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§ 237 
 

Medfinansiering - Projekt Norrbotten Media Week 2022-2024 
Diarienr 21KS424 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår ansökan om medfinansiering av projektet Norrbotten Media Week 
2022-2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Initiativet till att bilda NMW kommer från ett antal företag i Piteå och Luleå inom de 
kulturella och kreativa näringarna (KKN). Sedan dess har även aktörer i Boden anslutit sig till 
projektet. Bolagen som initierade NMW verkar främst inom området kommunikation och 
digital mediaproduktion, men även IT-bolag, kulturella och kreativa företag, organisationer 
och frilansande kreatörer. 
 
I februari 2016 genomfördes det första eventet under namnet NMW, senare under året 
bildades den ekonomiska föreningen. Sedan dess har NMW genomfört årliga evenemang 
2016–2020 under andra veckan i februari. NMW agerar arrangör i egen regi, men har även 
blivit arenan där olika aktörer inom branschen väljer att lägga sina evenemang för att 
manifestera det kreativa Norrbotten och sätta fokus på branschen genom en gemensam 
kommunikation av samarbetande event som skapat en festivalvecka. 
 
Efter den senaste perioden var incitamentet att evenemanget i sin projektform skulle kunna stå 
på egna ben ekonomiskt. I utvärdering av den treåriga perioden samt de år som NMV sökt 
årlig finansiering 2020 och 2021 kan vi se att detta projekt inte har den bärigheten. Syftet med 
NMW som evenemang, om att samla en bransch och synliggöra denna för att berätta sin 
historia om Norrbotten, ser NMV även fortsättningsvis att man bör finansieras av olika 
externa finansiärer. 
 
Syfte/mål 
Syftet med NMW är att synliggöra KKN som bransch i Norrbotten och nationellt genom ett 
nyskapande evenemang i framkant. NMW vill göra Norrbotten till en ännu mer attraktivare 
plats att verka, leva och skapa i. NMW vill att den kulturella och kreativa näringen ska växa i 
Norrbotten och bidra till ett diversifierat och mångfacetterat näringsliv. Den kreativa 
kompetens andra branscher söker ska finnas i länet. NMW vill visa upp en attraktiv bild av 
Norrbotten, men även lyfta utmaningarna och möjligheterna genom en lösningsfokuserad 
synvinkel. Varje år väljs temat av styrelsen efter omvärldsanalys och trendspaning. 
 
Målgrupp 
Den primära målgruppen för NMW är verksamma inom kulturella och kreativa näringar. 
KKN är en mångfacetterad bransch med segment som har olika drivkrafter och 
kompetensbehov. Genom att inkludera många olika organisationer i planeringen och 
genomförande kan vi tillsammans erbjuda ett brett och fördjupande utbud med 
programpunkter som attraherar olika segment inom branschen. NMW ska vara en årlig 
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mötesplats för branschens aktörer. 
 
Aktiviteter 
NMW genomförs andra veckan i februari, veckan efter Jokkmokks marknad. NMW 
ekonomiska förening söker stöd för planering, koordinering och genomförande av 
eventveckan samt genomförande av NMW-dagen som NMW planerar i egen regi. NMW som 
varumärke och NMW-dagen kan ses som ett nav. NMW-dagen genomförs i Kulturcentrum 
Ebeneser i Luleå, och erbjuder både fysiska biljetter på plats samt sändas digitalt. 
 
Total projektbudget 2022 – 2024 
Kostnader 
Projektledning 600 000kr 
Projektkoordinator 210 000kr 
Marknadsföring 150 000kr 
Produktion 1 200 000kr 
Ekonomiadministration 90 000kr 
Övrigt (lokal, resor m.m.) 750 000kr 
Totala kostnader 3 000 000kr 
 
Finansiering 
Luleå Business Region/Luleå Näringsliv 300 000kr 
Luleå Kommun- Kommunstyrelsen 300 000kr 
Luleå Kommun – Vänskapsmiddag 150 000kr 
Piteå Kommun 450 000kr 
Boden Kommun 450 000kr 
Längmanska företagarfonden 400 000kr 
Sparbanken Nord 400 000kr 
Övriga intressenter, biljetter & sponsring 550 000kr 
Eget arbete 100 000kr 
Total medfinansiering 3 000 000k 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Vår bedömning är att Piteå Kommun ej bör delta i detta projekt. När förra medfinansieringen 
beviljades 2016, noterades det av Kommunstyrelsen att ”när projekttiden är slut ska 
Norrbotten Media Week ha utformat en hållbar affärsplan och verksamhet för att vara 
självständig. Detta hade ej skett under dessa tre år och därför fick projektet avslag av 
Kommunstyrelsen, 2019-08-26 § 193. När man nu söker medfinansiering igen med 450 tkr 
står det i nya ansökan samt i slutrapporten att: ”I utvärderingen av den treårig perioden 2017–
2019 samt 2020 – 2021 kan vi se att detta projekt inte har bärighet att stå på egna ben samt att 
eventet kortas ned till tre dagar.” 
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§ 238 
 

Utökad evenemangssponsring - Piteå Summer Games 2022 
Diarienr 21KS455 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens beviljar utökad sponsringsinsats på 1 mkr till Piteå Summer Games 2022. 
 
Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven 2021. 
 
Kommunledningsförvaltningen upprättar ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande 
enligt beslut med bland annat utvärdering och återrapportering. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Helén Lindbäck 
(KD), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhället i stort men framför allt besöksnäringen har drabbats otroligt hårt till följd av covid-
19 pandemin. En av många konsekvenser har varit inställda arrangemang där inte minst ett av 
Piteås enskilt största arrangemang, Piteå Summer Games har drabbats de senaste två åren. 
Som ett resultat av att man fått ställa in sina två senast turneringar är nu att man har en 
ekonomiskt utmanade situation vilket på sikt kan hota verksamheten om ingenting görs, detta 
till trots en stor insats från PiteEnergi 2020. Piteå kommun vill på detta sätt säkerställa driften 
av arrangemanget för att Piteå Summer Games långsiktigt ska förbli ett naturligt inslag i 
Piteås utbud av sommarevenemang. 
 
Piteå Summer Games är en ideell förening som har ett enda syfte vilket är att anordna en 
internationell ungdomsturnering i fotboll, i Piteå. 2019 anordnades turneringen för 30:e 
gången med 790 deltagande lag från 16 nationer, och av dessa var 42% flicklag. Detta är en 
helt unik siffra i jämförelse med andra internationella turneringar, där andelen flicklag nästan 
aldrig överstiger 30%. Sju av kommunens idrottsföreningar genomför turneringen och det är 
också från dessa föreningar som ideella funktionärer (fler än 1 400 st) ställer upp och arbetar 
under turneringshelgen. Alla föreningar får en funktionärsersättning, baserad på de antal 
funktionärer som man tillsatt och den ersättningen reinvesteras i de respektive föreningarnas 
verksamhet, denna ersättning blivit en viktig byggsten i föreningarnas ekonomi. 
 
Då det är närmare 38 000 personer som besöker turneringen i någon form så är det enorma 
pengar som landar i Piteås besöksnäring och handel under de fyra dagar som turneringen 
pågår. Senaste undersökningen visade på att mellan 80 - 100 mkr landar tillbaka till Piteås 
besöksnäring 
 
Arrangemangseffekter och övergripande syfte i korthet 
Sedan starten 1990 har Piteå Summer Games genererat totalt 49 miljoner kronor till 
föreningslivet i Piteå. 
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• Årligen ca 2.5 miljoner kr till föreningslivet i Piteå Kommun. 
• Årligen 80–100 miljoner kr till besöksnäringen 
• Verksamheten behöver bevara nyckelkompetenserna fram till 2022 
• Piteå Summer Games är en ideell förening 
• Barn och ungdomar kan möta internationellt motstånd på sin ”egen bakgård” 
• Arrangemanget sätter Piteå och Norrbotten på kartan 
• Turneringen är Sveriges näst största turnering inom ungdomsfotboll 
• Piteå Summer Games är en av världens sex största internationella 
ungdomsfotbollsturneringar 
• 38 000 besökare årligen Piteå i samband med fotbollsturneringen 
• 1400 ideella funktionärer genomför turneringen 
----- 
Tidigare beviljade Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2020-02-24 §12 sponsring 
med 300 tkr per år till Piteå Summer Games för år 2020-2022, totalt 900 tkr. 
 
