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§ 128 
 

Redovisning Socialnämndens ekonomiska handlingsplan 
Diarienr 21KS260 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisning av Socialnämndens ekonomiska handlingsplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunchef Andreas Lind, ekonomichef Åsa Öberg och Socialchef Fredrik Sjömark 
föredrar ärendet.  
  
I samband med Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 § 119 av Budget 2021 och 
verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023, gav Kommunfullmäktige i uppdrag till kommunchef, 
ekonomichef och socialchef att gemensamt tillse att Socialnämndens ekonomiska 
handlingsplan effektueras och att åtgärderna genomförs skyndsamt. Uppdraget redovisas nu 
till Kommunstyrelsen. 
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§ 129 
 

Medborgarförslag - Komplement till Piteå kommuns 
informationsblad "Värt att veta om din kommun" 
Diarienr 20KS264 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget om komplement till Piteå kommuns 
informationsblad "Värt att veta om din kommun", som färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in med förslaget att kommunens informationsblad ”Värt att 
veta om din kommun” kompletteras med ett par rader om tex någon händelse från 
landsbygden. Detta sett till helheten då landsbygden utgör hälften av kommunens invånare. 
 
Kommunledningsförvaltningen vid Piteå kommun delar ut informationsbroschyren "Värt att 
veta om din kommun" till varje hushåll i kommunen. Detta är säkerligen uppskattat men 
borde även kompletteras med ett par rader om tex någon händelse från landsbygden. Detta 
sett till helheten då landsbygden utgör hälften av kommunens invånare. 
------- 
Kommunfullmäktige har den 18 maj 2020, § 112, överlämnat ärendet till Kommunstyrelsen 
för beslut. 
-------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 23 april 2021 
"Värt att veta om din kommun" är en informationsbroschyr som produceras av 
Kommunledningsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och bolag inom Piteå 
kommun. Den skickas ut till hushållen i Piteå, tre gånger under ett år. Syftet med broschyren 
är att informera om vad som är värt att veta i din kommun, hur budgeten ser ut för året samt 
vilka åtgärder och projekt som planeras och prioriteras utifrån den budget som finns. 
 
I början av året skickas en populärbudget ut, med redovisning av Piteå kommuns ekonomi 
och budget, hur förvaltningarna använder skattepengarna och hur verksamheter och bolag på 
olika sätt bidrar till Piteås utveckling. I början av sommaren och på senhösten skickas även 
två mindre versioner ut för att informera vad som är aktuellt och om vilka satsningar som 
görs. 
 
Värt att veta innehåller allmän och generell information som är viktig och aktuell för alla 
medborgare i hela kommunen, en kort sammanställning från åren 2017-2020 visar på 
områden som berörs i de två mindre versionerna utöver populärbudgeten som skickas ut. 
 
2017 
- Kommunens demokratimål och riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald 
- Hur kommunen arbetar med att utveckla den kommunala servicen och klara 
kompetensförsörjning genom att ta vara på goda idéer och sprida dessa i organisationen 
- Arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra (Rosvik, Norrfjärden, 
Roknäs/Sjulnäs, Hortlax och Jävre 
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- Sommartips på aktiviteter och resmål i kommunen centralt, landsbygd och skärgård 
- Kommunens näringslivsarbete och stöd till företagare, med exempel från Jössgården 
- Kort information om kommunens väghållning 
 
2018 
- Näringslivsavdelningen och satsningarna på Haraholmen och vindkraften i Markbygden 
- Lovpeng för gratis sommarlovsaktiviteter tex på Kaleido, biblioteken, lekparkerna och 
gratisbad på Norrstrand 
- Sommartips på aktiviteter och resmål i kommunen centralt, landsbygd och skärgård 
- Utvecklingsprojekt med fokus på boende och befolkningsmålet i centrala Piteå, Öjebyn, 
Markbygden och Haraholmen 
- Information om framtidens socialtjänst, samverkan om måltidsproduktion med Luleå och 
kommunens fristadsmusiker 
- Kommunens satsning på bredband i landsbygden och datorer till högstadieleverna 
 
2019 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens flytt till Stadsporten 
- Utvecklingsprojekt i området vid universitetet, Stadsutveckling öster och Ljungheden i 
Bergsviken 
- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, projekt för att peka ut lämpliga områden där 
dispens från strandskyddet kan vara aktuellt för att skapa attraktiva boenden, syftet är att 
skapa hållbar och långsiktig utveckling av Piteås landsbygd 
- Fördjupad översiktsplan för stadsdelscentra Öjebyn 
- Information om näringslivsavdelningens flytt till nya lokaler, firandet av Piteå 400 år, årets 
by, badhusparkens upprustning, fältassistenternas arbete och satsning på elbussar 
- Sommartips på aktiviteter och resmål i kommunen centralt, landsbygd och skärgård 
 
2020 
Detta års nummer präglas förstås av Coronapandemin och dess inverkan på kommunen och 
dess verksamhet. 
- Information om kommunens stöd via företags- och föreningsakuten 
- Information om parkkortet för att upptäcka kommunens parker, fikaställen i centrala stan 
och på landsbygden, sommarlovsaktiviteter 
- Säkra möten utomhus på våra äldreboenden, utlåning av personal mellan förvaltningar 
- Distansstudier för gymnasiet 
- Stödlinje för riskgrupper och samarbete med bibliotek och apotek för våldsutsatta 
- December temanummer - utropande av Piteå som MR-kommun 
 
Vid en genomgång av alla dessa nummer kan man konstatera att de till största del innehåller 
övergripande information från kommunen som berör alla pitebor, mer eller mindre beroende 
på ämne, oavsett var i kommunen man valt att bosätta sig. Alla nummer innehåller någon 
specifik information eller satsning på centrala Piteå, dess byar eller dess landsbygd. 
Medborgarförslaget anses därmed färdigbehandlat. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
 
”En av Piteås största styrkor som kommun är att vi har en stor och levande landsbygd. Vi ser 
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att intresset för boende på vår landsbygd är fortsatt stort och kommer troligen att bli ännu 
starkare med bättre transport- och kommunikationsmöjligheter. 
 
Värt att veta om din kommun innehåller information som gäller alla invånare i Piteå kommun, 
såväl glesbygd, landsbygd som stadsbygd. Mycket av informationen är generell men som 
sammanställningen av de senaste årens innehåll visar så är landsbygden väl representerad i 
form av hela artiklar och i exempel på aktiviteter som utförs. 
 
Jag tycker liksom förslagsställaren att det är viktigt att landsbygden är med i beskrivningen av 
Piteå och det kommer den även fortsättningsvis att vara i Värt att veta om din kommun” 
 
Med det föreslår jag Kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget färdigbehandlat.” 
 
 
  

Page 8 of 971



Sammanträdesprotokoll 9 (64) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-07  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 130 
 

Medborgarförslag - Ta med information från byarna i foldern "Värt 
att veta om din kommun" 
Diarienr 20KS617 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget att ta med information från byarna i foldern 
"Värt att veta om din kommun", som färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslagsställaren deltar vid Kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Ett medborgarförslag har lämnats in med förslaget att ta in information från byarna i 
kommunens informationsblad ”Värt att veta om din kommun”. 
 
Jag har länge saknat information från Byarna i Piteå kommuns folder "Värt att veta om din 
kommun". Landsbygden ska leva och utvecklas, vilket förstås påverkar hela Piteå kommun, 
men då måste Byarna få synas mer. 
 
En mycket bra Insändare i PT den 7 december 2020 och med en bra respons från Helena 
Stenberg och Anders Lundqvist i PT den 19 december 2020 som handlade om att "Satsa på 
bra balans mellan stadsbygd och landsbygd", det är på det vi måste lägga kraft på. 
 
Det jobbas på en hel del i byarna nu och det skulle vara värt mycket att ta del av varandras 
arbete. Att byarna kan följa andra byars utveckling, kunskaper och idéer och för att göra detta 
möjligt, så skulle foldern kunna ge oss den informationen. 
 
En tanke är att inför en kommande folder, be byar som vill vara med, att maila in till er, ett 
namn och mailadress, på någon som kan ta emot denna förfrågan. Detta kan sporra andra byar 
(som inte kommit igång) att ta tag i deras arbete vinn, vinn. En förfrågan som kan lyda 
ungefär så här: "Vi vill gärna ta del av er bys utvecklingsarbete, vad har ni gjort (senaste året) 
vad kommer ni att göra och beskriv den idén kort". 
 
Vet att kommunens tjänstemän har denna information, men så mycket det vore värt att byarna 
får den samlad i foldern och då hjälps vi åt att utveckla samhället mer konkret. Information 
om vad byarna har och utvecklar ska förstås också finnas på Piteå kommuns hemsida och då 
på Startsidan. Så i raden på Startsidan där det står Piteå, Invånare, Besökare, Näringsliv, 
Inflyttare, Ung & Student så skulle man kunna ha ex.vis "Piteå byar" med i den raden, Klickar 
man på den så kommer man till en sida där byarna räknas upp med en länk till respektive bys 
hemsida alternativt till den information som finns i foldern. 
------ 
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021 § 47, överlämnat medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 23 april 2021 
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"Värt att veta om din kommun" är en informationsbroschyr som produceras av 
Kommunledningsförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar och bolag inom Piteå 
kommun. Den skickas ut till hushållen i Piteå, två-tre gånger under ett år. Syftet med 
broschyren är att informera om vad som är värt att veta i din kommun, hur budgeten ser ut för 
året samt vilka åtgärder och projekt som planeras och prioriteras utifrån den budget som finns. 
 
I början av året skickas en populärbudget ut, med redovisning av Piteå kommuns ekonomi 
och budget, hur förvaltningarna använder skattepengarna och hur verksamheter och bolag på 
olika sätt bidrar till Piteås utveckling. I början av sommaren och på senhösten skickas även 
två mindre versioner ut för att informera vad som är aktuellt och om vilka satsningar som 
görs. Ibland har värt att veta också teman, men inte alltid. 
 
Kommunikationsavdelningen på Kommunledningsförvaltningen har fått information om 
önskemålet och kommer att ta med sig uppgifterna till redaktionsmötet för ”Värt att veta”. 
 
Eftersom det är fler som gärna vill publicera information på pitea.se startsidan tas regelbundet 
ställning till vad som ska publiceras och hur. När det gäller var information om byarna ska 
finnas på webben pitea.se är samhällsbyggnad ansvariga, eftersom de har ansvaret för 
landsbygdsutveckling. 
 
