 2021-03-16 med bilagor (dnr 21KS9-3) 

 Prognos och finansiering 2021 punkt 24 från Regionala Kollektivtrafikmyndighetens Direktionsmöte 31 
mars 2021 (dnr 21KS230-2) 

 Swedish Lapland verksamhetsplan 2021 (dnr 21KS202-3) 

 Protokoll från styrelsemöte 2021-03-23 - Samordningsförbundet Södra Norrbottens (dnr 21KS234-1) 

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-04-08 § 41 (dnr 21KS21-1) 

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-04-08 §§ 42-55 (dnr 21KS21-2) 

 Norrbottens e-nämnd - Verksamhetsplan 2021 (dnr 21KS9-5) 

 Norrbottens e-nämnd - Verksamhetssummering 2020 (dnr 21KS9-6) 

 Beslut och Riktlinjer för ägarstyrning i Umeå kommun (dnr 21KS1-24) 

 Beslut Granskning av de av kommunfullmäktige antagna lokal ordningsföreskrifterna för Piteå kommun (dnr 
20KS78-16) 

 Piteå Museum - Årsredovisning 2020 (dnr 21KS242-1) 

 
Cirkulär Sveriges kommuner och Landsting 

 Cirkulär 21:16 Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 Cirkulär 21:18 Ändrade regler vid dag 180 i rehabiliteringskedjan 

 
 
 

 
  

Page 38 of 986



Sammanträdesprotokoll 39 (47) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 123 
 

Taxa för planer och bygglov 
Diarienr 21KS225 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för planer och 
bygglov. 
 
Ärendebeskrivning 
Den nuvarande taxan för plan och bygglov antogs i Kommunfullmäktige 2011-05-16 och har 
därefter reviderats 2015, 2017 och nu senast 2020-06-22, § 129. Kommunfullmäktige 
beslutade då även att Samhällsbyggnadsnämnden årligen får indexjustera taxan upp till 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Taxan gäller för Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhet. 
 
Avgifterna tas ut med stöd av bland annat plan- och bygglagen (2010:900) och är avsedda att 
täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller myndighetsservicen. 
Taxan avser även kart-, mät- och GIS-avgifter. 
 
I juli 2020 publicerade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nya riktlinjer med 
förtydliganden om indexreglering av avgifterna i taxan, samt taxebestämmelser för 
indexuppräkning. De innehåller också uppdateringar om moms för utstakning och 
nybyggnadskarta. Utifrån detta har Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, sett över taxan 
och föreslår följande revideringar: 
 
- Dokumentet tillgänglighetsanpassas och förses med innehållsförteckning och får vissa 
redaktionella förändringar. 
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22, § 129, om att delegera årlig indexjustering skrivs 
in i dokumentet. 
- ”Tabell 26 Utskrifter” utgår och i stället tillämpas ”Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna 
handlingar” vid utskrifter. 
- Taxa för tjänster för bearbetning, analys och presentation av geografisk information 
tillkommer som tabell 25 och tabell 25 ”Fastighetsrättsliga åtgärder” blir tabell 26 
”Fastighetsrättsliga uppdrag”. 
 
Taxan har i övrigt justerats enligt nedanstående punkter: 
- Tabell 2, tidsersättning för 2021. 
- Tabell 7, kompletteras med förhandsbesked för bygglov och förändring av 
komplexitetsnivåer. 
- Tabell 8, ändras för att bättre motsvara verklig tidsåtgång samt förtydligande om vad som är 
myndighetsutövning och vad som uppdragsverksamhet, vilket är momspliktigt. 
 