Dessutom beviljade Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott ytterligare sponsring med 
100 tkr per år till Piteå Summer Games för år 2020-2021, totalt 200 tkr, under förutsättning att 
Piteå Summer Games redovisar till Kommunledningsförvaltningen hur man planerar att 
använda medlen. 
 
Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Beslutet delgavs även Kommunstyrelsen 2020-04-06 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Piteå Summer Games är en viktig del i marknadsförandet av Piteå kommun för såväl allmänt 
näringslivspolitiska ändamål som sysselsättning och turism i området. En utökad 
sponsringsinsats på föreslaget belopp förväntas leda till att Piteå Summer Games kan 
arrangeras 2022 trots de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 pandemin. Dessutom 
förväntas det leda till att arrangemangets viktiga positiva följder vad gäller näringsliv, 
sysselsättning och turism kan komma kommunen till del även i framtiden. Det föreligger inte 
något missförhållande mellan den utökade sponsringsinsatsen och den förväntade nyttan för 
Piteå kommun. Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Kommunstyrelsen beviljar 
utökad sponsringsinsats med 1 mkr. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Jonny Åström (SJV), Daniel Bergman (M), Helén 
Lindbäck (KD) och Karl-Erik Jonsson (M): återremiss för en mer detaljerad redovisning av 
hur medlen ska användas. 
  
Anders Nordin (SJP): avslag till förslaget. 
  
Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V) och Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.  
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Propositionsordning 
Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer därefter 
proposition ställas på övriga yrkanden. 
  
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 
 
Votering begärs och Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
Nej-röst, ärendet återremitteras enligt Håkan Johanssons (M) yrkande 
 
Votering verkställs genom upprop.  
  
Omröstningsresultat 
Ja: 8 
Nej: 7 
Avstår: - 
Frånvarande: - 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 
  
Ordföranden ställer proposition på de två återstående förslagen och finner att 
Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
 
Votering begärs och Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst, bifall 
Nej-röst, avslag 
 
Votering verkställs genom upprop. 
  
Omröstningsresultat 
Ja: 8 
Nej: 7 
Avstår: - 
Frånvarande: - 
De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning. 
  
Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag. 
 
Beslutsunderlag 

 Komplettering från Piteå Summer Games  
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§ 238 
Voteringslista Utökad evenemangssponsring - Piteå Summer Games 
2022 
Diarienr 21KS455 
 
JA: Ärendet avgörs vid dagens sammanträde NEJ: Återremiss 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Helena Stenberg (S), ordförande X   
Brith Fäldt (V), 2:e vice ordförande X   
Stefan Askenryd (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Anna Bergström (V), ledamot X   
Mats Dahlberg (MP), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Majvor Sjölund (C), ledamot  X  
Helén Lindbäck (KD), ledamot  X  
Johnny Åström (SJV), ledamot  X  
Anders Nordin (SLP), ledamot  X  
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Daniel Bergman (M), ledamot  X  
Resultat 8 7 0 

Ja: Bifall NEJ: Avslag 
Ledamot Ja Nej Avstår 
Helena Stenberg (S), ordförande X   
Brith Fäldt (V), 2:e vice ordförande X   
Stefan Askenryd (S), ledamot X   
Agnetha Eriksson (S), ledamot X   
Anna Bergström (V), ledamot X   
Mats Dahlberg (MP), ledamot X   
Håkan Johansson (M), ledamot  X  
Karl-Erik Jonsson (M), ledamot  X  
Majvor Sjölund (C), ledamot  X  
Helén Lindbäck (KD), ledamot  X  
Johnny Åström (SJV), ledamot  X  
Anders Nordin (SLP), ledamot  X  
Roland Olofsson (S), ledamot X   
Mikael Borgh (V), ledamot X   
Daniel Bergman (M), ledamot  X  
Resultat 8 7 0 
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§ 239 
 

Riktlinjer för räddningstjänst 
Diarienr 21KS403 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Piteå kommuns Riktlinjer för räddningstjänst. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå och Älvsbyn har av respektive Kommunstyrelse (Räddningsnämnd) beslutade 
Riktlinjer för räddningstjänst. Under 2020 antog kommunfullmäktige i Piteå och Älvsbyn ett 
nytt/reviderat Handlingsprogram för skydd mot olyckor. 
 
Räddningschefen har under 2020 beslutat om en Instruktion för ledning av räddningsinsatser 
vid räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. 
 
Dessa två styrande dokument ersätter de tidigare Riktlinjer för räddningstjänst i Piteå och 
Älvsbyns kommun. 
----- 
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyns beslut 2021-09-07 §22 
Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn föreslår att Kommunstyrelsen upphäver Piteå 
och Älvsbyns kommuners Riktlinjer för räddningstjänst. 
 
 
  

Page 10 of 453



Sammanträdesprotokoll 11 (43) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 240 
 

Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan 
Diarienr 21KS419 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen upphäver Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar Policy för samverkan med 
andra kommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns samverkan med andra kommuner ökar stadigt. Kommunstyrelsen har, 2013-
01-28 §4, beslutat om en riktlinje för ökad samverkan men det finns nu ytterligare behov av 
ställningstagande och styrning för samverkan med andra kommuner. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därför sett över regelverk och styrdokument som 
utmynnat i ett förslag på Policy för samverkan med andra kommuner. Till policyn finns en 
anvisning som ger stöd för de avvägningar som behöver göras inför beslut om samverkan. 
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§ 241 
 

Tillämpningsanvisning Omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL 18) 
Diarienr 21KS358 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Tillämpningsanvisning Omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL 18). 
 
Kommunstyrelsen överlämnar till Kommunchef att i framtiden revidera 
Tillämpningsanvisning Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). 
 
Ärendebeskrivning 
Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder gäller från 1 
januari 2020. Omställningsstöd och pensionsbestämmelser i OPF-KL 18 är reglerade på 
samma sätt som för anställda i kommuner och regioner, varför revidering av 
Tillämpningsanvisningen är nödvändig. Ändringen innebär att skrivning för 
omställningsinsatser och pensionsförmåner hänvisar till i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Revidering av ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” är nödvändig då förlorad 
pensionsförmån inte var reglerad i bestämmelsen. Piteå kommun har haft stöd av KPA i 
utformningen för att säkerställa att bestämmelsen följer gängse regler och rekommendationer. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Enligt Policy för styrande dokument beslutar kommunchef vid upprättandet av 
kommunövergripande Anvisningar och Instruktioner. Framtida revideringar i denna anvisning 
föreslås därför beslutas av Kommunchef. 
 
Beslutsunderlag 

 Tillämpningsanvisning Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) 
 Ansökningsblankett förlorad pensionsförmån förtroendevalda 
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§ 242 
 

Tillfällig utökning av koncernkontokredit AB Pitebo 
Diarienr 21KS441 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen höjer koncernintern kreditlimit på koncernvalutakontot för AB PiteBo till 
40 mkr till och med 2022-12-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
Bolaget har en stor investeringsbudget för 2021. Denna ska finansieras dels med 
försäljning av 28 lägenheter i Blåsmark och Hemmingsmark och dels med egna medel. Under 
våren 
2021 inträffade dock en brand på Hörnvägen 3, varför bolaget begärde en utökad kredit med 
10 mkr under 2021. 
 