Kommunledningsförvaltningen anser därmed medborgarförslaget som färdigbehandlat. 
------ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
”En av Piteås största styrkor som kommun är att vi har en stor och levande landsbygd. Vi ser 
att intresset för boende på vår landsbygd är fortsatt stort och kommer troligen att bli ännu 
starkare med bättre transport- och kommunikationsmöjligheter. 
 
Värt att veta om din kommun innehåller information som gäller alla invånare i Piteå kommun, 
såväl glesbygd, landsbygd som stadsbygd. Mycket av informationen är generell men en 
genomgång av de senaste årens innehåll visar att landsbygden väl representerad i form av hela 
artiklar och i exempel på aktiviteter som utförs. 
 
Jag tycker liksom förslagsställaren att det är viktigt att landsbygden är med i beskrivningen av 
Piteå och det kommer den även fortsättningsvis att vara i Värt att veta om din kommun. 
Tanken med Värt att veta är i första hand att visa på arbeten inom kommunen men idén med 
ett temanummer om allt gott arbete som utförs i våra byar är intressant och har skickats till 
kommunikationsavdelningen inför planeringen av framtida Värt att veta. 
 
Med det föreslår jag Kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget färdigbehandlat.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 131 
 

Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
2021 
Diarienr 21KS17 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från Piteå Kommunföretag AB styrelsemöte den 7 
juni 2021. 
 
Kommunstyrelsen anser sig i och med detta ha fullgjort sin uppsiktsplikt avseende PIKAB 
och dess dotterbolag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska, efter varje styrelsemöte med Piteå kommunföretag AB (PIKAB), få en 
redogörelse för styrelsemötet. Detta som ett led i kommunstyrelsens fullgörande av sin 
uppsiktsplikt avseende kommunala företag. 
 
Ordförande Helena Stenberg (S) redogör för de punkter som behandlades vid Piteå 
kommunföretag ABs styrelsemöte den 7 juni 2021: 

 Ekonomisk rapportering, delårsrapporten per april 
 Investeringsbudget koncernen 2022 
 Ägardirektiv Pikab - revidering 
 Finansiering Piteå Science Park AB 
 Tillsättande av dataskyddsombud 
 Granskningsrapport näringslivsarbetet 
 Information om bolagens arbete med systematiskt brandskydd och skydd mot 

olyckor 
 Återkoppling Nolia 
 VD för Pikab 
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§ 132 
 

Avsägelse av uppdrag som ersättare (L) - Kommunala 
tillgänglighetsrådet 
Diarienr 18KS704 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Andreas Dela (L) till ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet för 
Socialnämnden för resterande del av mandatperioden. 
 
Ärendebeskrivning 
Peter Arffman (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet 
för Socialnämnden. 
 
Socialnämnden nominerar Andreas Dela (L) till ny ersättare. 
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§ 133 
 

Instruktion för kommunchef 
Diarienr 21KS188 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Instruktion för kommunchef. 
 
Ärendebeskrivning 
Från och med 1 januari 2018 gäller ny Kommunallag (2017:725). Enligt Kommunallagen 
ska styrelsen utse en direktör/kommunchef. Kommunchefen ska ha den ledande ställningen 
bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen (7 kap 1§). 
 
Dessutom ska styrelsen i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda 
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga 
uppgifter. (7 kap 2§) 
 
Beslutsunderlag 

 §97 KSAPU Instruktion för kommunchef 
 Instruktion för kommunchef 
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§ 134 
 

Begäran om investeringsmedel till fortsatt exploatering av 
Haraholmens industriområde 
Diarienr 21KS270 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om investeringsmedel på 1 500 tkr till 
investeringsprojekt Haraholmen. 
 
Medel tas från Centrala potten, "Exploatering för näringsliv". 
 
Ärendebeskrivning 
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2030 bli 46 000 invånare och till 2050 
50 000 invånare. Ett av Piteå kommuns prioriterade mål är att Piteå ska vara en attraktiv ort 
för näringsliv och företagande. Intresset för industrietableringar är stort och det finns flera 
förfrågningar och långt gående förhandlingar gällande etableringar på Haraholmens 
industriområde längs med Lastvägen. 
 
Äskande avser anläggning av 220 meter kommunal industrigata längs med Lastvägen, se 
karta Haraholmens industriområde. På var sida kommer etableringar att ske under 2021 och 
gatan möjliggör även infart för ytterligare etablering. 
 
Markanvisningsavtal finns undertecknat (2021-05-12) med Power Building Piteå AB, för 
Pitholm 47:101 samt del av Pitholm 47:13 (markerat med orange färg på ritningen, totalt 20 
000 kvm). Syftet med det blivande markförvärvet är byggnation av kontor och lagerlokal med 
möjlighet av prefabricering av betongprodukter, väggblock och reparation av maskiner. 
 
Markanvisningsavtal alternativt arrende ska tecknas för servicepunkt på del av Pitholm 
47:102 ”nya etablering, grön på ritningen”, men dialog pågår. De vill börja i närtid och är 
beroende av utbyggnationen av Lastvägen. 
 
Gällande övriga eventuella etableringar så pågår diskussioner/förhandlingar med flera olika 
företag. Vid en etablering så är tidsplanen snäv och behovet av infrastruktur viktig. En 
utbyggnation av Lastvägen enligt vårt förslag möjliggör snabb etablering på de övre tomterna. 
 
I potten för "Exploatering för näringsliv" finns totalt 2 mkr. Det är därför viktigt att ta 
ställning till om andra stora projekt finns som kan kräva medel under 2021. Trycket för 
Hedens Industriområde, Öjebyn är stort. Vi har äskat medel i VEP 2022 och detta kan 
eventuellt behöva tidigareläggas till 2021, vilket medför att vi skulle behöva 1,2 mkr för att 
bygga väg till området, 220 meter. Intressenter finns men avtal kan ej tecknas innan det är 
beslutat om när infrastrukturen kan utföras. I detta område planerar vi för mindre 
industrietableringar. 
 
Avtal för entreprenör finns redan upphandlat sedan tidigare etapper och projektet utförs i 
samverkan med Pireva som kommer att anlägga vatten- och avloppsledningar. 
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---------------------------- 
 
Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 2021-05-07: 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om investeringsmedel på 1 500 000 kr till 
investeringsprojekt Haraholmen. Medel lyfts från "Exploatering för näringsliv". 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Beslutet fattas med stöd av delegationspunkt 1.4, "Besluta om att begära investeringsmedel 
från kommunstyrelsen avseende medel som kommunfullmäktige avsatt till riktade insatser". 
 
Beslutsunderlag 

 Karta Haraholmens industriområde 
 Kalkyl Haraholmens industriområde 
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§ 135 
 

Bärgning av bogserfartyget Munksund 5 
Diarienr 20KS422 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att bärga bogserfartyget 
Munksund 5 innan 2025. 
  
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till 
Kommunstyrelsen gällande hantering av bärgad båt. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-06 § 102 att inleda förhandling om finansiering för 
bärgning och sanering av bogserfartyget Munksund 5 med SCA samt Havs- och 
vattenmyndigheten. Ärendet återkommer därefter till Kommunstyrelsen för slutligt 
ställningstagande. 
 
Resultatet av det arbetet är att SCA villkorligt sponsrar bärgningen av Munksund 5 med 1 
mkr. Pengarna är redan utbetalade till Piteå kommun. Villkoret är att Munksund 5 är bärgat 
innan 2025 annars får Piteå kommun betala tillbaka pengarna. Bidrag har även sökts från 
staten men de är ej villig att hjälpa till. 
 
Bakgrund 
År 1964 sjönk bogserfartyget Munksund 5 i Piteå älv strax utanför nuvarande Storfors 
varv. Det har spekulerats länge och är fortfarande oklart om att fartyget innehåller över 10m3 
olja. Under åren har det funnits oförklarliga oljespill i älven nedströms Tingsholmen. 
Utmaningen med fartyget är att det inte finns någon ägare till fartyget. SCA är 
ursprungsägare, men enligt uppgift såldes fartyget före det sjönk. Den nya ägaren har inte trätt 
fram och inte heller dennes efterlevande. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har därför ålagt Piteå kommun att ansvara för fartyget och att 
utföra en utredning om vilken miljörisk som fartyget innebär. Det har under 2019 utförts 
dykningar och en vägvalsstudie har tagits fram. 
 
Tyvärr är det inte säkerställt att det finns olja kvar i tankarna eftersom dessa dykningar är för 
riskfyllda. Det konstateras dock att det finns olja i undertaket. Frågan är om all olja läckt ut 
eller om det finns kvar i tankarna. Båten i sig är i ganska gott skick förutom att överdelen 
ovan ”däck” är trasigt. Det säkraste och mest kostnadseffektiva sättet att ta reda på hur 
mycket olja som finns i båten är att bärga det. Kostnaden och risken att göra något i vattnet är 
alltför stor. 
 
Beräknad kostnad för bärgning av vraket Munksund 5 enligt dykentreprenör uppskattas till ca 
1-2 mkr. Enligt Samhällsbyggnads uppskattningar bör det komma närmare 2 mkr. Orsaken till 
förslaget att bärga förordas är att minska risken för allvarliga miljökonsekvenser. 
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Efter bärning tas beslut om fortsatta åtgärder för bogserfartyget. Det kan innebära 
tillkommande kostnader eller intäkter. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Mats Dahlberg (MP): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med tillägget att Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen gällande hantering av bärgad båt. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 136 
 

Revisionens grundläggande granskning 2020 
Diarienr 20KS300 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över revisionens grundläggande granskning 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till 
fullmäktiges prövning om: 
 
• Verksamheten sköts ändamålsenligt 
• Verksamheten ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande 
• Räkenskaperna är rättvisande 
• Den interna kontrollen är tillräcklig 
 
Som en del av den grundläggande granskningen genomför revisorerna nämnds och 
styrelsebesök för att, i dialog med nämndernas och styrelsens ledamöter och ersättare, 
diskutera nämndens och styrelsens arbete med styrning, uppföljning och kontroll. 
 
I bifogad revisionsrapport redogörs för revisorernas iakttagelser. Revisorerna överlämnar 
revisionsrapporten för kännedom och yttrande.  
 
Kommunstyrelsen lämnar yttrande över revisorernas revisionsrapport enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över revisionens grundläggande granskning 2020 
 Slutdokument Årlig Grundläggande granskning 2020 
 Grundläggande granskning 2020 för yttrande 
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§ 137 
 

Granskningsrapport - Kommunens näringslivsarbete 
Diarienr 21KS145 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Granskningsrapport - Kommunens näringslivsarbete. 
 
