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§ 105 
 

Granskningsrapport - IT-säkerhet 
Diarienr 22KS117 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över revisorernas granskningsrapport, IT-säkerhet. 
  
Kommunstyrelsen tar del av information om arbetet med att ökad IT-säkerhet. 
 
Ärendebeskrivning 
På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG genomfört en uppföljande granskning avseende 
kommunens IT-säkerhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
 
Syftet med granskningen har varit att med utgångspunkt i den tidigare genomförda 
granskningen kring IT-säkerhet (2019) bedöma om kommunen i nuläget har en IT-säkerhet 
som är baserad på de risker som finns inom kommunens olika verksamheter.  
 
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det till viss del 
finns en tillfredsställande IT-säkerhet däremot kan den stärkas ytterligare genom en tydligare 
systematik.  
 
Kommunstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig över revisionsrapporten och lämnar sina 
synpunkter i bilaga. 
----- 
Eva Wikström, IT-chef och Ali Kraufvelin, Informationssäkerhetsstrateg deltar vid 
sammanträdet för att informera om arbetet med att ökad IT-säkerhet. 
 
----- 
Kommunens informationssäkerhet handlar främst om analoga och till viss del digital 
information, IT-säkerhet handlar om främst om teknisk utrustning och Cybersäkerhet handlar 
om infrastrukturella tillgångar. 
I dagsläget pågår kartläggning av rutiner och åtgärder. Bedömning görs utifrån kommunens 
motståndskraft och vilket skydd kommunen bör ha. Kommunens motståndskraften bör ligga 
på 8 timmar, arbetet för att öka denna tid pågår. 
  
IT-avdelningens åtgärdsprogram 
Fas 1: IT-avdelningen har sett över sina rutiner, aktiviteter, funktioner och anordningar samt 
anpassar åtgärder utifrån aktuell budget. Den framtagna kompetensplanen har satts i fokus för 
att kunna skydda kommunens information.  
Fas 2: Kommer att pågå under 2022-2023, åtgärder och förslag ses över och implementeras 
utifrån inkomna råd och gällande rekommendationer.  
Nästa steg, Fas 3: Uppstart av projekt planeras för att ta fram en strategisk handlingsplan.  
 
Beslutsunderlag 
• Yttrande över Granskningsrapport - IT-säkerhet 
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• Slutdokument granskning av IT-säkerhet 
• Granskningsrapport - IT-säkerhet 
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§ 106 
 

Servicemätning Insikt 2021 
Diarienr 22KS307 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del om informationen om Servicemätning Insikt 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Insikt är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. Syftet med undersökningen 
är att följa upp hur kommunens service utvecklas i termer av kundupplevd kvalitet. 
Undersökningen är ett redskap för kvalitetsutveckling och resultatet ger tydliga indikationer 
på vad kommunen behöver fokusera på för att öka kundnöjdheten. 
 
Undersökningen sker via enkät, till de företag som haft myndighetsärende hos kommunen. 
Undersökningen genomförs av en extern part. Det är möjligt att mäta inom områdena bygg, 
miljö, livsmedel, servering, mark och brand. Det finns också en modul för servicemätning av 
upphandling. Piteå kommun har initialt valt att mäta myndighetsområdena bygg, miljö och 
livsmedel. 
 
Insiktsmätningen för 2021 visar att kunder i hög grad är nöjda med Piteå kommuns 
myndighetsutövning inom områdena bygglov, miljöskydd och livsmedelskontroll, med ett 
totalt Nöjd kund-index (NKI) på 78,9 (max 100). Sett i ett jämförande perspektiv placerar sig 
Piteå på plats 38 av 201 deltagande kommuner. Framför allt visar undersökningen att Piteå 
kommuns personal, som möter kunderna, har ett bra bemötande och attityd och visar ett 
engagemang för kundens ärende. 
 