Nu är investeringsbudgeten för 2022 upprättad. Denna uppgår till 88,3 mkr, varav 
kostnader för återställande av branden uppgår till 9 mkr. Bolaget beräknas dock erhålla en 
försäkringsersättning om 6 mkr under 2022. 
 
Övriga investeringar under 2022 består av flera stora projekt som bl.a. tillskapar 27 fler 
lägenheter i befintligt bestånd. I nuläget är en stor del av investeringsbudgeten ej upphandlad 
varför det råder osäkerhet i budget och beräkning av likviditet. Till detta kommer en 
osäkerhet i om det blir en höjning av hyresnivån för de lägenheter på Prästgårdsgatan som 
omfattas av en bruksvärdesprövning. Likaså råder osäkerhet angående planerade avyttringar 
av fastigheter. I budgeten för 2022 har som en försiktighetsåtgärd räknats med en nyupplåning 
från 1 maj med 55 mkr. 
 
Bolaget har alltid stora utbetalningar i januari och februari då många leverantörer färdigställer 
och fakturerar i slutet av året. I början av februari beräknas dock en försäljning ske som 
förbättrar likviditeten. För att bolaget och styrelsen ska känna sig trygga med tillgång på 
likvida medel fram till dess att de största frågetecknen är uträtade, äskar vi om en utökad 
kredit.” 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Ekonomiavdelningen bedömer att utrymme finns för föreslagen åtgärd och att det ur 
koncernperspektiv är en lämplig lösning för att hantera det tillfälliga kapitalbehovet. 
 
I Kommunfullmäktiges beslut 2011-06-27, KF §160 är kreditlimitar och räntevillkor till Piteå 
Kommunföretag AB och dess bolag inom koncernkontosystemet reglerade. Enligt den av 
kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att besluta om 
bland annat placering av kommunens medel och utlåning. 
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§ 243 
 

Metoder för ungas inflytande 
Diarienr 21KS451 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fortsättningsvis genomföra Unga frågar som ett erbjudande till 
skolorna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Unga granskar stryks som årligen återkommande metod. 
Metoden kan i stället nyttjas vid genomförande av de fokusdialoger som årligen beslutas av 
Kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun arbetar för att vara en attraktiv kommun, där många vill leva och bo. Piteås 
unga och studenter är en viktig grupp för detta arbete. För att veta vad som är viktigt för unga 
och studenter i Piteå finns ett antal olika verktyg att använda sig av. Nedan beskrivs de nu 
årligen återkommande metoderna; 
 
- Unga tycker 
En webbenkät som genomförs årligen och som vänder sig till unga i Piteå. Enkäten 
kombineras med fysiska möten vid kommunens högstadie- och gymnasieskolor. 
 
- Student tycker 
En webbenkät som genomförs årligen och som vänder sig till högskolestudenter i Piteå. 
Enkäten kombineras med ett fysiskt möte med studenterna. 
 
- Unga granskar 
Metoden kan användas i olika faser i den politiska processen, till exempel: 
för att få fram ungas perspektiv i utrednings- eller planeringsfasen 
för att granska underlag och dokument inför politiska beslut 
Uppdraget kan redovisas till kommunstyrelsen genom en rapport, film, folder eller det media 
de unga själva väljer för sin redovisning. Metoden har under senare år främst använts i 
fokusdialoger. 
 
- Unga frågar 
Tidigare år har kommunfullmäktige bjudit in klasser, elevråd eller andra unga att delta vid ett 
kommunfullmäktigemöte där de fått ställa sina frågor direkt till politiken. 
Efter önskemål från eleverna har kommunen valt att göra på ett litet annorlunda sätt, nämligen 
att politiker genomför en besöksdag i kommunens skolor under temat "Fråga en politiker". 
Besöksdagen har genomförts i samband med ett fullmäktigesammanträde. 
 
- Unga kommunutvecklare 
Under ett antal sommarveckor anställs en grupp unga som kommunutvecklare. Uppdraget går 
ut på att söka upp och inspirera allmänheten – inte minst kommunens unga – att tycka till och 
lämna synpunkter i aktuella samhällsfrågor. Detta sker inom ramen för kommunens 
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ferieverksamhet. 
 
För att underlätta för skolorna att använda sig av möjligheten att bjuda in en politiker för att 
träffa eleverna så föreslås att metoden Unga frågar i stället för att genomföras en förmiddag 
årligen förändras till ett erbjudande till skolorna. Erbjudandet marknadsförs via webben och 
information skickas ut till skolorna om att möjligheten finns att bjuda in en politiker för att 
träffa eleverna under en lektionstimme. 
 
Unga granskar stryks som årligen återkommande metod. Metoden kan i stället nyttjas vid 
genomförande av de fokusdialoger som årligen beslutas av KS. 
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§ 244 
 

Yttrande på granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter 
samt kontroll av anställdas bisysslor 
Diarienr 21KS318 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen att anta yttrandet om granskning av förebyggande arbete mot 
oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisionen genomförde under våren 2021 en granskning av Piteå kommuns arbete av 
förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas bisysslor. Granskningen 
visar att det i Piteå kommun finns formellt beslutade styrande dokument att förhålla sig till 
vad gäller att hantera risken för oegentligheter. Man konstaterar också att dess styrande 
dokument och anvisningar i huvudsak är ändamålsenliga. 
 
När det gäller bisysslor och uppföljningen av förekommande bisysslor anses att kontrollen 
och uppföljningen inte är ändamålsenlig och att Piteå kommuns kännedom om förekommande 
bisysslor är bristfällig i kommunens verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningen och avger yttrande genom att redovisa 
föreslagna eller redan genomförda åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrandet över granskning, Förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av 
anställdas bisysslor 

 Slutdokument granskning av förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av 
anställdas bisysslor 

 Granskningsrapport - Förebyggande arbete mot oegentligheter samt kontroll av anställdas 
bisysslor 

 
 
  

Page 16 of 453



Sammanträdesprotokoll 17 (43) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 245 
 

Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53 
Diarienr 21KS350 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss, En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har fått möjligheten att lämna yttrande över remissen en rättssäker 
vindkraftsprövning och lämnar synpunkter enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över remiss, En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53 
 Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning 
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§ 246 
 

Remiss - Preciseringar i den nationella strategin för 
miljöbalkstillsynen 2022-2024 
Diarienr 21KS443 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Yttrande över Remiss - Preciseringar i den nationella strategin för 
miljöbalkstillsynen 2022-2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har givits möjlighet att yttra sig över Remiss - Preciseringar i den nationella 
strategin för miljöbalkstillsynen 2022-2024. 
 
Naturvårdsverket har under drygt ett års tid samordnat arbetet med att ta fram en första treårig 
nationell strategi för miljöbalkstillsynen. Åtta centrala tillsynsvägledande myndigheter 
tillsammans med representanter från länsstyrelser och kommuner har samverkat i 
framtagandet. Strategin avser miljöbalkstillsyn som utförs av kommuner, länsstyrelser och 
Försvarsinspektören för hälsa och miljö. 
 
Syftet med strategin är att lyfta fram och stärka tillsynens slagkraftighet inom områden som är 
av nationell prioritet under perioden. Strategin ger också i dessa delar underlag till 
tillsynsplaner samt tydliggör kommande uppföljningar av tillsynsaktiviteter. 
 