Ärendebeskrivning 
På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning avseende 
näringslivsverksamheten i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen bedriver en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen till viss 
del bedriver en ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten. Att det 
finns ett beslutat Näringslivsprogram anser vi är positivt. Dock anser vi att det saknas en ”röd 
tråd” i kommunkoncernens näringslivsarbetet. Det saknas en tydlig styrning, tydliga 
handlingsplaner och strategier för hur Piteå kommun ska uppnå det beslutade målet ”Piteå ska 
vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande och vara den ledande kommunen i länet för 
företag och företagare.” Vidare saknas tillfredsställande uppföljning av näringslivsarbetet 
samt att roller och ansvar är otydliga. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
- utveckla den kommunala strategin för näringslivsarbetet, tydliggöra styrningen, ta fram 
handlingsplaner etc. 
- tydliggöra ansvar och roller 
- tar ett större/tydligare ansvar i näringslivsfrågor 
- I Näringslivsprogrammet tydliggöra: 
     - vilka mått/aktiviteter som gäller för samtliga nyckeltal 
     - vilka insatser eller dyl. som avses göra för att uppnå det fastställda målet 
     - vilken roll de kommunala bolagen har i programmet 
- uttala/specificera mål för näringslivsavdelningen. 
 
Revisorerna överlämnar revisionsrapporten för kännedom och yttrande.  
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt yttrande till revisorerna som föreslås antas 
av Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över Granskningsrapport - Kommunens näringslivsarbete 
 Slutdokument - Granskning av kommunens näringslivsarbete 
 Granskning av Kommunens näringslivsarbete 
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§ 138 
 

Remiss - Skolbibliotek för bildning och utbildning 
Diarienr 21KS191 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Remiss - Skolbibliotek för bildning och utbildning. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda 
och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, 
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. I detta ingår även att utreda och föreslå 
åtgärder för att öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier (dir. 2019:91). 
 
Utredningens förslag är att skoleleverna ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek på den 
egna skolenheten och strävan är att de som bemannar biblioteken ska vara personal med 
examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Förslagen i delbetänkandet, vilka syftar 
till att ge eleverna i den svenska skolan en likvärdig tillgång till skolbibliotek, är i huvudsak 
bra. Daglig tillgång till skönlitteratur, sakprosa och digitala resurser stimulerar elevernas 
läsande och medie- och informationskunnighet och att en kontinuerlig kontakt med 
skolbibliotekspersonal är väsentlig för både elever och lärare. Samarbete mellan skolbibliotek 
och skolpersonal stärker undervisningen i skolans alla ämnen. 
 
Piteå kommun lämnar synpunkter i bifogat yttrande. Synpunkterna i yttrandet sammanfattas i 
nedanstående punkter: 
 
• Riktlinjer för vilka skolenheter som ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna 
skolenheten måste förtydligas. 
 
• Kravet på att skolbiblioteken ska bemannas med personal med utbildning inom biblioteks 
och informationsvetenskap ställer stora krav på en snabb omställning hos de lärosäten där 
utbildningen bedrivs. Bristen på utbildad personal riskerar att bli en flaskhals vid genom-
förandet. Tanken att skolbibliotekarierna som första prioritet ska ha utbildning i biblioteks- 
och informationsvetenskap och i andra hand lärarutbildning är rätt prioritering. 
 
• Lokalfrågan är kanske den enskilt största utmaningen för genomförandet av reformen fullt 
ut. Flera skolor i kommunen saknar idag lokaler för att kunna inrätta ett särskilt skolbibliotek 
utifrån betänkandets krav på utrustning, möblemang och tillräckliga förutsättningar för 
skolbibliotekariens arbete. Betänkandets förslag på ekonomiska ersättningar till huvud-
männen måste anses vara för lågt ställda då de inte tar tillräcklig hänsyn till behovet av 
lokaler. 
 
• Frågorna om såväl maxavstånd till skolbiblioteket som kunskaper om behovet av 
nyetableringar är viktig att utreda vidare. För kommuner i eller med delar i glesbygdsområden 
kan detta innebära kostsamma och svåra nybyggnationer för att kunna möta kraven i 
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betänkandet. De beräkningar som presenteras under punkt 8.5.3 tar endast hänsyn till 
etableringar i fråga om medier och inventarier – inte lokaler. 
 
• Utredningen betonar vikten av en likvärdig tillgång till skolbibliotek för eleverna i berörda 
skolor. Förslaget är att rektor ska ha ansvar för skolbibliotekets inkludering i 
skolverksamheten. Risken är att det blir skillnad i skolbiblioteksverksamheten på skolorna 
beroende på rektors inställning till verksamheten vilket påverkar likvärdigheten. 
 
• Om skolbiblioteksverksamheten ska lösas genom samverkan med andra biblioteksenheter är 
det viktigt att formerna för samverkan dokumenteras vad gäller innehåll och ansvar. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över Remiss - Skolbibliotek för bildning och utbildning 
 Remiss - Skolbibliotek för bildning och utbildning 
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§ 139 
 

Remiss - Ny granskning av förslag till översiktsplan Luleå kommun 
Diarienr 21KS237 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över ny granskning av förslag till översiktsplan Luleå 
kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetet med en reviderad översiktsplan i Luleå kommun startade med kommunfullmäktiges 
uppdrag i maj 2017. Efter granskningstiden hösten 2019 inom synpunkter som har 
sammanställts och bemötts i ett utlåtande. Omarbetningar har gjorts i planförslaget som 
föranleder behovet av en ny granskning. Nu ställer Luleå kommun ut ett förbättrat förslag för 
granskning under april till juni. 
 
Översiktsplanens huvuddokument är Programmet, där den övergripande inriktningen till 2050 
samt principer för 2040 redovisas. De digitala kartorna visar planerad användning av mark 
och vatten samt de hänsyn som behöver tas till olika värden och riksintressen. Till planen 
finns fördjupningar, utvecklingsplan för Råneå samt fördjupad översiktsplan för Bensbyn. 
 
Det finns också ett tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Den samlade 
konsekvensbeskrivningen redovisar hur innehållet kan påverka i förhållande till en hållbar 
utveckling. Till översiktsplanen finns även bilagor som Nulägesbeskrivning 2017 samt 
Genomförande och uppföljning. 
 
För att ta del av översiktsplanen rekommenderas den digitala presentation som finns på 
www.lulea.se/op2021. Där finns allt material samlat och den digitala översiktsplanen med 
kartor där man kan se rekommendationer för olika områden eller platser. Där finns även 
utskrivbara pdf:er av alla delar. 
 
Planen ställs ut för granskning 16 april till 16 juni. Luleå kommun beräknar att 
översiktsplanen kommer att antas av kommunfullmäktige under hösten 2021. 
 
Piteå kommun lämnar bifogat yttrande till Luleå kommuns översiktsplan. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över ny granskning av förslag till översiktsplan Luleå kommun 
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§ 140 
 

Månadsrapport april 2021 samt helårsprognos 
Diarienr 21KS116 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport april 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet. 
  
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar 
sammanställt ekonomiskt resultat per sista april som uppgår till -3,2 mkr. För helåret 
prognostiseras resultat om 76,6 mkr. 
 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport april 2021 Piteå kommun 
 Budgetuppföljning Socialtjänsten april 2021 
 Analys Socialtjänsten april 2021 

 
 
  

Page 23 of 971



Sammanträdesprotokoll 24 (64) 
Sammanträdesdatum  
2021-06-07  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 141 
 

Anmälda delgivningar  
Diarienr 18KS1 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
  
Följande remisser kommer inte att besvaras av Kommunstyrelsen: 

 Delbetänkande Havet och människan SOU 2020:83 (dnr 21KS155-3) 
 Promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet (dnr 21KS194-3) 
 Promemoria remiss skärpta straff för knivbrott (dnr 21KS284-2) 

 
Anmälda delgivningar 
 Protokoll gemensam räddningsnämnd Piteå Älvsbyn 2021-04-28 (dnr 21KS28-2) 

 Protokoll fastighets- och servicenämnden 2021-04-22 (dnr 21KS26-2) 

 Protokoll kost- och servicenämnden 2021-04-27 (dnr 21KS27-2) 

 Protokoll styrelsemöte Svenska kommuns försäkrings AB 2021-04-16 (dnr 21KS13-8) 

 Protokoll kultur- och fritidsnämnden 2021-05-03 (dnr 21KS22-3) 

 Protokoll Energikontor Norr ABs årsstämma 2021 (dnr 21KS233-2) 

 Protokoll Bodens kommunfullmäktige 2021-04-12 § 29 Antagande av planeringsstrategi (dnr 21KS1-27) 

 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-05-04 §§ 62-69 (dnr 21KS21-3) 

 Meddelande nr 4/2020 från Sveriges Kommuner och Regioner om Strategi för genomförande av Vision 
ehälsa 2025 (dnr 20KS1-3) 

 Protokoll Kommunala Förebyggande rådet 2021-02-25 (dnr 21KS1-13) 

 Årsredovisning Framnäs Folkhögskola 2020 (dnr 21KS1-28) 

 § 72 BUN 21-05-26 Månadsrapport april 2021 (dnr 21KS21-4) 

 §73 KF Avsägelse av ersättare (MP) - Kommunstyrelsen 2019-2022 (dnr 18KS603-10) 

 Rapport - Nya perspektiv på den samiska befolkningen (dnr 21KS303-1) 

 Protokoll årsstämma Länstrafiken Norrbotten 2021-05-11 (dnr 21KS233-9) 

 Delbetänkande Havet och människan SOU 2020:83 (dnr 21KS155-3) 

 Promemorian ”Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet” (dnr 21KS194-3) 

 Promemoria remiss skärpta straff för knivbrott (dnr 21KS284-2) 

 Delegationsbeslut för anvisning för utlämnande av allmän handling (dnr 21KS286-1) 
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§ 142 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Remiss - Samråd för vatten med påverkan från vattenkraft (dnr 21KS161-11) 

 Upphandling - guideportal (dnr 21KS261-1) 

 Tilldelningsbeslut upphandling FKU hyresmoduler (dnr 21KS273-1) 

 Borgensförbindelse bostadsförsörjning (dnr 21KS48-4) 

 Ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 21KS14-4) 

 Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 21KS15-1) 

 Anmälan och beslut om bisyssla (dnr 21KS15-2) 
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§ 143 
 

Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024 
Diarienr 21KS117 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Verksamhetsplan för åren 
2022-2024 och årsbudget för år 2022 med förändringar enligt nedan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 
2022 med totalt 8,0 mkr (2,8 mkr år 2023 och 4,8 mkr år 2024, varav engångstillskott 0,3 mkr 
2023 och 2,4 mkr 2024). 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 68 mkr i en 
central pott till Kommunstyrelsens förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till 
löneökningar för år 2022. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela 
medel till nämnder/styrelse för löneökningar då lokala avtal för 2022 är klara. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 8 mkr i en central 
pott för kapitalkostnader till Kommunstyrelsens förfogande. Kommunfullmäktige uppdrar åt 
Kommunstyrelsen att fördela medel till nämnder/styrelse för tillkommande kapitalkostnader 
under året. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att taxe-/avgiftshöjningar tas i 
särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på 
kommunövergripande och nämndnivå som stöd för bedömning av God ekonomisk 
hushållning i Piteå kommun för år 2022. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige aktualiserar nyckeltal från SCB i samband 
med novemberbeslutet av Verksamhetsplan 2022–2024 samt Årsbudget 2022 inklusive 
skattesats. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån 
mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2022 inom ramen för anvisade medel 
(driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen/ ekonomiavdelningen. 
Nämnder/styrelse som erhållit ospecificerad investeringsram ska senast under oktober besluta 
vilka investeringar som avses genomföras och återkoppla med Ekonomiavdelningen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse 
att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel 
under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering 
om omfördelning görs i samband med årsredovisningen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 2022 års investeringsram om 
246 mkr. 
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Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får omsätta 
och ta upp nya lån så den samlade lånevolymen exklusive kontokrediter uppgår till maximalt 
600 mkr. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund 
(C), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2022–2024 och årsbudget 2022. 
 
Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som 
fastställts av Kommunfullmäktige 2021-03-22. 
 
Riktlinjerna för budgetarbetet år 2022 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer 
i VEP 2021–2023. 
 
Världen börjar successivt öppnas upp igen i takt med att den världsomspännande 
vaccineringen ökar i omfattning. Det finns tydliga tecken på att den globala ekonomin därmed 
också återhämtar sig och utsikterna för 2021 och 2022 är goda. Tillväxttakten mellan länderna 
går dock i otakt till följd av att vaccinationstakten varierar. Offentlig sektor och näringsliv får 
fortsatt statliga ekonomiska stöd till följd av pandemins effekter. Svensk ekonomi har varit 
mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första och svensk industri 
har klarat sig väl under pandemin även om vissa branscher har drabbats hårt av pandemins 
restriktioner. Trots statliga stödinsatser riskerar företag att gå i konkurs. De statliga 
stödåtgärderna har fortsatt en stor betydelse för att mildra de ekonomiska effekterna av 
pandemin. Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner 
och regioner har stärkt och kommer att stärka den offentliga ekonomin med goda 
resultatnivåer som följd under några år. 
 
Kommunstyrelsens förslag till VEP 2022–2024 baseras på följande förutsättningar: 
 
Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos i maj över skatteunderlagets utveckling 
indikerar betydligt högre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna 
baserades på i VEP 2021–2023. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt 
LSS-utjämning. Kostnadsutjämningsberäkningen innebär en klar förbättring, medan LSS-
utjämningen enbart är en marginell ökning jämfört mot tidigare VEP 2021–2023. 
 
Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 65,4 mkr för år 2022 mot tidigare 
beräkning i VEP 2021–2023. 
• Skatteunderlaget är uppräknat enligt SKR uppräkningsfaktor med 4,2 % för år 2022 och 3,3 
% för år 2023, samt 3,1 % år 2024. 
• Preliminär kostnadsutjämning för år 2022 medför en ökning med +5,4 mkr. 
• Preliminär LSS-utjämning för år 2022 ger en ökning med 0,1 mkr. 
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Anslag för löneökningar och kapitalkostnader avsätts och ingår i Central pott till 
Kommunstyrelsens förfogande 2022–2024. 
 
Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndnivå som fastställer vad 
som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2022 återfinns i 
budgetdokumentet. 
 
I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras 
årligen. 
 
Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås 
att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift 
till investeringsanslag löpande under året under förutsättning att nämnden efter omfördelning 
klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 
 
Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar. 
 
Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 8 juni 2021. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Majoritetens förslag till Budget 2022 och Verksamhetsplan 
2022-2024. 
  
Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johnny Åström (SJV), Helén Lindbäck (KD), 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till Alliansen och 
Sjukvårdspartiets Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024. 
  
Anders Nordin (SLP) återkommer om Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024 i 
Kommunfullmäktige. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Majoritetens förslag till Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024. 
 
Beslutsunderlag 

 Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024 Majoritetens förslag 
 Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024 Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag 
 Investeringsjustering- Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag 
 Driftjustering - Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag 
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§ 144 
 

Taxa för kopia och avskrift av allmän handling 
Diarienr 21KS253 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa för kopia och avskrift av 
allmän handling. 
 
Ärendebeskrivning 
Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar fastställdes 1995-12-18 och reviderades 
senast 2018-02-19. Avgiftsnivåerna har inte reviderats sedan taxan fastställdes. Det finns nu 
behov av översyn både vad gäller avgifterna och övrig information i dokumentet. 
 
Målet för översynen har varit att förenkla taxan och att renodla den så att den endast 
innehåller taxa och för taxan relevant information, och att rutin/anvisning kring prövning och 
handläggning av en begäran om allmän handling lämnas utanför. Målet har också varit att 
justera avgiftsnivån så att de bättre överensstämmer med självkostnaden för verksamheten. 
 
Översynen har resulterat i ett förslag på ny Taxa för kopia och avskrift av allmän handling. 
Förslaget innebär bland annat att avgiften för papperskopior och utskrifter ökar från 2 kronor 
per sida till 6 kronor per sida och att avgiften för elektroniskt utlämnande som inte kräver 
inskanning tas ut per elektroniskt lagrad handling (fil) istället för per påbörjad kvart. Vidare 
har avgift för olika pappersformat och färger när detta inte är nödvändigt för att mottagaren 
ska kunna ta del av handlingen som kopierats, lyfts ut från taxan eftersom det då inte handlar 
om en avgift för kopia och avskrift av allmän handling utan en avgift för nämndens frivilliga 
utförande av kopieringstjänster till allmänheten. 
 
Nu gällande taxa har en avgiftsnivå som i många delar följer avgiftsförordningens (1992:191) 
bestämmelser om avgifter för kopia och avskrift av allmän handling. Avgiftsförordningen 
gäller enbart för statliga myndigheter. När kommuner ska besluta om avgifter för kopia och 
avgift av allmän handling har de istället att förhålla sig till de kommunalrättsliga principerna 
om självkostnad och likställighet. Om de avgifter som anges i avgiftsförordningen bedöms 
vara förenliga med självkostnadsprincipen går det bra även för kommuner att följa 
avgiftsförordningen. 
 
Självkostnaden beräknas utifrån de samlade kostnader som uppkommer i den specifika 
verksamhet som avgiften tas ut inom. Samtliga från företagsekonomisk synvinkel relevanta 
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ska ingå (personal- och 
personalomkostnader, material, tjänster, försäkringar, faktureringskostnader, lokal- och 
administrationskostnader, investeringar och kapitalkostnader). Eftersom de enskilda 
komponenterna inte alltid går att bestämma precist utan behöver baseras på mer eller mindre 
osäkra bedömningar, kommer självkostnaden i många fall att behöva bestämmas 
schablonmässigt. När det kommer till avgift för kopia eller avskrift av allmän handling får 
kostnader som genereras när nämnden letar fram, återställer och bedömer om handlingen är 
allmän och offentlig inte räknas med – utan endast sådana kostnader som genereras av själva 
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kopieringen/avskriften och expedieringen av det kopierade/avskrivna. 
 
När det gäller avgiftsnivån i avgiftsförordningen (1992:191) kan konstateras att den inte har 
reviderats sedan förordningen utfärdades år 1992. Även om Piteå kommuns Avgiftstaxa för 
utlämnande av allmänna handlingar reviderades så sent som 2018-02-19, så har även denna 
avgiftsnivå varit densamma sedan taxan fastställdes och ligger fortfarande på samma nivå 
som avgiftsförordningen. 
 
Linköpings kommun beslutade 2018-03-01 om fastställande av taxa med avgifter på samma 
nivå som här föreslås. Till skillnad från här föreslagen taxa beslutade Linköpings kommun att 
avgift för kopior och utskrifter som skickas elektroniskt ska uttas per sida oavsett om 
handlingen behöver skannas in eller om den redan finns elektroniskt lagrad. 
 
Beslutet överklagades, men förvaltningsrätten i Linköping fann att taxan var laglig och att den 
inte stred mot självkostnadsprincipen eller likställighetsprincipen (dom 3074-18). Domen 
överklagades men kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att nu föreslagen avgiftsnivå ligger närmare 
nämndernas självkostnad för material och arbete med att kopiera och distribuera kopior och 
avskrifter av allmänna handlingar, än den avgiftsnivå som nu gällande taxa föreskriver. 
Här har bland annat beaktats att en genomsnittlig kommunanställds lön har ökat betydligt 
sedan år 1992/1995 och att det även har skett en viss inflation sedan dess. Timkostnaden för 
kommunförvaltningen har ökat på ett sådant sätt att det motiverar en höjning av avgiften för 
papperskopior från 2 kronor till 6 kronor per sida. 
 
Anledningen till att avgift för elektroniskt överlämnande av elektroniskt lagrad handling 
föreslås att uttas per elektroniskt lagrad handling (fil) istället för per sida eller per påbörjad 
kvart, är att detta beräkningssätt bedöms bättre överensstämma med självkostnaden för den 
delen av verksamheten samtidigt som man kommer ifrån en svår bedömning av tidsåtgång när 
det gäller enbart kopiering och distribuering. 
 
Taxan innebär också en välkommen förenkling som underlättar tillämpningen av taxan. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Taxa för kopia och 
avskrift av allmän handling. I samband med detta beslut föreslås att tidigare Avgiftstaxa för 
utlämnande av allmän handling, upphävs. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling 
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§ 145 
 

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar – upphävande 
Diarienr 21KS291 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Avgiftstaxa för utlämnande av 
allmänna handlingar. 
 
Ärendebeskrivning 
Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar fastställdes 1995-12-18 och reviderades 
senast 2018-02-19. Avgiftsnivåerna har inte reviderats sedan taxan fastställdes. Det finns nu 
behov av översyn både vad gäller avgifterna och övrig information i dokumentet. 
 