Kompletterad med upprättande av planhandlingar för planprogram, tidigare gällande taxa 
innehöll endast tabell för handläggning. 
- Tabell 15, utgår och ersätts med 15A och 15B där den senare innehåller avgift för 
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Attefallsåtgärder. 
- Tabell 22, förtydligande om förenklad nybyggnadskarta och momsbestämmelser. 
- Tabell 23, förtydligande om att moms utgår för både utstakning och lägeskontroll. 
- Tabell 24, taxa för tillfälligt nyttjande av geografisk information har justerats då den tidigare 
varit alltför hög i förhållande till andra jämförbara kommuner. Taxan för nyttjande av 
primärkarta har differentierats utifrån kvalitet och areal. Leveranskostnaden är oförändrad. 
- Tabell 25, avser tjänster för bearbetning, analys och presentation av geografisk information, 
GIS-tjänster. 
- Tabell 26, förändrat komplexitetsnivåerna för fastighetsförteckning så de överensstämmer 
med tabell 7 och 8A - 8D samt förtydligat vilka övriga fastighetsrättsliga uppdrag som Piteå 
kommun utför. 
-------- 
Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2021-03-31 § 41 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till revidering av "Taxa för planer och 
bygglov". 
 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till revidering av "Taxa för planer och 
bygglov" till Kommunfullmäktige för antagande. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa för planer och bygglov 
 Bilaga 1. Primärkarta kvalitet 
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§ 124 
 

Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark 
Diarienr 21KS226 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för nyttjande och försäljning 
av kommunal mark. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har sett ett behov av revidering av taxan som avser försäljning 
av industrimark på Haraholmens industriområde. Förvaltningen föreslår att taxan ska baseras 
utifrån en exploateringsgrad på minst 15 % inom Haraholmens 
industriområde. Exploateringsgraden anger den bebyggda ytan i relation till den totala 
markytan för 
markområdet/tomten som ska säljas. 
 
Det innebär att vid försäljning beräknas priset utifrån hur stor del av tomten som 
avses bebyggas. Om man uppför en/flera byggnader som utgör minst 15 % av tomtens storlek 
betalar man tomtpris för normaltomt (i dagsläget 100 kr/m2). Om man bygger mindre än 15 
% betalar man dubbelt tomtpris respektive tre gånger tomtpriset. Denna prissättning 
tillämpas idag vid försäljning av kommunal mark inom Öhns industriområde och 
Hallgrens verksamhetsområde. 
 
Räkneexempel för 15 % exploateringsgrad med tomtstorlek 10 000 m2 
Normaltomt räknas fram genom att dela byggarea med exploateringsgrad. 
1 500 m2 byggnation ger en normaltomt på 10 000 m2 (10 000/0,15). Tomtpris: 1 000 000 kr. 
 
Om man bygger mindre, exempelvis 450 m2 (450/0,15 = normaltomt 3 000 m2) 
Tomtpris: (1 - 3 000 m2 * 100 kr/m2) + (3 001 - 6 000 m2 * 200 kr/m2) + (6 001 – 10 000 m2 
* 300 kr/m2). 
300 000 + 600 000 + 1 200 000. Totalt tomtpris: 2 100 000 kr. 
 
Motivering 
Det är viktigt att hushålla med kommunens markresurser. Prissättning 
utifrån exploateringsgrad kan motverka att exploatörerna köper mark som sedan inte nyttjas. 
Denna 
prissättning ger även större intäkter till kommunen vid försäljningar där man inte 
uppfyller exploateringsgraden. 
-------  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-03-31 § 42 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till revidering av "Taxa för nyttjande 
och försäljning av kommunal mark”, senast reviderad 2020-12-14, § 285 (20KS158). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslag till revidering av "Taxa för nyttjande 
och försäljning av kommunal mark" till Kommunfullmäktige för antagande. 
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Beslutsunderlag 
 Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark 

 
 
  

Page 42 of 986



Sammanträdesprotokoll 43 (47) 
Sammanträdesdatum  
2021-05-03  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 125 
 

Valdistrikt 
Diarienr 20KS481 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att anta valdistrikt 
för Piteå kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Valnämnden gav 2019-06-17 § 31 Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en 
översyn av antalet valdistrikt inom Piteå kommun. 
 
Ett valdistrikt är ett geografiskt område och enligt 4 kap 17§ vallagen bör ett valdistrikt 
omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Varje valdistrikt har en vallokal och 
valdistriktens storlek och omfattning anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av 
väljare till vallokalerna. 
 
Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade om det finns 
särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt 
eller att valdistriktet väntas öka/minska sin folkmängd inom kort. Endast om det finns 
synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 300 röstberättigade. Denna nedre gräns är 
satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten ska kunna bibehållas. 
 
Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av Kommunfullmäktige. Sådana 
beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val. 
 
Inom Piteå kommun finns ett valdistrikt som har mindre än 300 röstberättigade, ett antal 
med färre än 1000 och ett valdistrikt med fler än 2000 röstberättigade. Geografiska 
förutsättningar och tidigare indelningar har varit styrande vid framtagande av nytt förslag. 
 
Målsättningen är en långsiktigt hållbar lösning, som gör det enkelt att gå och rösta. Piteå har 
genom åren haft ett högt valdeltagande, något som fortsatt kan möjliggöras genom utökad 
förtidsröstning och ambulerande röstmottagning. För Piteås landsbygd är bedömningen att det 
finns särskilda skäl att ha valdistrikt med något färre röstande än 1000 för att undvika allt för 
långa avstånd till vallokal. I Piteås glesbygd kan ett alternativ vara att ha förtidsröstning även 
på valdagen för att undvika långa resor. 
 
Valnämndens beslut 2021-03-31 §1 
Valnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Valdistrikt. 
 
Beslutsunderlag 

 Förteckning valdistrikt 2021-03-31 
 Karta över valdistrikt  
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§ 126 
 

Medborgarförslag - Införa lagen om valfrihet (LOV) inom stöd och 
omsorg 
Diarienr 20KS105 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget att inför lagen 
om valfrihet (LOV) inom stöd och omsorg. 
  
Reservation 
Marika Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med nedanstående förslag: 
 
att Piteå kommun ska införa Lagen om valfrihet (LOV) inom stöd och omsorg, för att 
möjliggöra uppstart av LSS-boende i andra driftsformer än kommunala. 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
 
Vi tycker att Piteå kommun bör välkomna initiativ från privata aktörer i syfte att bedriva LSS-
verksamhet, i detta fall LSS-boende, i andra driftsformer. Förslaget om att öppna LSS-boende 
i andra driftsformer skulle sätta brukaren i fokus, genom att denne skulle ges möjlighet att 
välja utförare. 
 
I nuläget råder platsbrist på boenden för personer som är beviljade LSS. Genom att välkomna 
privata aktörer skapas fler boendeplatser, mångfald och kvalitetsutveckling. Sedan Lagen om 
valfrihet trädde i kraft i januari 2009, har 132 av Sveriges kommuner infört lagen, detta enligt 
SKRs sammanställda översikt. Luleå kommun utreder idag frågan om införande av Lagen om 
valfrihet. 
 
På Piteå kommuns hemsida kan man läsa om en kommun som hela tiden strävar efter att 
utvecklas, en kommun med Piteanda, där ingenting är omöjligt. Vi vill gärna vara en del av 
den stora utvecklingen som pågår i Piteå kommun och hoppas att ni väljer att införa Lagen om 
valfrihet. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 41 remitterat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 mars 2021 
Frågan om att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) för tjänster inom stöd och omsorg har 
behandlats tidigare av Kommunfullmäktige både 2012 och 2014, båda gångerna har 
Kommunfullmäktige avslagit förslagen. Dessutom genomfördes 2013 en extern utredning om 
förutsättningarna för att inför LOV. 
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Lagen om valfrihetsystem antogs 2009 och idag har lite drygt hälften av landets kommuner 
någon typ av verksamhet utlagd genom LOV. Absolut vanligast är hemtjänst medan olika 
tjänster inom LSS varierar mellan en och elva procent. Vanligaste LSS-tjänsten genom LOV 
är daglig verksamhet vilket införts i 32 kommuner. 
 
Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda 
själva välja leverantör bland godkända i ett valfrihetssystem, där priset är fastställt på förhand 
och leverantörer bara konkurrerar med kvalitét. Oavsett om en upphandlande myndighet gör 
en upphandling enligt LOU eller enligt LOV måste de krav och villkor som ska gälla 
fastställas i ett förfrågningsunderlag. 
 