Strategins inriktning under perioden 2022–2024 är nu fastställd och totalt finns 22 utpekade 
fokusområden med tillhörande effektmål. Fokusområden och effektmål ingår därmed inte i 
remissen. Remissen avser de delar som konkret berör tillsynsmyndigheterna i och med 
utpekade åtgärder, tillsynsaktiviteter och operativa mål, det vill säga preciseringarna. 
 
Strategin finns tillgänglig på Naturvårdsverkets webbplats: 
https://www.naturvardsverket.se/tillsynsstrategin 
 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över Remiss - Preciseringar i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 
2022-2024 
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§ 247 
 

Medborgarförslag - Etablera en återvinningsstation i centrala stan 
Diarienr 20KS537 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget att etablera en återvinningsstation i centrala stan, 
färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att etablera en återvinningsstation i centrala stan har lämnats in. 
 
Sedan återvinningsstationen vid Backenområdet avvecklades har vi som bor på den sidan av 
centrala stan långt till en återvinningsstation. Det känns verkligen inte miljövänligt att vi som 
bor i centrala stan behöver ta bil för att kunna återvinna. Närmaste station är vid Nolia eller 
Degeränget. Det borde inte ens vara politiskt korrekt. 
 
Jag föreslår att det placeras en återvinningsstation på tomten där f.d. Gunnars kiosk stod, det 
är en tomt som nyttjas av kommunen sedan tidigare och skulle fungera även för detta 
ändamål. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 30 november 2020 § 272, överlämnat medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
----- 
Yttrande från Piteå renhållning och vatten (Pireva), 12 februari 2021 
I Sverige gäller producentansvar för bl.a. förpackningar. Det innebär att det är producenterna 
som ska se till att det finns system för insamling och omhändertagande av de avfallsslag 
producentansvaret omfattar. Producenterna har därför infört systemet med 
återvinningsstationer (ÅVS). Det är producenternas organisation Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB (FTI), som ansvarar för återvinningsstationerna. 
 
De återvinningsstationer som funnits i närheten av centrala stan har avetablerats av FTI, då 
fastighetsägarna velat ha bort dem från sin mark. Pireva håller med förslagsställaren att det 
vore önskvärt att det etablerades någon fler station i närheten av centrala stan. FTI har 
tillsammans med Pireva föreslagit ett antal platser för nya etableringar, bl.a. på den föreslagna 
tomten vid f.d. Gunnars kiosk. Även andra platser har diskuterats men har ej godtagits. 
Eftersom kommunen äger markfrågan är det upp till dem att anvisa FTI till lämplig plats för 
etablering av ny ÅVS. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 maj 2021 
Samhällsbyggnad har haft dialoger med Pireva och FTI om förslag på ny placering av ÅVS, 
man har dock inte kommit överens ännu. Tomten vid f.d. Gunnars Kiosk bedöms inte lämplig 
eftersom man planerar för placering av ett Klimatanpassningsmagasin där, ett arbete som 
påbörjas 2022 och ska bli ett besöksområde med bl.a. bikupor och ängsblommor. 
 
Eftersom Samhällsbyggnad anser att tomten vid f.d. Gunnars Kiosk inte bedöms som lämplig 
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och istället fortsätter att se över annan placering anser Kommunledningsförvaltningen att 
medborgarförslaget kan anses färdigbehandlat. 
----- 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag håller helt med förslagsställaren om att de bör finnas en Återvinningsstation i de centrala 
delarna av Piteå. Det ska vara lätt att göra rätt och då bör Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen (FTI) erbjuda tillgång till en central återvinningsstation, då detta i grund 
och botten inte är en kommunal fråga. Utifrån de planer som finns för området vid före detta 
Gunnars kiosk håller jag med i Samhällsbyggnads bedömning, att just den platsen är mindre 
lämplig. Även om frågan om återvinning och återvinningsstationer är en fråga som ägs av FTI 
ska kommunen vara behjälplig med att hitta ett lämpligt område för en återvinningsstation dit 
boende i centrala stan ska kunna ta sig utan att behöva använda bil. 
 
Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget färdigbehandlat och 
noterar att Samhällsbyggnadsnämnden handhar uppdraget att ta fram förslag på lämpliga 
markområden där en återvinningsstation för centrala stan ska kunna etableras.” 
 
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men deltar inte. 
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§ 248 
 

Medborgarförslag - Flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler vid ICA Nära Norrfjärden 
Diarienr 20KS361 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget, Flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler, färdigbehandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/postens gamla lokaler vid ICA Nära Norrfjärden. 
 
Dessutom anförs i medborgarförslaget: 
 
Vi vill lämna ett medborgarförslag om att flytta biblioteket från Porsnässkolan till 
Swedbank/posten gamla lokaler vid lca Nära Norrfjärden. 
 
Biblioteket kommer då att bli mer tillgängligt för allmänheten och bättre 
parkeringsmöjligheter. 
 
Medborgarförslaget har 32 namnunderskrifter. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 14 september 2020, § 184, överlämnat ärendet till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
----- 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande 8 december 2020 § 69 
Utbildningsförvaltningen har ett ökat behov av skollokaler framöver och ser positivt på att 
biblioteket flyttar till andra lokaler. En flytt av biblioteket innebär även en förbättrad 
trafiksituation på Porsnässkolan. 
 
Kultur, park och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att en 
bibliotekslokal av motsvarande storlek iordningställs i RAWIS lokaler samt att täckning för 
den externa hyran ingår. En flytt innebär bättre tillgänglighet för allmänheten samt att utbudet 
och attraktiviteten ökar i centrumkärnan. Negativt är att mellan- och högstadiet får längre till 
biblioteket. 
 
Utifrån ovanstående ställer sig Utbildningsförvaltningen och Kultur, park- och 
fritidsförvaltningen positiv till att gå vidare med en utredning i syfte att ta fram ett 
beslutsunderlag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget färdigbehandlat och 
överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen. 
------ 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, 16 december 2020, §134 
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Utbildningsförvaltningen har ett ökat behov av skollokaler framöver och ser positivt på att 
biblioteket flyttar till andra lokaler. En flytt av biblioteket innebär även en förbättrad 
trafiksituation på Porsnässkolan. 
 
Kultur, park och fritidsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att en 
bibliotekslokal av motsvarande storlek iordningställs i RAWIS lokaler samt att täckning för 
den externa hyran ingår. En flytt innebär bättre tillgänglighet för allmänheten samt att utbudet 
och attraktiviteten ökar i centrumkärnan. Negativt är att mellan- och högstadiet får längre till 
biblioteket. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig positiv till medborgarförslaget och 
överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen för beslut. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 17 juni 2021 
En flytt av biblioteket i Norrfjärden från Porsnässkolan är positivt utifrån det ökade behovet 
av skollokaler för Utbildningsförvaltningen. Dessutom skulle en flytt till Swedbank/postens 
gamla lokaler förbättra tillgängligheten för allmänheten och öka utbudet och attraktiviteten i 
Norrfjärdens centrumkärna. 
 
De föreslagna lokalerna ägs dock inte av kommunen och ett bifall till medborgarförslaget är 
därför inte möjligt. Kommunstyrelsen stödjer dock att ett underlag tas fram för att utreda 
kostnader och möjligheter för en flytt av biblioteket samt att förhandlingar sker med 
fastighetsägaren. 
 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Förslaget att flytta biblioteket i Norrfjärden till Swedebank/Post Nords före detta lokaler mer 
centralt i Norrfjärden är ett intressant förslag. Det skulle förutom att få biblioteket mer 
tillgängligt för allmänheten även friställa lokaler i Porsnässkolan som behövs för att möta upp 
ett högre elevantal. Det skulle även stärka centrumbildningen i Norrfjärden och göra 
kommundelen mer attraktiv för boende och inflyttning. 
 