I samband med att nytt förslag till Taxa för kopia och avskrift av allmän handling behandlas 
och beslutas, föreslås Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar upphävas. 
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§ 146 
 

Gång- och cykelplan 
Diarienr 21KS269 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden för Gång- och 
cykelplan utan förändringar till och med 2022-12-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns gällande Gång- och cykelplan antogs i Kommunfullmäktige 2017-12-18 
§ 290. Gång- och cykelplanen är enligt gällande beslut giltig till 2021-12-31. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den senaste reviderade Gång- och cykelplanens 
innehåll är aktuellt och att den uppfyller målsättningarna från Översiktsplanen 2030 samt från 
verksamhetsplanens övergripande mål. Bland annat att: ”Piteå ska utveckla bra infrastruktur 
och goda kommunikationer. Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Piteå ska ha en väl 
utbyggd, attraktiv och tillgänglig infrastruktur som är hållbar för persontrafik. Att gå och 
cykla ska vara ett självklart val. I centrum ska fotgängare, cyklister och kollektivtrafik 
prioriteras och gatumiljön ska vara funktionell.” 
 
Gång- och cykelplanen bedöms fortsatt uppfylla sitt syfte, att den ska vara ett 
stödjande dokument till Piteå kommuns verksamhetsplanering samt vid planering och 
utformning av ny gång- och cykelinfrastruktur. En förlängning av giltighetstiden bedöms inte 
påverka Piteå 
kommuns möjlighet till fortsatt arbete med gång- och cykelfrågor negativt. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att planen till stora delar är aktuell och att en 
förlängning av giltighetstiden om ett år är rimligt. Planen är dock i behov av översyn och 
förvaltningen föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden inför nästkommande revidering 
renodlar innehållet och utelämnar bakgrundsmaterial till förmån för principer och beslut samt 
förtydligar väghållaransvaret. 
---------------------- 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 2021-05-04 § 82 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige förlänger giltighetstiden 
för Piteå kommuns Gång- och cykelplan utan förändringar i ett år till och med 2022-12-31. 
 
Beslutsunderlag 

 Gång- och cykelplan 
 Bilaga 1 - Åtgärdsplan med kartbilagor 
 Bilaga 2 - Prioriterade sträckor 
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§ 147 
 

Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 
2020 
Diarienr 21KS268 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige tar del av Slutredovisning av 
Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till slutredovisning av investeringsprojekt 
slutförda 2020. 
 
Samhällsbyggnad har under de senaste åren arbetat med att stärka kontrollen och 
styrningen inom investeringsprojekt. Detta genom att processen kring uppföljning av projekt 
har stärkts och tydliggjorts samt att styrgrupper för investeringsprojekt har inrättats. 
-------------------- 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-05-04 § 60 att godkänna slutredovisning av 
investeringsprojekt slutförda 2020 samt att överlämna slutredovisningen till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Beslutsunderlag 

 Slutredovisning Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 2020 
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§ 148 
 

Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB 
Diarienr 20KS381 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Ägardirektiv för Piteå 
Kommunföretag AB. 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund 
(C), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Kommunföretag ABs (PIKABs) styrelse beslutade 5/10, 4/11 2020 samt 25/2 2021 att 
lämna förslag till ändring av ägardirektivet för moderbolaget PIKAB. I förslaget har även 
hänvisningar uppdaterats till nu gällande lagrum. Ändring har även skett av beräkningen av 
utdelningen till Piteå kommun, utifrån av Kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för 2021. 
Här har avdraget för koncernbidraget avseende Piteå Science Park tagits bort och det medför 
att Piteå Science Parks underskott helt finansieras inom PIKABkoncernen och att skrivningen 
avseende utdelning måste ändras i PIKABs ägardirektiv. 
 
I ägardirektivet ingår även dotterbolagens huvuduppgift och verksamhetsinriktning. Till den 
delen föreslås ändringar avseende nedanstående dotterbolag: 
 
Piteå Science Park AB: 
Bolagets verksamhet har utökats de senaste åren varför ett förslag till justerad huvuduppgift 
och verksamhetsinriktning framtagits. 
 
Piteå Renhållning och Vatten AB: 
Bolaget övertog kommunens drift och underhåll av dagvattenanläggningarna 2021-01-01, 
varför en ändring föreslås. 
----- 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-03-22 §18 
Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterar Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB - 
revidering, till Kommunstyrelsen i väntan på att utredning om Piteå Science Parks 
framtida organisation och uppdrag presenterats för Kommunstyrelsen. Frågan ska därefter 
behandlas i särskilt ärende av Kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med följande 
ändring under rubriken Verksamhetsinriktning: Bolaget ska ha en marknadsandel inom Piteå 
kommun avseende bostäder som upplåts med hyresrätt som långsiktigt uppgår till max 50 %. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB 
 Protokollsutdrag PIKAB 2019-11-04 § 70 
 Protokollsutdrag PIKAB 2020-10-05 § 54 
 Protokollsutdrag PIKAB 20210225 § 17 
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§ 149 
 

Bolagsordning Piteå Kommunföretag AB 
Diarienr 20KS558 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Piteå 
Kommunföretag AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Piteå Kommunföretag AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 150 
 

Bolagsordning AB PiteBo 
Diarienr 21KS137 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för AB PiteBo. 
  
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under § 4 Ändamålet med 
bolagets verksamhet, förtydliga meningen: Bolagets bestånd ska ha en sådan volym att man 
kan vara prisledande vad avser hyror inom kommunen. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå 
Kommunföretag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning 
och regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att 
Kommunstyrelsen ger Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under § 4 Ändamålet med 
bolagets verksamhet, förtydliga meningen: Bolagets bestånd ska ha en sådan volym att man 
kan vara prisledande vad avser hyror inom kommunen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning AB PiteBo 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 151 
 

Bolagsordning Piteå Hamn AB 
Diarienr 21KS138 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Piteå Hamn AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Piteå Hamn AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 152 
 

Bolagsordning Piteå Renhållning och Vatten AB 
Diarienr 21KS140 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Piteå Renhållning 
och Vatten AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Piteå Renhållning och Vatten AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 153 
 

Bolagsordning AB PiteEnergi 
Diarienr 21KS133 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för AB PiteEnergi. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning AB PiteEnergi 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 154 
 

Bolagsordning Piteå Näringsfastigheter AB 
Diarienr 21KS122 
 

Beslut 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för 
Piteå Näringsfastigheter AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå 
Kommunföretag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning 
och regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Piteå Näringsfastigheter AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 155 
 

Bolagsordning Piteå Science Park AB 
Diarienr 21KS141 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Piteå Science 
Park AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Piteå Science Park AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 156 
 

Bolagsordning Öjebyn 33:199 AB (Hammarfastigheter i Piteå AB) 
Diarienr 20KS557 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Öjebyn 33:199 
AB med nytt firmanamn Mallita i Piteå AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Bolagsverket har meddelat att de inte kunde godkänna firmanamnet Hammarfastigheter i 
Piteå AB (nuvarande Öjebyn 33:199 AB). Ett nytt namnförslag har därför framtagits som 
preliminärt godkänts av Bolagsverket, ”Mallita i Piteå AB”, vilket framgår av bilagd 
bolagsordning. Förutom ändring av firmanamnet har även en mindre anpassning skett av 
bolagsordningen för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning för Mallita i Piteå AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 52 
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§ 157 
 

Bolagsordning PiteEnergi Handel AB 
Diarienr 21KS134 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för PiteEnergi 
Handel AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning PiteEnergi Handel AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 158 
 

Bolagsordning Norrgasol AB 
Diarienr 21KS135 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Norrgasol AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Norrgasol AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 159 
 

Bolagsordning Lillpite Kraft AB 
Diarienr 21KS136 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Lillpite Kraft AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Lillpite Kraft AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-11-02 § 70 
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§ 160 
 

Bolagsordning Nevatko AB 
Diarienr 21KS124 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Nevatko AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Nevatko AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 161 
 

Bolagsordning Hedfastigheter i Piteå AB 
Diarienr 21KS126 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Hedfastigheter i 
Piteå AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Hedfastigheter i Piteå AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 162 
 

Bolagsordning Norrfab i Piteå AB 
Diarienr 21KS127 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Norrfab i Piteå 
AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Norrfab i Piteå AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 163 
 

Bolagsordning Trähallen AB 
Diarienr 21KS128 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för Trähallen AB. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Trähallen AB 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 164 
 

Bolagsordning AB Furunäsets Fastigheter 
Diarienr 21KS123 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bolagsordning för AB Furunäsets 
Fastigheter. 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn och genomgång av samtliga bolags bolagsordningar i koncernen Piteå Kommun-
företag AB har genomförts. Bland annat för att anpassas till nu gällande lagstiftning och 
regelverk och för att få en gemensam utformning av bolagsordningarna i koncernen. 
Översynen innefattar även en anpassning av dotterdotterbolagens bolagsordningar. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning AB Furunäsets Fastigheter 
 Utdrag ur protokoll PIKAB 2020-10-05 § 53 
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§ 165 
 

Bolagsordning och Konsortialavtal Nolia AB 
Diarienr 21KS300 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Bolagsordning och 
Konsortialavtal för Nolia AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB har i enlighet med 
hembudsklausulen i konsortialavtalet för Nolia AB förvärvat hälften av Skellefteå Stadshus 
AB:s ägarandel i Nolia AB. 
 
Med anledning av ovanstående har ett reviderat konsortialavtal framtagits enligt bilaga. 
 
Vidare har sedan tidigare Kommunfullmäktige i Piteå och Umeå även godkänt att bolaget gör 
en nedsättning av aktiekapitalet. Nedsättningen görs från ett aktiekapital på 6 000 tkr till 600 
tkr. Skillnadsbeloppet på 5 400 tkr överförs till fritt eget kapital i bolaget. 
 
För att kunna genomföra detta måste först en ny bolagsordning beslutas av respektive 
ägarkommun. För Nolia AB har en reviderad bolagsordning tagits fram. Den är även anpassad 
till att det nu blir två ägare kvar – Umeå och Piteå. 
 
Både bolagsordning och konsortialavtal måste fastställas av respektive kommuns fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 Bolagsordning Nolia AB 
 Konsortialavtal Nolia AB 
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§ 166 
 

Obesvarade motioner och medborgarförslag 
Diarienr 21KS118 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Redovisning av obesvarade 
motioner och medborgarförslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 32-33 §§, ska Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt, till 
Kommunfullmäktige vid två tillfällen per år. 
 
Senaste redovisningen lämnades vid Kommunfullmäktiges sammanträde 14 december 2020, § 
294. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Redovisning obesvarade motioner och medborgarförslag 
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§ 167 
 

Motion (SLP) om att enskilda vägar av särskild beskaffenhet som 
måste övertas av kommunen 
Diarienr 20KS79 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen om att enskilda vägar av 
särskild beskaffenhet som måste övertas av kommunen. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
att Lakaforsvägen och alla andra vägar med samma förutsättningar och förhållanden övertas 
av kommunen 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Enskilda vägar, vägar som inte är privata utan öppna för alla, är ett otyg som måste upphöra. 
På landsbygden är det vanligt att en dryg handfull fastighetsägare, vars tomter gränsar mot 
vägen, ska svara för allt underhåll. De bidrag som kommun och stat betalar till 
vägföreningarna motsvarar inte den faktiska underhållskostnaden utan de kostnader som går 
utöver bidraget får de som bor invid vägen själva skjuta till. 
 