De förbättringsområden som främst framkommer handlar om webbplatsens utformning, hur 
tydligt kunden blir informerad kring hur processer och rutiner för handläggningen ser ut, 
generell information och tillgänglighet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter arbetar ständigt med att förbättra sin 
information på kommunens webbplats pitea.se. Bygglovsverksamheten har nyligen omarbetat 
sin sida från grunden, infört telefonslingor för ökad tillgänglighet, analyserat rutiner och 
mallar mm. Hemsidan bedöms dock i sin helhet och därför bör ett helhetsgrepp tas för att 
undersöka hur det blir enklare att hitta relevant information. 
 
Insatser för att förbättra kundupplevelsen och öka tillgängligheten pågår även inom 
Kommunledningsförvaltningen där statistik från telefoni, webb och e-tjänster tas fram och 
analyseras med syfte att bättre möta medborgare och företagens behov. 
 
En analys gjord av SKR visar också att störst positiv effekt på övergripande NKI får 
kommuner som kortar sin handläggningstid, håller det man lovar, har ett bra bemötande mot 
sina kunder och är tydliga med förutsättningar och vad som krävs av företagaren. Utifrån 
denna analys är området ”att vara tydlig med processer och rutiner” en viktig pusselbit att 
arbeta med för att ytterligare höja ett redan bra index. 
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Föreslagna åtgärder: 
• Insats för att förbättra kundernas upplevelse av webbplatsen. Insatsen bör involvera 
Näringslivsavdelningen (samordningsansvar), Kommunikationsavdelningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Insatser för att förbättra upplevelsen av kunskap kring processer och rutiner samt 
tydliggjorda förväntningar på alla parter. Arbetet i samarbete mellan Näringslivsavdelningen 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
• Berörda verksamheter använder Insikt som ett underlag i sitt systematiska arbete med 
verksamhetsutveckling. 
 
Beslutsunderlag 
• Analys av Insikt 2021 
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§ 107 
 

Deltagande i gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord 
Diarienr 22KS281 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar överenskommelse om att delta i 
gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord från och med 2023-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
På initiativ av regeringen påbörjades en översyn av den kommunal räddningstjänstens 
olycksförebyggande och dess skadeavhjälpande verksamhet (räddningsinsatser) under 2017, 
bland annat på grund av den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Från regeringshåll 
ansågs det finnas ett behov att bland annat utreda hur ledning och samverkan vid 
räddningsinsatser kan genomföras mer effektivt då det visat sig att enskilda olyckor kan 
få omfattande konsekvenser för samhället i stort, kostnaderna för Västmanland uppskattas till 
nästan en miljard kronor. 
  
Detta resulterade i utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (SOU 2018:54) 
som lämnade förslag på en rad utvecklingsmöjligheter för att förebygga olyckor och minska 
skador till följd av olyckor. Utredningen låg till grund för ändringar i lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) under 2021. Dessa ändringar gav bland annat Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) föreskriftsrätt kopplat till LSO. 
  
Utredningen tillsammans med utvärderingen ”Skogsbränderna sommaren 2018” (SOU 
2019:7) samt propositionen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (prop. 2019/20:176) 
som medförde förändringar i LSO, som i sin tur gett upphov till nya föreskrifter från MSB 
att förhålla sig till, har alla tillsammans legat till grund för projektet ”Enhetligt 
ledningssystem för kommunal räddningstjänst”. Ett projekt lett av MSB som har resulterat i 
en handbok ”Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst” (ELS) med målet 
att stärka förmåga till ledning genom mer enhetliga räddningsledningssystem där en 
övergripande ledning ständigt kan upprätthållas med möjlighet att hantera samtidiga, 
omfattande och komplexa händelser. 
  
Runt om i Sverige pågår det just nu flertalet samarbeten mellan kommuner för att upprätta 
dessa enhetliga räddningsledningssystem med utgångpunkt i nya lagkrav, föreskrifter och 
ELS handboken. Räddningssamverkan Nord är ett av dessa samarbeten. 
 