Kommunen utreder olika lösningar där en eventuell flytt av biblioteket ingår som en del. 
Exakt lösning är i dag inte klart varför jag förslår att Kommunstyrelsen anser 
medborgarförslaget för färdigbehandlat men uppmanar Fastighets och servicenämnden att 
beakta förslaget i pågående utredning av lokalförsörjningsbehov i Norrfjärdensområdet.” 
 
Förslagsställaren är inbjuden till sammanträdet men deltar inte. 
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§ 249 
 

Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
2021 
Diarienr 21KS17 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från Piteå Kommunföretag AB styrelsemöte 2 
november 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 2 november 2021: 
Information från Pikab Inköp 
VD rapport 
Beslut om budget 
Utökning investeringsbudget 2022 AB PiteBo pga brandskada 
Förändring/utökning investeringsbudget 2022 Piteå Hamn AB 
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§ 250 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Avslagsbeslut begäran om allmän handling (dnr 21KS428-14) 

 Tilldelningsbeslut upphandling - städning av Piteå Busstations vänthall (dnr 21KS464-1) 

 Beslut om inplacering i säkerhetsklass (dnr 21KS377-2) 

 Beslut om inplacering i säkerhetsklass (dnr 21KS377-5) 

 Delegationsbeslut överenskommelse om samverkan vid en samhällsstörning i Norrbottens län samt 
Länsstyrelsen Norrbottens strategi för samverkan vid samhällsstörning i Norrbottens län (dnr 21KS423-16) 

 
 
 
 

 
  

Page 24 of 453



Sammanträdesprotokoll 25 (43) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-02  

 
Kommunstyrelsen 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 251 
 

Anmälda handlingar  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda handlingar 
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2021-09-29 (dnr 21KS21-8) 

 Protokoll KPR 21-08-24 (dnr 21KS1-37) 

 Granskninsgrapport - Arbetet med barnkonventionen (dnr 21KS463-1) 

 Slutdokument granskningsrapport arbetet med barnkonventionen (dnr 21KS463-2) 

 Revisionens svar på yttrande över granskning av kommunens näringslivsarbete (dnr 21KS145-8) 

 Protokoll kultur- och fritidsnämndens 2021-10-12 (dnr 21KS22-5) 

 Delegationsbeslut, Anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandbok, signerat (dnr 21KS371-1) 

 § 58 MTN 2021-10-13 svar på rapport om bl.a. kontroll av anställdas bisysslor (dnr 21KS318-3) 

 Protokoll årsstämma Invest in Norrbotten 2021-04-16 (dnr 21KS233-18) 

 Invest i Norrbotten AB halvårsrapport 2021 (dnr 21KS233-19) 

 Remiss - ändring i allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd till personer med 
funktionsnedsättning (dnr 21KS468-2) 

 Konsekvensutredning - ändring i allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd till personer med 
funktionsnedsättning (dnr 21KS468-3) 

 Remiss- Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster (dnr 21KS461-3) 

 Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur och tjänster 
(dnr 21KS461-4) 

 Bilaga till konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om tillträde till järnvägsinfrastruktur och 
tjänster (dnr 21KS461-5) 
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§ 252 
 

Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunal 
skattesats 
Diarienr 21KS418 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2022-
2024 och årsbudget för år 2022. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar med 
tillskott om totalt 21 mkr enligt fördelningen, Socialnämnden 12 mkr, Kommunstyrelsen 6,8 
mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 mkr samt Kultur- och fritidsnämnden 1,0 mkr. Av dessa 
medel upplöses 10 mkr från buffert som beslutats om i junibeslutet. Resultatpåverkan blir 
således -11 mkr. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 
2022 till 22:25 kronor. (oförändrat) 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 2022 års investeringsram om 
250 mkr. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån 
mål och tillkommande uppdrag, fastställa internbudget för år 2022 inom ramen för anvisade 
medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen 
(Ekonomiavdelningen). 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2022-2024 och årsbudget för 
år 2022 den 21 juni 2020, § 88. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut. 
  
Världen har under sommaren successivt öppnat upp igen i takt med att den 
världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Den globala ekonomin visar tydliga 
tecken på återhämtning och utsikterna för resterande del av 2021 och 2022 är goda. Såväl 
BNP som antalet arbetade timmar har under sommaren har stigit snabbare än beräknat. Detta 
lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, vilket ger 
positiv effekt på skatteunderlagets utveckling för åren 2021 och 2022. Förutsättningarna för 
en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut, där den svenska BNP-uppgången 
under hösten och inledningen av 2022 ger en snabbare BNP-uppgång jämfört med tidigare 
beräkningar. Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner 
och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda 
resultatnivåer som följd, under några år. 
  
Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar jämfört med budgeten som antogs av 
Kommunfullmäktige i juni med: 27,9 mkr år 2022, 41,7 mkr år 2023 och 58,9 mkr år 2024. 
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•  Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Regioners 
uppräkningsfaktorer med 4,2 % för år 2022 och 3,7 % för år 2023 samt 3,3 % för år 2024. 
Detta medför ökad intäkt med 24,2 mkr år 2022 (34,9 mkr år 2023, 41,8 mkr år 2024). 
•  I skatteberäkningen är befolkningen oförändrad jämfört med VEP i juni. 
•  Preliminär kostnadsutjämning för år 2022 medför förbättring med 3,1 mkr. 
•  Preliminär LSS-utjämning för år 2022 ger en förbättring med 0,6 mkr. 
  
Pensioner 
KPAs senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2022 visar 
följande förändringar mot VEP 2022-2024 som beslutades av Kommunfullmäktige i juni; 
ökad kostnad med 2,8 mkr 2022, 9,3 mkr 2023 samt med 5,0 mkr 2024. 
  
Driftbudget 
Socialnämnden 12 mkr, avser förstärkning av ram, innebär ej ambitionsökning.   
  
Kommunstyrelsen 6,8 mkr 
Förstärkning av planeringsarbete inför Norrbotniabanan med 3 mkr/år under tre år. 
Förstärkning av arbete med planprogram och detaljplaner med 2,8 mkr/år under tre år. 
Satsning på att bli mer jämställd arbetsgivare med förnyade analyser, utbildning och 
handlingsplan för jämställda löner med 1,0 mkr/år under tre år. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 mkr 
Ramförstärkning av nuvarande bidrag till enskilda vägar med ytterligare 0,45 mkr som ska 
hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar. 
Under tre år satsa 0,75 mkr/år på kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår och 
stärka organisationen för att bättre möta nya behov. 
  
Kultur- och fritidsnämnden 1,0 mkr 
Ung i Piteå med fokus på satsningar bland annat med föreningsbidrag, aktiviteter och 
trygghetsskapande åtgärder under tre år med 0,6 mkr/år. 
En treårig satsning med 0,4 mkr/år på sommar- och vinterupplevelser för att bland annat hitta 
långsiktig lösning av driften på Lindbäcksstadion och skärgårdstrafiken. 
  
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. 
  
Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar 
krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför har 
nämnder/styrelse fått delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till 
investeringsanslag löpande under året förutsatt att nämnden/styrelsen visar 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 har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 8 juni 2021 och 
kommer att presenteras på nytt den 9 november 2021. 
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Anteckning 
Majvor Lindström (C): Allians i Piteå och Sjukvårdspartiet återkommer med eget 
budgetförslag till Kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsplan 2022-2024 och Årsbudget 2022 inkl skattesats KS APUs förslag 
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§ 253 
 

Parkeringsnorm 
Diarienr 21KS402 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar förlängning av Parkeringsnorm till 
och med 2023-02-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad, enheten Trafik och bygg, önskar en förlängning av gällande 
parkeringsnorm med 12 månader. Enheten har högt inflöde av ärenden och kommer att ha 
svårt att hinna göra en större översyn av nuvarande parkeringsnorm till gällande 
utgångsdatum. Kommunens parkeringsnorm med diarienummer 17SBN131 har sitt 
utgångsdatum 2022-02-19. 
 