Vägen, vanligtvis grusväg, används under året i vissa fall av hundratals bilburna som inte ens 
bor i området En del är turister som vill åka runt och se vårt vackra landskap, Något som är 
viktigt för Piteå som turistort, 
 
Det finns vissa enskilda vägar som är mer nödvändiga för kommunen att ta över än andra. 
Dessa har mer form av akut-övertagande, övriga enskilda vägar bör övertas inom 
nästkommande mandatperiod. 
 
Denna motion handlar därför om en enskild väg som får utgöra ett exempel på vad som måste 
bli det första steget i att ta över de enskilda vägarna, 
 
Motionen handlar specifikt om Lakaforsvägen, Före 1975 gick "Norra Altervägen" genom 
Lakafors. Eftersom den väg, som sedermera döptes till Lakaforsvägen, var extremt lerig och 
ytterligt svårframkomlig under regn- och vår- perioder så drogs en ny vägsträckning över 
Loggarbacken, Lakaforsvägen blev därefter en enskild väg. 
 
Vad som utmärker Lakaforsvägen är att underlaget i vägbanan inte håller den kvalité som 
motsvarar den kvalité som finns i stadsområdenas rundleder. Av vikt för bedömningen av 
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detta ärende är också att den stora skolbussen använder Lakaforsvägen fyra gånger per dag, 
Vägföreningen gör naturligtvis sitt bästa för att vägen skall vara i farbart skick men exemplet 
visar på den orättvisa beskattningen som råder mellan stad och landsbygd, 
 
I staden finns mängder med rundleder bestående av relativt korta vägstumpar där i princip 
ingen mer än de boende vid vägen/gatan använder dessa. Vägarna/gatorna är av mycket hög 
kvalité. För underhållet av dessa betalar samtliga skattebetalare. 
 
Naturligtvis är det ekonomiskt billigare för Piteå Kommun och politiskt fördelaktigt för de 
politiska partier som styr kommunen att övervältra kostnaderna på de människor som bor på 
landsbygden så dessa får underhålla den väg de har sina fastigheter invid, Ekonomiskt skulle 
det vara billigare att låta samma förhållande råda i staden. Men ett sådant förfarande skulle 
sannolikt resultera i ett starkt politiskt missnöje. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 34, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 7 maj 2021 
 
Kommunfullmäktige har 2019 behandlat en motion om översyn av vilka enskilda vägar som 
skulle vara lämpliga för kommunen att överta. Samhällsbyggnad utredde då de för- och 
nackdelar som ett övertagande av enskilda vägar skulle innebära. Där framgår bland annat att 
ett eventuellt övertagande av enskilda vägar, oberoende av vilka enskilda vägar som är 
föremål för ett sådant övertagande, blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl ekonomiska 
som personella resurser samt att allt statligt bidrag försvinner. 
 
Det är av stor vikt att vem som är väghållare för olika vägar styrs av gemensamma principer 
och inte är godtyckligt eller styrs utifrån vem som råkas bo i närheten av vägen. Grunden för 
fördelningen av väghållaransvar utgår från en statlig utredning, ”Bidrag och regler för enskild 
väghållning - SOU 2001:67”. Utifrån denna har Trafikverket, i samråd med Riksförbundet 
enskilda vägar och Sveriges kommuner och landsting, i projektrapport ”Översyn 
väghållningsansvar” 2012-10-22, kommit fram till en gemensam målbild gällande 
ansvarsfördelningen. Där fastslås att ett lågtrafikerat vägnät som främst är till nytta för 
enskilda fastighetsägare på landsbygden bör omfattas av enskild väghållning, vägar som har 
större betydelse för den allmänna trafiken bör omfattas av statlig väghållning och vägar inom 
tätorter, med undantag för det övergripande statliga vägnätet, bör omfattas av kommunal 
väghållning. Piteå kommun följer denna målbild i sin bedömning. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att ett fortsatt ekonomiskt stöd till enskild väghållning innebär en 
mer likabehandlande, rättvis och rättssäker behandling av medborgares rätt till bidrag enligt 
de nya bestämmelserna. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att ett fortsatt ekonomiskt stöd till enskild 
väghållning innebär en mer likabehandlande, rättvis och rättssäker behandling av 
väghållaransvar på berörda vägar och förslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
_______________ 
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
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Det är av största vikt att ansvarsfördelningen av väghållning följer kända principer och inte 
får styras av godtycklighet. Jag tycker därför inte att Kommunfullmäktige skall beslut i 
enskilda fall utan att kommunen skall följa den målbild som kommits överens om mellan de 
centrala intressenterna i denna fråga. 
 
Ett avsteg från detta skulle betyda att väghållaransvaret många fler vägar skulle behöva ses 
över för att likabehandlingsprincipen skall följas. Det skulle kunna innebära stora ekonomiska 
effekter för kommunen och att det statliga stödet till dessa vägar skulle försvinna. Utan större 
ekonomiska tillskott finns även en betydande risk att vägunderhållet på nämnda sträckor 
skulle försämras vilket vore till nackdel för boende och näringsidkare i de berörda 
kommundelarna. 
 
Jag svarade med anledning av en tidigare motion i ämnet att, vi har stora utmaningar framför 
oss för att säkra välfärden och att i det läget ta på sig större kostnader och ansvar, som går 
utöver det kommunala uppdraget och den gemensamma målbild som finns mellan Sveriges 
kommuner, Trafikverket och Riksförbundet för enskilda vägar, skulle inte vara ansvarsfullt. 
 
Jag vidhåller denna åsikt och föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Anders Nordin (SLP): Bifall till motion om enskilda vägar av särskild beskaffenhet som 
måste övertas av kommunen. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 168 
 

Motion (SLP) - Öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt 
smittläge gällande Corona/Covid 19 i Piteå kommun 
Diarienr 20KS277 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen Öppen och aktuell 
redovisning av dagsaktuellt smittläge gällande Corona/Covid 19 i Piteå kommun. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) och Joel Wiklund (SLP) har inkommit 
med ovan rubricerade motion och yrkar följande: 
 
Att en öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt smittläge gällande Corona/Covid19 i 
Piteå kommun görs i likhet med den som Gällivare kommun redovisar. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
 
Bakgrund: Coronapandemin kan fortsätta i många månader. För att minska människors oro 
och för att förbättra deras möjligheter att agera och fungera på bästa sätt i vardagslivet är det 
viktigt med saklig information om det aktuella läget i den egna kommunen. 
 
Exempel från Gällivare: 
Aktuellt läge smittspridning 2020-04-27 
Oförändrat läge 
 
Läget på våra vård- och omsorgsenheter fortsätter att vara stabilt och utan stora svängningar 
åt något håll. Som vi rapporterade igår så tillkom under söndagen tre nya fall av misstänkt 
smittade, men fortfarande sker ingen rutinmässig provtagning för att säkerställa om det 
verkligen rör sig av covid-19. Provtagning sker bara på de som blir inlagda på sjukhus för 
vård. 
 
Arbete pågår dock med att planera immunitetstester för personal inom vård- och omsorg. 
Nästan 300 tester ska genomföras så snart det är möjligt, men kit för att kunna genomföra 
immunitetstest har ännu inte levererats. 
 
Enligt rapporteringen från Region Norrbotten så är läget på Gällivare sjukhus också stabilt 
med en tämligen konstant nivå när det gäller patienter med misstänkt covid-19. 
 
Den positivas utveckling som präglat tiden efter påskhelgen kan dock inte på något sätt tas 
som intäkt för att faran är över. Enligt de beräkningar som Folkhälsomyndigheten och Region 
Norrbottens smittskyddsexperter gör så kommer kulmen på pandemin i länet att nås först i 
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mitten av maj. 
 
Vi vill verkligen poängtera vikten av att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndigheten direktiv 
för att minimera risken för smittspridning, annars är risken stor att vi drabbas av en kraftig 
negativ rekyl. Men samtidigt vill vi också uppmärksamma den mycket goda arbetsinsats som 
görs ute på våra olika enheter och som resulterat i att smittspridningen bromsats upp och fått 
kurvorna att peka åt rätt håll igen. 
 
Den positiva utvecklingen är också ett tydligt besked om att den skyddsutrustning som 
används i verksamheten fungerar på ett säkert och bra sätt vilket är en viktig trygghet både för 
personalen och brukarna. Råden om att stanna hemma vid förkylningssymptom, hålla social 
distansering och undvika besök hos personer i riskgrupper kvarstår och ska tas på största 
allvar även fortsättningsvis. 
 
Dagsaktuellt smittläge inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten: 
Hemtjänstverksamheten: 9 personer är misstänkt smittade. 
Särskilda boenden: 11 personer är misstänkt smittade. 
Ingen av de misstänkt smittade är inlagd på sjukhus för vård. 
 
Region Norrbotten: 
Gällivare Sjukhus: 8 personer inlagda, två av dem i intensivvård. 
Uppdatering av smittläget sker dagligen ca 15.00 
För eventuell ytterligare information, kontakta: 
Tjänsteperson i beredskap, Tib 
0970-81 88 08 
Mail: tib@gallivare.se 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 18 maj 2020, § 105, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 23 april 2021: 
 
Piteå kommuns aktuella information om Coronaviruset publiceras på hemsidan: 
https://www.pitea.se/press/Aktuellt/Invanare/information-om-coronaviruset/. Syftet är att nå 
ut med aktuell och nödvändig information till kommunens medborgare som kommunen 
bedömer som viktig och angelägen. Målet är att informera om vilka insatser som genomförs, 
hur kommunens verksamheter påverkas samt hur du som medborgare kan hjälpa till med att 
skydda personer i riskgrupperna. Informationen lämnas även på olika språk. 
 
Kommunen har valt att publicera information löpande när det funnits något av vikt att 
meddela. För allmän och övrig information har hänvisning skett via länkar till ansvarig 
myndighet. 
 
Kommunens avsikt är att ge information som medborgare är i behov av och denna ges med 
omtanke för de mest sårbara medborgarna i riskgrupperna. Det är viktigt att kommunen 
skyddar integriteten både för drabbade och anhöriga, vilket även Regionens smittskydd 
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stödjer. Budskapet är och har varit att tala om hur du som medborgare kan bidra för att skydda 
personer i riskgrupperna, detta har gjorts genom att tala vad som görs inom myndigheten och 
hur du som privatperson kan hjälps till tex genom att överväga om ett besök till kommunens 
äldreboenden är nödvändigt eller inte. 
 