LOV är ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva 
verksamhet som drivs i egen regi inom områdena vård, omsorg och service inklusive särskilt 
boende till äldre och personer med funktionshinder enligt socialtjänstlagen. Det innebär att 
kommunen således överlåter valet av utförare till brukaren. De utförare (kommunens egen 
verksamhet, företag, ideella organisationer eller kooperativ) som är valbara för brukaren är de 
som blivit godkända av kommunen, utifrån att de uppfyllt ett antal krav som kommunen 
fastställt inklusive ett fast pris. Kommunen tillhandahåller information så att brukaren vet 
vilka utförare som finns att tillgå för de behov denne har. Kommunen bedömer fortfarande 
den enskildes behov och tar beslut om rätten till bistånd. 
 
LOU är ett verktyg för att lägga ut en kommunal verksamhet på en enskild utförare utifrån i 
grunden det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Även här kan utföraren vara en privat 
aktör, ideell organisation eller kooperativ. Ansvaret för verksamheten ligger fortfarande kvar 
på kommunen som huvudman och kommunen är skyldig att bedriva uppföljning av uppdraget 
samt se till att brukaren får sitt behov tillfredsställt enligt biståndet. Vanligast förekommande 
är att lägga ut driften av till exempel äldreboende på detta sätt. 
 
Det innebär således för en kommun att de alternativ som finns för att producera verksamhet är 
att: 
1. driva verksamhet i egen regi 
2. sluta avtal med externa leverantörer efter upphandling enligt LOU 
3. sluta avtal med externa leverantörer efter upphandling enligt LOV 
 
Kommunen har det yttersta ansvaret för insatser inom socialtjänsten för bland annat äldre och 
funktionshindrade. När en kommun sluter avtal med annan om att utföra kommunens 
uppgifter innebär det inte någon förändring vad gäller huvudmannaskapet. Kommunen har det 
juridiska ansvaret mot dem som använder sig av utförarens tjänster. Detta innebär en 
utbyggnad av administration och verksamhet för genomförande av LOV, vilket kan medföra 
ökade kommunala kostnader. 
__________ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande: 
”Grunden, för en verksamhet, privat som offentlig, är normalt sett att man bedriver 
kärnverksamhet i egen regi. Om man lägger ut kärnverksamhet på annan utförare än den egna 
organisationen så bör det alltid finns väldigt goda skäl för detta. Sådana skäl kan vara att det 
blir billigare eller effektivare, att kvaliteten höjs eller andra välmotiverade skäl. 
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Efter att följt frågan om LOV och de erfarenheter som dragits så kan jag inte se att LOV lett 
till vare sig billigare verksamhet, effektivare verksamhet eller höjd kvalitet. 
 
Det finns förvisso säkert exempel där LOV fungerar bra men också allt för många exempel 
där kostnaderna rusat och där det också uppdagats många andra problem. De senaste årens 
erfarenheter har inte heller ökat argumenten för att lägga ut kärnverksamhet på andra utförare. 
Statistik från Kolada visar exempel på att nästan hälften av de kommuner som lagt ut 
dagligverksamhet via LOV är med bland gruppen kommuner (topp 25 %) som har högst 
kostnader. 
 
Piteå kommun är inte emot att se över andra driftsformer men det måste finnas tydliga vinster 
med att göra det i så fall. De undersökningar och utredningar som gjorts har inte visat på 
några sådana vinster. Jag ser därför ingen anledning att för närvarande införa systemet med 
LOV. 
 
Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget.” 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M) och Helén Lindbäck (KD): bifall till 
medborgarförslaget. 
  
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Anteckning 
Jonny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP) återkommer med synpunkter i 
Kommunfullmäktige. 
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§ 127 
 

Av ledamöter väckta ärenden 2021 
Diarienr 21KS3 
 

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. 
 
Anteckning 
Håkan Johansson (M) och Majvor C: ärende bör väckas om friköp av mark som Piteå havsbad 
arrenderar, enligt uppgift har Piteå Havsbad accepterat priset för bostadsbyggande och har 
väntat länge på besked, därför yrkas att ärendet tas upp tillsammans med dess 
beslutshandlingar. 
  
Helena Stenberg (S): ärendet finns redan och kommer till Kommunstyrelsen när det är berett i 
Samhällsbyggnadsnämnden som är ansvarig.  
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