Parkeringsnormen är ett viktigt styrdokument för parkeringstal för cykel- och bilparkering vid 
nybyggnation och vid om- och tillbyggnation. Parkeringsnormen är till för att säkerställa att 
fastighetsägare klarar ett visst parkeringsbehov med hjälp av kommunens framräknade 
behovstal. 
 
Parkeringsnormen har använts frekvent sedan den beslutades och har fungerat väl. Enheten 
Trafik och bygg ser för tillfället inga behov av några större förändringar av befintlig 
parkeringsnorm. Samhällsbyggnad föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden förlänger 
parkeringsnormens giltighetstid till och med 2023-02-19. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-08 § 140 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige förlänger Piteå kommuns 
parkeringsnorm med 12 månader, från 2022-02-19 till och med 2023-02-19. 
 
Beslutsunderlag 

 Parkeringsnorm 
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§ 254 
 

Policy för samverkan med andra kommuner 
Diarienr 21KS171 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Policy för samverkan med andra 
kommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå kommuns samverkan med andra kommuner ökar stadigt. Kommunstyrelsen har, 2013-
01-28 §4, beslutat om en riktlinje för ökad samverkan men det finns nu ytterligare behov av 
ställningstagande och styrning för samverkan med andra kommuner. 
 
Kommunledningsförvaltningen har därför sett över regelverk och styrdokument som 
utmynnat i ett förslag på Policy för samverkan med andra kommuner. Till policyn finns en 
anvisning som ger stöd för de avvägningar som behöver göras inför beslut om samverkan. 
 
Beslutsunderlag 

 Policy för samverkan med andra kommuner 
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§ 255 
 

Arbetsmiljöpolicy 
Diarienr 21KS439 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy. 
 
Ärendebeskrivning 
Arbetsmiljöpolicyn är reviderad i sin helhet och beskriver nu ansvar och rollfördelning för 
följande roller: Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser, Kommunstyrelse, Kommunchef, 
Förvaltningschef, Avdelningschef, Chef och medarbetare samt att den beskriver 
skyddsombudets roll. 
 
I den tidigare arbetsmiljöpolicyn beskrevs bara ansvarsfördelning för Kommunfullmäktige, 
nämnder och styrelser. Syftet med förändringen är att tydliggöra vilket ansvar olika roller i 
organisationen har i arbetsmiljöarbetet. 
 
Den nya arbetsmiljöpolicyn tydliggör också uppgiftsfördelningen för arbetsmiljöuppgifter 
jämfört med tidigare samt byter ut begreppet ”delegation”, till det enligt lag korrekta 
begreppet, ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter”. 
 
Beslutsunderlag 

 Arbetsmiljöpolicy 
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§ 256 
 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 21KS417 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda. 
 
Ärendebeskrivning 
Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder gäller från 1 
januari 2020. Omställningsstöd och pensionsbestämmelser i OPF-KL 18 är reglerade på 
samma sätt som för anställda i kommuner och regioner, varför revidering av 
Tillämpningsanvisningen är nödvändig. Ändringen innebär att skrivning för 
omställningsinsatser och pensionsförmåner hänvisar till i 32 a § LAS angiven ålder. 
 
Revidering av ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” är nödvändig då förlorad 
pensionsförmån inte var reglerad i bestämmelsen. Piteå kommun har haft stöd av KPA i 
utformningen för att säkerställa att bestämmelsen följer gängse regler och rekommendationer. 
 
Utöver detta genomförs några mindre redaktionella ändringar. Arvode till ordförande för 
Gemensam servicenämnd stryks i och med att nämnden avvecklats, arvode för Gemensam 
Räddningsnämnd läggs till och arvode för vice ordförande i valdistrikt läggs till. 
 
Beslutsunderlag 

 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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§ 257 
 

Taxa socialtjänsten 
Diarienr 21KS408 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa Socialtjänsten. 
 
Ärendebeskrivning 
Uppräkning av nya avgifter inför 2022. 
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen finns i 8 kap. 
SoL. Kommunen får ta ut skäliga avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland 
annat för hemtjänst, dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom ett 
hyresförhållande enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för annan liknande social tjänst. 
Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader (8 kap. 2 § SoL) Den föreslagna 
avgiften är skälig i enlighet med 8 kap SoL och överskrider inte kommunens självkostnad för 
insatsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom 
ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2022 innebär det en 
höjning av 1,5 procent på årets hemtjänstavgifter. 
  2021 2022 
Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 273 kr/tim 277 kr/tim 
Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 218 kr/tim 221 kr/tim 
Ledsagningsavgift 273 kr/tim 277 kr/tim 
 
Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för 
boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. 
Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräkning av nya avgifter ska 
ske årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2022 innebär det en höjning av 1,5 procent. 
  2021 2022 
Individuell kostnad    362 kr/månad/boende    367 kr/månad 
  492 kr/månad/parboende 499 kr/månad 
 
Piteå ligger prismässigt lägre än övriga kommuner när en närområdesbevakning genomförts. 
Förslag till prishöjning enligt SoL 8:2 ser ut så här: 
Larm (senaste höjning av larm 2016-07-01 300 kr 310 kr 
Hemsjukvård (senaste höjningen 2016-02-01) 250 kr 300 kr 
Hembesök/Utprovning (senaste höjningen 2016-02-01) 200 kr 250 kr 
Sjukvårdande behandling (senaste höjningen 2016-02-01) 200 kr 250 kr 
 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta införa omvårdnadsavgift för personer 
som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården på 72 
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kr/dygn. Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas 
årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). 
 
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra på 72 
kr/dygn om en person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt 
Omsorgsprisindex (OPI). Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya taxorna 
gäller från och med 2022-02-01. 
 
Socialnämndens beslut 2021-10-27 § 125 
Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar taxa för Socialtjänsten. 
Ändringen gäller från 2022-02-01. 
 
Beslutsunderlag 

 Taxa Socialtjänsten 
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§ 258 
 

Motion (M) - avyttring av inventarier 
Diarienr 20KS443 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bifaller motionen, avyttring av 
inventarier. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda 
behovet av övergripande styrande dokument för avyttring och införskaffande av inventarier. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utreda hur ett införande av en förmedlingstjänst för inventarier skulle kunna förverkligas. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Johansson (M) har inkommit med ovan rubricerade 
motion och yrkar följande: 
 
Piteå kommun tar fram en riktlinje utifrån ovanstående intention, avseende avyttring av 
inventarier och utrustning, för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Det skapas en enkel gemensam intern marknadsplats eller liknande, där all utrustning som ska 
avyttras läggs upp. 
 
Dessutom anförs i motionen: 
Idag finns ingen enhetlig riktlinje i kommunen om hur förvaltningarna ska hantera avyttring 
av inventarier och utrustning när de av olika anledningar inte längre används. Ibland delas de 
ut eller säljs billigt till personal, ibland säljs de till externa aktörer, ibland skänks de bort till 
Repris eller andra organisationer eller skrotas. 
 
Detta är egendom som är inköpt för skattebetalarnas pengar och bör därför hanteras på ett 
respektfullt och likartat sätt inom hela kommunen, om möjligt inom hela kommunkoncernen. 
Därför är det kommunens angelägenhet att inventarien eller utrustningen används så långt 
möjligt inom kommunens verksamheter innan den avyttras externt. 
 
Det är viktigt att det finns en tydlig instruktion hur avyttring ska hanteras. Dels för att 
personal inom de olika förvaltningarna ska veta hur de ska gå tillväga, dels för att tillgodose 
förvaltningarnas behov på utrustning samt för att inte i onödan slösa med skattebetalarnas 
pengar eller med jordens resurser. 
 