Kommunens förvaltningsstaber och den centrala staben har löpande tagit ställning till vilken 
information som är viktig att gå ut med och när. Detta för att hålla en lagom nivå på mängden 
information så att medborgare inte blir överösta med information och därmed tappar intresse 
och vaksamhet över det som är viktigt och avgörande i allt informationsflöde. 
 
Eftersom kommunen valt en annan strategi för att presentera aktuell information till 
kommunens medborgare föreslår Kommunledningsförvaltningen att motionen avslås. 
__________ 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
 
”Motionären tar i sin motion upp både viktig men också komplicerad fråga. Information kan 
vara knepigt och det gäller att den är relevant och presenteras vid rätt tillfälle för att den ska 
nå sin målgrupp. Ibland kan för mycket information motverka sitt syfte och det uppstår en 
”mättnadskänsla” vilket motverkar att information får genomslag. Under det dryga år som 
pandemin fortgått har informationsflödet från regering, myndigheter, regioner och andra 
källor varit massivt. Piteå kommun har sett det som sin uppgift att utifrån våra verksamheter 
gå ut med kompleterande information till dessa källor när det funnits behov av detta. 
 
Överlag är jag nöjd med den information som kommunen kommunicerat och tycker att det 
gjorts kloka överväganden varför jag föreslår att motionen avslås.” 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Anders Nordin (SLP): Bifall till motion om öppen och aktuell redovisning av dagsaktuellt 
smittläge gällande Corona/Covid 19 i Piteå kommun 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag. 
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§ 169 
 

Medborgarförslag - Blomska gården till Öjebyn 33:234 
Diarienr 20KS215 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om flytt av 
Blomska gården till Öjebyn 33:234. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in, med förslaget att Flytta Blomska gården till Öjebyn 
33:234 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
 
År 1970 flyttades gamla prostgården (i Öjebyn) från sitt vackert belägna läge till en mer 
undanskymd plats bredvid kyrkomuren. Detta för att ge plats åt hyreshus som aldrig byggdes. 
Platsen, Öjebyn 33:234 är sedan dess obebyggd och utgör ett tomrum i byn. 
 
Den s.k. Blomskagården vid Kvarnvallen skulle väl passa in på den tomten och Öjebyn skulle 
kännas mera komplett. Användningsområdet skulle kunna vara centrum för kyrkstaden, 
uthyrningsverksamhet till föreningar, hembygdsområde mm. 
------ 
Kommunfullmäktige har den 18 maj 2020, § 110, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
------ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, 23 april 2021 
Byggnaden är ett timrat boningshus med portlider där de äldsta delarna härrör från 1700-talet 
och stod tidigare i kvarteret Lekatten på Häggholmen. Fastigheten har haft två ägare. 
Troligtvis byggdes delarna ihop när det blev en ägare. 1877 köpte Olof Gustav Blom 
fastigheten som gett namnet ”Blomskagården”. För att byggnaden skulle bevaras flyttades den 
till befintlig plats på 1930-talet. Huset finns medtaget i kulturmiljöprogrammet och tillskrivs 
ett högt kulturhistoriskt värde. Något formellt skydd i detaljplanen finns inte. 
 
En utredning gjordes 1994, där föreslogs att huset bör få en varsam användning och flytt till 
den stadsmiljö den är byggd för, till Häggholmen eller Norrmalm. Taxeringsvärde saknas för 
fastigheten då den är klassad som kulturbyggnad. 
 
En flytt av Blomskagården har diskuterats flera gånger de senaste 15 åren men har inte blivit 
verklighet av olika anledningar, främst på grund av ekonomiska skäl. Fullmäktige har 2016-
09-05 uttryckt sig positiva till att flytta Blomskagården förutsatt att några villkor är uppfyllda. 
 
1. Att den hamnar på en plats som är försvarbar ur historisk och byggnadsantikvarisk 
synpunkt. Blomskagården har varit ett s.k. stadshus mitt på Häggholmen och flyttades till 
Kvarnbacken för snart 70 år sedan. Ska gården flyttas igen bör det finnas historiska 
kopplingar till platsen och vara motiverat ur historisk/byggnadsantikvarisk synpunkt. Detta är 
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även något som Piteå museum och andra antikvariskt- och historiskt kunniga har tillstyrkt. 
 
2. Att gården får en användning, åtminstone under sommarhalvåret. Det är svårt att se nyttan 
av att flytta ett oanvänt hus från ett ställe till ett annat, där det fortsättningsvis är oanvänt. 
Därför måste ett beslut om flytt föregås av ett beslut av vad huset ska användas till. 
 
3. Att kostnaden är rimlig. En flytt av Blomskagården innebär att den måste plockas ned bit 
för bit och sättas upp igen. Kostnaden för detta är inte utredd. 
 
Förslaget att flytta Blomskagården till fastigheten Öjebyn 33:234 stämmer inte överens med 
första kriteriet som anges i det tidigare fullmäktigebeslutet, då det inte finns några historiska 
kopplingar med platsen. Generellt sett finns bara två placeringar som är korrekta ur historisk 
och byggnadsantikvarisk synpunkt. Den ena är Blomskagårdens ursprungliga placering i kv. 
Lekatten, det andra är gårdens nuvarande på Kvarnbacken. Där har den nu stått i snart hundra 
år. Andra tänkbara placeringar är inom en central stadsmiljö där denna typ av gård kan höra 
hemma, främst inom ett av de centrala kvarteren på Häggholmen eller, med viss reservation, 
på Norrmalm. 
 
Enligt bedömning från Fastighets- och serviceförvaltningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen november 2017 framkom att byggnaden kräver omfattande renovering in- 
och utvändigt för att kunna användas för både sommar- och vinterbruk. Fastighets- och 
servicenämnden och Kultur- och fritidsnämnden ansåg därför att byggnaden är olämplig för 
åretruntverksamhet i nuvarande skick. 
 
Eftersom platsen i Öjebyn inte uppfyller Kommunfullmäktiges tidigare ställningstagande och 
kyrkstaden i Öjebyn i sig är en egen kulturhistorisk plats som bör behålla sin särprägel anser 
Kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås. 
 
-------- 
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande: 
 
”Blomskagården, dess användning och placering har utretts ett flertal gånger och diskuterats 
flitigt under lång tid. Utifrån alla utredningar kan konstateras att en renovering för att nå en 
acceptabel standard gällande tillgänglighet och uppvärmningskostnader skulle bli mycket 
kostsamt. Byggnaden värde är i första hand kulturhistoriskt och skulle möjligen kunna 
användas för verksamhet sommartid utan större investeringar. Jag instämmer i 
kommunledningsförvaltningens bedömning att det utifrån tidigare kriterier antagna av 
kommunfullmäktige vore olämpligt att flytta Blomskagården till Öjebyn, både för att det 
skulle skada gårdens kulturhistoriska värde men även kyrkstadens då den inte hör ihop med 
byggnationen där. Ska kommunen lägga ner resurser på att flytta Blomskagården bör den 
också få ett tydligt användningsområde på den nya platsen. 
 
Jag föreslår utifrån det att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.” 
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§ 170 
 

Medborgarförslag - Uppmana kommunbolagens ledningar/ personal 
att engagera sig i en föreningsstyrelse 
Diarienr 20KS326 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget om att uppmana 
kommunbolagens ledningar/ personal att engagera sig i en föreningsstyrelse, färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag om att uppmana kommunbolagens ledningar/ personal 
att engagera sig i en föreningsstyrelse. Förslagsställaren anför följande: 
 
Fler och fler föreningar läggs ned eller riskeras att läggas ned på grund av att man inte kan 
tillsätta styrelseledamöter eller ordförande (Långskatan, Norrfjärden osv). Efter att ha jobbat 
som valberedning åt Piteå IF (huvudstyrelse och FF) under ett antal år ser jag hur problemet 
växer och ser risken med hur det kommer att påverka även fler och större föreningar 
framgent. 
 
Jag skulle vilja att Piteå kommun uppdrar åt sina kommunbolag att alla som har en ledande 
befattning i dessa bolag skall åta sig minst ett styrelseuppdrag i valfri förening. Idag är det 
snarare tvärtom att dessa personer "skyller" på deras jobb och att de inte kan eller får 
engagera sig. 
 
Om det behövs; genomför upplägget så att den tid som läggs på föreningsarbetet är del av 
arbetstiden, ungefär som "friskvårdstimme". Förhoppningsvis behövs inte det. 
Att genomföra förslaget ovan är att stärka kommunbolagens CSR. 
__________ 
Kommunfullmäktige har den 22 juni 2020, § 159, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beredning. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 maj 2021 
 
Att uppdra till personer att engagera sig i ideella föreningar skulle knappast gynna varken 
föreningarna i fråga eller de kommunala bolagen. Ett engagemang i ideella föreningar bör 
bygga på ett personligt engagemang och inte vara kopplat till en anställning. 
 
Det ska dock vara och är inte idag några motsättningar att som person med ledande befattning 
i ett kommunalt bolag åta sig styrelseuppdrag inom föreningslivet. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget 
färdigbehandlat. 
__________ 
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Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande: 
” Föreningslivet är otroligt viktigt för Piteå kommuns utveckling och är förutom all 
ungdomsverksamhet de utför en viktig arena för sammanhållning i samhället. Jag har stor 
förståelse för svårigheten att få personer att ställa upp och ge av sin fritid på olika 
föreningsuppdrag. Jag har själv haft ett flertal uppdrag och det är inte alltid lätt men det ger 
väldigt mycket tillbaka. 
 
Jag tror dock inte på idén att ”tvinga” någon till att engagera sig, det måste komma från ett 
inre engagemang, annars tror jag även föreningarna kommer förlora på det i längden. 
 
Vi ser positivt på andemeningen i förslaget att stötta lokalsamhället, något som bör gälla alla 
oavsett arbetsgivare och ägarform. Har vi medarbetare i kommunen eller de kommunala 
bolagen som vill bidra till föreningslivet på sin fritid ska dessa i möjligaste mån ges tillfälle 
till detta. 
 
Engagemang måste bygga på vilja och intresse och vi har som arbetsgivare ett ansvar att ha en 
tillåtande attityd till uppdrag utanför arbetet då det gynnar både orten och Piteå kommun som 
organisation. 
 