Det bör vara tydligt vilka typer av inventarier och utrustning som avses (skrivbord, möbler, 
mobiltelefoner, datorer etc.) samt hur prissättning ska ske (ex. vid intern försäljning ska det 
ske till bokfört värde och vid extern försäljning ska det ske till marknadsvärde) Man kan 
dessutom skapa en gemensam förvaltningsoberoende marknadsplats på kommunens intranät 
där alla inventarier och utrustning kan läggas ut. Genom detta så kommer vi att få ett mer 
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långsiktigt hållbart system och ett lägre klimatavtryck samtidigt som kommunen agerar mer 
som en helhet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en egen riktlinje, men för att förhindra att 
varje förvaltning agerar på olika sätt är det därför av största vikt att få till en gemensam 
kommunövergripande riktlinje snarast möjligt. 
__________ 
 
Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2020, § 216, remitterat ärendet till kommunstyrelsen 
för beredning. 
__________ 
Fastighets- och serviceförvaltningens yttrande, den 25 mars 2021 
Inventarier (möbler) som avdelning Fastigheter ansvarar för nyttjas i stort sett tills de har gjort 
sitt. Finns det någon funktion kvar går dessa till Repris som då vidaresäljer på öppen 
marknad. Ifall personal har visat intresse att få köpa vissa inventarier innan transport till 
Repris kontaktats Repris för prissättning. Köparen betalar då direkt till Repris. 
 
Bokfört värde är alltid avskrivet vid avyttring, försäljningsvärdet blir ett marknadsvärde. 
Telefoner och datorer vidaresäljs inte. 
 
Att skapa en förvaltningsoberoende marknadsplats på intranätet är förstås möjligt, några 
frågeställningar måste då besvaras: 
 
• ska personal ha möjlighet att köpa, 
• vilken modell för prissättning ska gälla, 
• vem ska prissätta, 
• hur länge ska inventarien ligga ute till försäljning, 
• vart ska inventarien förvaras under denna tid, 
• vad händer med den om den inte säljs, 
• vart ska ansvar för administrationen av marknadsplatsen ligga, 
• hur ska affärerna genomföras (konto/kassa, kvitto, underlag till ekonomisystemet…) 
 
En marknadsplats kan komma att kosta mer än det smakar, även med inkluderat 
miljöperspektiv. Vårt förslag till modell är att använda inventarier tills de gjort sitt, finns 
funktion kvar transporteras de till Repris som övertar ansvar för prissättning och 
vidareförsäljning. I fall där personal som vill köpa direkt kontaktas Repris, som med hjälp av 
till exempel en bild prissätter inventarien. Köparen betalar direkt till Repris. 
__________ 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 7 september 2021 
Inventarier och teknisk utrustning upphandlas årligen till relativt stora summor i kommunen 
som helhet. Att säkerställa att inventarier används i kommunens verksamhet till dess 
bruksvärde är förbrukat ligger i allas intresse. Behoven av utrustning inom kommunen och de 
kommunala bolagen kan variera över tid och därför vore det bra med en funktion i form av en 
intern återvinningsmarknad som kan förmedla utrustning till där den behövs och på så sätt 
minska behoven av nyinförskaffning. Samma regler och principer bör givetvis gälla i hela 
kommunen. 
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De exakta formerna för hur ett sådant koncernövergripande system bör utformas och behovet 
av styrande dokument behöver utredas vidare. Systemet bör vara enkelt och tydligt så att det 
blir använt och så att det inte skapar onödigt stor administration. Att använda sig av Repris 
som utgångspunkt för en sådan funktion skulle även skapa sociala mervärden. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen och 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av övergripande styrande dokument för 
avyttring och införskaffande av inventarier, samt ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utreda hur ett införande av en förmedlingstjänst för inventarier skulle kunna förverkligas. 
__________ 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
”Jag ser det som en självklarhet att den utrustning och de inventarier vi har används i sin fulla 
livslängd. Det finns flera goda exempel runt om i landet för återanvändning av inventarier 
både inom och mellan kommuner. Det är viktig att skapa tydlighet så att alla kan förstå och 
använda sig av ett sådant system. 
 
Jag föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
utreda behovet av övergripande styrande dokument för avyttring och införskaffande av 
inventarier, samt ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur ett införande av en 
förmedlingstjänst för inventarier skulle kunna förverkligas. 
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§ 259 
 

Medborgarförslag - Hjälp under förfallstid för skärgårdsboende 
Diarienr 20KS556 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, Hjälp under 
förfallstid för skärgårdsboende. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om hjälp under förfallstid för skärgårdsboende. 
Förslagsställarna anger att de är ett par som efter sin pensionering, nu i 3-års tid bor 
permanent på Lavholmen (ö utanför Rosvik). 
 
Har upplevt att förfallstiden främst på hösten blir längre och längre. Vi har hört att andra öbor 
från andra kommuner, där är kommunen behjälplig med transporter för handling och övriga 
ärenden som är viktiga ex. sjukvård. 
 
Vi skulle nu gärna se att Piteå kommun kan tillhandahålla transport för sådant under 
förfallstider. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 14 december 2020 § 302 remitterat ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från Kultur- och fritidsnämnden samt 
Räddningstjänsten. 
 
Kultur- och fritidsnämndens yttrande, 2 mars 2021 § 12 
Piteå har inte denna service mot boende i skärgården. Luleå kommun har förfallstrafik som en 
service till öborna eftersom de har en lång tradition av boende på öarna i skärgården och har 
även de som bedriver verksamhet på öarna. Detta har sitt ursprung i att Luleå kommun, 
hamnen gammalt tillbaka, hade en bogserbåt som var sysslolös under förfallet. 
 
Förfallstrafik är inget som en kommun är skyldiga att tillhandahålla, det är resurskrävande 
och även speciell kompetens krävs. Förfallstrafiken sker vanligtvis med svävare eller 
helikopter. Vill kommunen ha en levande skärgård med boende året-runt behöver detta 
beaktas. 
 
Kultur- och fritidsnämnden antar yttrande och föreslår att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
----- 
Räddningstjänstens yttrande 31 mars 2021 
Räddningstjänsten har inte möjlighet att utöva skärgårdstrafik och kan inte erbjuda transport 
för handling och övriga ärenden under s.k. förfallstider. Detta utifrån att det saknas resurser 
och ligger utanför räddningstjänstens uppdrag. De resurser som räddningstjänsten förfogar 
över utgörs av båt, bandvagn, skoter samt hansabräda. Dessa används i samband med olyckor 
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där ett snabbt ingripande krävs. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 31 augusti 2021 
Piteå kommun har ett fåtal bofasta i Piteå skärgård och eftersom kommunen i dagsläget 
saknar kompetens för denna typ av trafik och det är en väldigt resurs- och kostnadskrävande 
servicen föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget. 
------ 
Kommunalrådet Helena Stenberg (S) anför följande: 
”Jag har stor förståelse för att det kan vara besvärligt att ta sig till fastlandet under vissa tider 
under året, för de som valt att bosätta sig ute på någon av öarna i Piteå skärgård. Jag kan dock 
inte tycka att det är rimligt att kommunen ska bekosta resor för inköp och övriga ärenden för 
fullt friska medborgare. Att bygga upp kompetens, upphandla lämpliga fordon och erbjuda 
tjänsten, även till självkostnadspris, skulle ge en orimlig prisnivå då efterfrågan är låg. 
 
Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om hjälp under 
förfallstid för skärgårdsboende. 
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§ 260 
 

Medborgarförslag - Återuppbygg kyrkstugeområdet öster om Öjeby 
kyrka 
Diarienr 20KS530 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget, Återuppbygg 
kyrkstugeområdet öster om Öjeby kyrka. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att återuppbygga kyrkstugeområdet öster om Öjeby 
kyrka. 
 
Bakgrund: Före branden 1913 låg det kyrkstugor på alla sidor runt Öjeby kyrka. I branden 
1913 ödelades omkring 30 kyrkstugor och fem fastigheter. Inga av dessa kyrkstugor 
återuppbyggdes eftersom de drabbade, Norrfjärdingarna, var på gång med att starta en egen 
församling (1915). Istället restes en folkskola (1921) på det gamla kyrkstugeområdet. I 
december 1970 startades rivningen av skolan till förmån för dagens kyrkparkering. 
 
Mitt förslag är att återuppbygga ett kyrkstugeområde på gräsplätten mellan kyrkparkeringen 
och skolan/tingshuset (nuvarande biblioteket/konsthallen). Det skulle inte påverka 
kyrkparkeringen, som varje sommar förvandlas till marknadsplats. Dessutom skulle ett 
kyrkstugeområde på denna sida av kyrkan återspegla den gamla kyrkstaden som helt 
omringade kyrkan. Inte bara skulle en sådan återuppbyggnad höja det kulturhistoriska värdet, 
utan även tillfredsställa det ökande intresset av att äga en kammare i Öjeby kyrkstad. 
 
Just nu pågår en föryngring av kyrkstadens kyrkstugeägare och nya levandegörande 
aktiviteter poppar upp hela tiden. Efterfrågan på att få äga en kyrkstugekammare är just nu 
högre än utbudet. Kyrkstugor säljs som aldrig förr och inte sällan blir det budgivning. 
Framtidsutsikten är god, så varför inte utveckla och utbygga kyrkstaden till sin forna glans. 
Jag önskar att kyrkstaden inte bara ska vara något gammalt och statiskt. Kyrkstaden är ett 
kulturarv som ska bevaras, men även utvecklas. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 2020-11-30 § 271 remitterat medborgarförslaget till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
----- 
Yttrande från Samhällsbyggnad 2021-01-12 
Öjeby kyrkstad är en av Piteå kommuns mest framstående kulturmiljöer. Av den anledningen 
arbetar Samhällsbyggnad aktivt med bevarande och utveckling av området. 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2019-06-26 § 120 antagit ett gestaltningsprogram för Öjeby 
kyrkstad. Stadsarkitekten är sammankallande till kyrkstadsrådet där representanter från olika 
kommunala förvaltningar och bolag tillsammans med Piteå församling, Piteå museum, 
Norrbottens museum, Länsstyrelsen och föreningar samordnar bevarande- och 
utvecklingsåtgärder. 
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Som förslagsställaren skriver fanns kyrkstugebebyggelse på gräsytan mellan kyrkparkeringen 
och biblioteket fram till 1910-talet. En brand ödelade de flesta stugor, enbart ett fåtal räddades 
och flyttades till Norrfjärdens kyrkstad. 
 
Frågan om rekonstruktion av försvunnen bebyggelse är alltid kontroversiellt. Å ena sidan 
handlar det om att förhålla sig till autenticitet och historicitet som är två viktiga 
grundprinciper när det gäller kulturmiljöer. En byggnad har alltid en historia att berätta. 
Människor som använde byggnaden har förändrat den efter deras behov eller omgestaltat den 
efter rådande smak. En byggnad kan förstöras eller rivas och där tar dess historia slut. En 
rekonstruktion är därför aldrig autentiskt och historisk utan alltid en form av 
historieförfalskning. Å andra sidan finns det byggnader som är unika eller centrala för 
samhällets identitet. Om en byggnad med en sådan dignitet förstörs genom exempelvis brand, 
naturkatastrofer eller krig, kan det kan vara motiverad att återuppbygga den. 
 
En förutsättning för att undvika felaktiga imitationer eller rentav pastisch är att en byggnad 
som ska rekonstrueras är väl dokumenterad i form av ritningar, fotografier och andra 
uppgifter. En stor fördel är om delar av en byggnad finns bevarade och kan integreras i den 
nya byggnaden. En återuppbyggnad ska göras med traditionell hantverksteknik och 
byggmaterial. Innebär återuppbyggnaden en helt ny konstruktion ska den uppfylla dagens 
byggregelverk vilket kan vara svårt att förena med den ursprungliga byggnadens karaktär. 
 
Förslagsställaren anför som motiv för återuppbyggnad att områdets kulturhistoriska värde 
skulle höjas. Ur ett kulturhistoriskt perspektiv saknas dock motiv att återuppbygga just dessa 
stugor. Eftersom kyrkstugebebyggelsen finns väl bevarad inom Öjeby kyrkstad finns inget 
behov att återskapa en sådan miljö för att åskådliggöra den för allmänheten. Det saknas 
konkreta uppgifter om hur byggnader såg ut in- och utvändigt, även om några stugor finns 
flyttade och bevarade i Norrfjärdens kyrkstad. Det känns dock orimligt att dessa flyttas 
tillbaka. Under alla förhållanden bör fokus ligga på att bevara Öjeby kyrkstads befintliga 
kyrkstugebebyggelse, inte rekonstruera. 
 
Däremot är tanken att bebygga den oanvända gräsytan principiellt bra. Ytan har varit 
obebyggd sedan branden, avsaknaden av stugor gör idag att kyrkstaden upplevs vara uppdelad 
i två separata kyrkstugeområden, en norr och en söder om kyrkan. Ny bebyggelse skulle 
kunna knyta samman kyrkstaden under förutsättning att den förhåller sig till 
gestaltningsprogrammet för Öjeby kyrkstad. Där beskrivs att kompletterande bebyggelse ska 
ha ett nutida uttryck men i volym, material- och färgverkan anknyta till kyrkstadens karaktär. 
En sådan ”återuppbyggnad” i form av en nutida tolkning skulle vara ett bra sätt att 
återanknyta till platsens historia utan att förfalska den. Förutsättningar för ny bebyggelse på 
denna yta kan lämpligen utredas i samband med framtagande av den fördjupade 
översiktsplanen för Öjebyn. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 30 augusti 2021 
Kommunledningsförvaltningen stödjer Samhällsbyggnads synpunkter och bedömning och 
föreslår att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
----- 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
”Det är en intressant idé som väcks i medborgarförslaget och jag är inte principiellt emot att 
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ytan bebyggs med för området lämpliga byggnader. Däremot tycker jag inte att det är en 
kommunal angelägenhet att återskapa kyrkbyn från 1913 eller annan form av 
fritidsbebyggelse. Finns intresse från externa intressenter att bebygga marken får kommunen 
se över planläggning och säkerställa att de nya byggnaderna passar in i miljön. 
 
Utifrån det så föreslår jag att Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att 
återuppbygga kyrkstugeområdet öster om Öjeby kyrka. 
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§ 261 
 

Information från Kommunchef 
Diarienr 21KS364 
 

Ärendebeskrivning 
Andreas Lind, Kommunchef informerar vid sammanträdet. 
 
------- 
Slutfasen av rekrytering av ny Personalchef pågår 
Inleder rekrytering av ny Socialchef och Räddningschef. 
Förbereder temadag Norrbothniabanan för Kommunstyrelsen i januari, ställning kommer att 
tas till vilka ledamöter utöver Kommunstyrelsen som kommer att bjudas in.  
Arbetet med Campus styrgrupp fortlöper och utvecklas väl, styrgruppen kompletteras med 
Förvaltningschef för Samhällsbyggnad. Syftet med styrgruppen är att sörja för 
vidareutveckling av Piteås högre utbildningar och forskning. 
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