Med det så föreslår jag att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget för 
färdigbehandlat.” 
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§ 171 
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 21KS3 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen får vid varje sammanträde en redovisning av kommunchef om aktuella 
frågor inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen 4 kap 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden. Ledamöter i 
en nämnd har, antingen ensamma eller flera tillsammans, rätt att väcka ärenden i nämnden. 
 
Rätten att väcka ärenden avser endast den nämnd som ledamoten tjänstgör i och innebär inte 
en rätt att få ärendet avgjort vid det sammanträde då ärendet väcks. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Marika Berglund (C) och Anders Nordin (SLP): Kommunstyrelsen får 
vid varje sammanträde en redovisning av kommunchef om aktuella frågor inom 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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	Generella synpunkter Utredningens förslag är att skoleleverna ska ha tillgång till bemannade skolbibliotek på den egna skolenheten och strävan är att de som bemannar biblioteken ska vara personal med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Förslagen i delbetänkandet, vilka syftar till att ge eleverna i den svenska skolan en likvärdig tillgång till skolbibliotek, är i huvudsak bra. Daglig tillgång till skönlitteratur, sakprosa och digitala resurser stimulerar elevernas läsande och medie- och informationskunnighet och att en kontinuerlig kontakt med skolbibliotekspersonal är väsentlig för både elever och lärare. Läsning, läsförståelse och läslust är inte bara en förhärskande del av svenskämnet i skolformernas läro- och kursplaner utan även en hörnsten i hela utbildningsväsendet. Förmåga och lust till läsning samt tillgång till såväl adekvat litteratur som utvecklandet av elevernas medie- och informationskunnighet är viktiga beståndsdelar i såväl demokratiuppdraget som fostrandeprocessen av självständiga samhällsmedborgare – ett av den svenska skolans huvuduppdrag.
	Tidplan Betänkandets tidplan från beräknad tidpunkt för beslut (under 2021 eller 2022) till genomförande (2023-07-01) måste anses vara för kort ur flera aspekter. Ett tydligt problem är att flertalet kommuner troligtvis måste möta lagändringen med ombyggnationer, tjänstetillsättningar, inköp av utrustning, material och möbler samt upprätta de samverkansavtal som betänkandet föreskriver. Detta kräver avancerade processarbeten för såväl politiker som tjänstemän vilket med all sannolikhet tar längre tid än den tid som återstår till det tänkta beslutet ska träda i kraft. Risken för att betänkandets goda intentioner står sig slätt i praktiken får anses vara överhängande.
	Tillgång till skolbibliotek Utredningen föreslår att alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, special-skolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten. Om det finns särskilda skäl kan skolbiblioteksverksamheten organiseras i samverkan med ett folkbibliotek eller ett skolbibliotek på en annan skolenhet. Ett av de särskilda skälen som anges är att elevantalet på skolan är så litet att det inte är rimligt att bedriva egen skolbiblioteksverksamhet. Vad detta innebär behöver klargöras för att huvudmannen ska få tydliga riktlinjer för vilka skolenheter som förväntas ha egen skolbibliotek och vilka som behöver hitta samverkanslösningar med andra biblioteksverksamheter.
	Bemanning av skolbibliotek Utredningen föreslår att skolbiblioteken ska vara bemannade. Skolans huvudmän ska också sträva mot att skolbiblioteken ska vara bemannade med personal med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Den rådande bristen på personal med utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap riskerar att försvåra etableringen av nya skolbiblioteksverksamheter utifrån utredningens förslag att de nya reglerna ska gälla från 2023. Det är en väldigt kort tidsperiod för lärosätena att hinna anpassa sina utbildningar och examinera nya studenter med relevant utbildning.
	Skolbiblioteksverksamhetens innehåll, styrning och målgrupp Utredningen definierar ett skolbibliotek som en ”gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier som ska präglas av allsidighet och kvalitet och som ställs till elevernas och lärarnas förfogande”. Syftet med skolbibliotek ska, enligt utredningen, vara att ”främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet”. Det är svårdefinierat vad ett kvalitativt utbud innebär, det hade varit bra med tydliga riktlinjer för vad som gäller för skolbibliotekens utbud av medier.
	Utredningen föreslår att rektorns ansvar för att skolbiblioteken ska bli en del i skolans undervisning och att det utvecklas samarbetsformer mellan skolbibliotekspersonal och lärare, ska tydliggöras. Rektors ansvar förväntas innebära att skolbiblioteken synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet och att bibliotekens bestånd prioriteras i budgetarbetet. Att lägga ansvaret på rektornivå riskerar målet med likvärdighet för alla elevers tillgång till skolbibliotek och skolbibliotekspersonal. Risken är att det blir en stor skillnad på skolbiblioteksverksamheten inom kommunen beroende på rektorns inställning till skolbiblioteksverksamheten. Utredningens förslag att skolbibliotekens huvudmän ska anta biblioteksplaner för skolbiblioteksverksamheten är bra.
	Genom att tydligare definiera skolbibliotekets roll och funktion underlättar det förutsättningarna för skolornas och huvudmännens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet, enligt betänkandet. Frågan om statens roll i granskningen av detta arbete klargörs dock inte. I de fall där skolor och huvudmän inte följer kraven är det viktigt att det finns en tydlig konsekvens och uppföljningsprocess för t.ex. ändamålsenliga lokaler, utrustning och bemanning. Kan man t.ex. vända sig till Skolinspektionen om lagen angående skolbibliotek inte anses efterföljas?
	För att bättre och på ett rimligare sätt kunna möta de högt ställda kraven på främst likvärdighet och utrustningskraven av skolbibliotek och tillgången på skolbibliotekarier skulle det kunna vara en lösning att kraven endast införs i grundskolans åk 7-9 samt på gymnasiet. För elever i åk F-6 kan det anses fullt rimligt att skolorna själva med behöriga lärare når de undervisningseffekter avseende läsmotivation och attityder till läsning som av betänkandet anses nå sin bästa effekt via ett skolbibliotek. Det skulle dessutom mycket väl kunna vara en karriärtjänst för någon till uppgiften väl lämpad lärare. Har skolorna bara rätt utrustning samt utökad tillgång till litteratur såväl kvantitativt som kvalitativt via inköpsstöd eller statligt bidrag på det sätt som nämns i betänkandet så skulle det kunna matcha delbetänkandets förslag om skolbibliotekets funktion mer än väl för de yngre årskurserna. Det utökade uppdraget för lärarna skulle kunna finansieras helt eller delvis med statsmedel i enlighet med betänkandets modell med elevantal som riktlinje. Fortbildning för lärarna skulle även kunna ske i samverkan med andra förvaltningar och huvudmän. Betänkandet nämner också det faktum att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur vilket ytterligare skulle understryka ovanstående argumentet. Hellre minska ambitionen i förslaget än att riskera att det inte efterlevs alls i en utmanande tid.
	Samverkan och samarbete om skolbiblioteksverksamhet Utredningen föreslår att skolbiblioteksverksamheten endast i undantagsfall kan lösas genom samverkan mellan olika biblioteksverksamheter. I första hand ska skolbiblioteket finnas på den egna skolenheten. Det ska krävas en skriftlig överenskommelse mellan samverkande biblioteksverksamheter för att tydliggöra samarbetets innehåll och ansvar. Det är bra att det tydliggörs att samverkan mellan biblioteksverksamheter för att uppfylla kravet på skolbibliotek inte nyttjas som en allmän besparingsåtgärd och att samarbetes utformning dokumenteras skriftligt. Samarbete mellan skolbibliotek och skolpersonal stärker undervisningen i skolans alla ämnen. Förhållandet mellan folkbibliotek och skolbibliotek måste tydliggöras vad gäller bemanning, möjligheter till öppettider, utrustning, inköp, tillgänglighet, inventarier och systemanvändning. Detta bör ske så långt möjligt via allmänna råd och därutöver via skriftliga överenskommelser enligt delbetänkandets intentioner.
	Kompetenshöjande insatser Utredningen anser att de föreslagna regleringarna ska träda i kraft i juli 2023. Bedömningen är att det då finns tillräcklig tid från det att besluten tas under 2021 eller 2022 för att berörda huvudmän kan vidta åtgärder för att säkerställa att reglerna följs. Vi anser att en del av de förslag utredningen kommit fram till är fullt rimliga att genomföra under den föreslagna tiden. Vi tror dock att det kommer att bli problem för huvudmännen att rekrytera personal med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap till de nya skolbibliotek som blir en konsekvens av förslagen. De berörda lärosätena behöver tid att ställa om utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskap för att kunna examinera fler studenter. Studenterna behöver tid för att gå utbildningarna för att kunna bli aktuella för tjänsterna. Det här riskerar att bli en flaskhals för att i praktiken genomföra utredningens förslag.
	Sammanfattning
		Riktlinjer för vilka skolenheter som ska ha tillgång till skolbibliotek på den egna skolenheten måste förtydligas.
		Kravet på att skolbiblioteken ska bemannas med personal med utbildning inom biblioteks och informationsvetenskap ställer stora krav på en snabb omställning hos de lärosäten där utbildningen bedrivs. Bristen på utbildad personal riskerar att bli en flaskhals vid genomförandet. Tanken att skolbibliotekarierna som första prioritet ska ha utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap och i andra hand lärarutbildning är rätt prioritering.
		Lokalfrågan är kanske den enskilt största utmaningen för genomförandet av reformen fullt ut. Flera skolor i kommunen saknar idag lokaler för att kunna inrätta ett särskilt skolbibliotek utifrån betänkandets krav på utrustning, möblemang och tillräckliga förutsättningar för skolbibliotekariens arbete. Betänkandets förslag på ekonomiska ersättningar till huvudmännen måste anses vara för lågt ställda då de inte tar tillräcklig hänsyn till behovet av lokaler.
		Frågorna om såväl maxavstånd till skolbiblioteket som kunskaper om behovet av nyetableringar är viktig att utreda vidare. För kommuner i eller med delar i glesbygdsområden kan detta innebära kostsamma och svåra nybyggnationer för att kunna möta kraven i betänkandet. De beräkningar som presenteras under punkt 8.5.3 tar endast hänsyn till etableringar i fråga om medier och inventarier – inte lokaler.
		Utredningen betonar vikten av en likvärdig tillgång till skolbibliotek för eleverna i berörda skolor. Förslaget är att rektor ska ha ansvar för skolbibliotekets inkludering i skolverksamheten. Risken är att det blir skillnad i skolbiblioteksverksamheten på skolorna beroende på rektors inställning till verksamheten vilket påverkar likvärdigheten.
		Om skolbiblioteksverksamheten ska lösas genom samverkan med andra biblioteksenheter är det viktigt att formerna för samverkan dokumenteras vad gäller innehåll och ansvar.
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