Förslaget 
Det framtagna förslaget om att delta i Räddningssamverkan Nords gemensamma 
ledningssystem innebär vissa förändringar för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn. 
Ledningssystemet kan delas in i två områden, gemensamt och lokalt. Det gemensamma 
ledningssystemet kommer innefatta följande funktioner: Vakthavande räddningschef (VRC), 
Vakthavande befäl (VB), Insatsledare RC (IL RC), Regional insatsledare (RIL). På lokal nivå 
kommer ledningssystemet innefatta följande funktioner: Yttre befäl – Insatsledare (YB), 
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Styrkeledare (SL). 
  
Dagens Räddningschef i beredskap (RCB) för Piteå och Älvsbyns kommuner kommer 
ersättas av VRC som är gemensam för samtliga kommuner ingående i Räddsam Nord. En 
kommuns lokala räddningschef har dock alltid högre mandat än VRC. RCB har i dagsläget 
även funktion som ”Tjänsteman i beredskap” (TIB) för Piteå och Älvsbyns kommuner, 
funktionen som TIB planeras läggas på den nya lokala funktionen (YB). 
  
VB sitter på Räddningscentral Nord (RC Nord) i Luleå och har ansvar för systemledningen 
för samtliga kommuner inom Räddsam Nord. IL RC finns inte ännu som en funktion men 
planeras driftsättas till hösten 2022. IL RC är tänkt som en förstärkning till VB vid större 
påfrestningar på RC Nord. 
  
RIL kommer finnas i Umeå samt inom två timmar från RC Nord. Det är en 
insatsledarfunktion som ska aktiveras vid större händelse med stort behov för samordning och 
ledning någonstans inom samverkansområdet för Räddsam Nord. YB är för Piteå och 
Älvsbyns kommuner den högsta lokala ledningsfunktionen och planeras även ha funktion som 
TIB för Piteå och Älvsbyns kommuner. Funktionen kommer upprätthållas genom beredskap. 
SL är den ledningsfunktion som i grunden har ansvaret för en styrka. Styrkeledare kommer 
finnas för skiftgående styrkor samt för styrkor i beredskap (RIBstyrkor). 
  
Det är uttalat att heltidskommuner som ingår i Räddsam Nord ska bidra till det 
gemensamma ledningssystemet och deltidskommuner har möjlighet att bidra till det 
gemensamma ledningssystemet. Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn avser att bidra med den del 
som Piteå och Älvsbyns kommuner förväntas bidra med. Att bidra till det gemensamma 
ledningssystemet innebär att arbetsuppgifter kopplat till detta måste fördelas inom nuvarande 
organisation. Utifrån beräkningar vad detta skulle innebära arbetstidsmässigt beräknas minst 
80% av en heltidstjänst att gå åt till detta arbete, det bedöms dock att faktiskt tidsåtgång är 
minst en heltidstjänst. Denna arbetstid kommer då behöva fördelas på ett antal individer vars 
nuvarande arbetsuppgifter då måste ses över. 
  
En risk- och konsekvensbedömning för det framtagna förslaget har genomförts med hjälp av 
kommunens företagshälsa. Den risk som anses störst i denna utredning är att 
arbetsbelastningen för personer som ska bidra till det gemensamma ledningssystemet kommer 
öka om det förväntas att samtliga nuvarande arbetsuppgifter ska genomföras även när nya 
arbetsuppgifter kopplat till ledningssystemet tilldelas. För vissa inom organisationen har 
arbetsbelastningen reda ökat med anledning av förändringar i LSO samt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) kopplat till det olycksförebyggande arbete som 
bedrivs inom verksamheten. 
  
Samverkan med fackliga representanter har skett och informationen gällande det framtagna 
förslaget har godkänts av samverkansgruppen, flertalet av representanterna i 
samverkansgruppen har även varit delaktiga vid risk- och konsekvensbedömningen. Utöver 
information till samverkansgruppen har kontinuerlig information getts till all personal och en 
djupare dialog har förts med befäl inom organisationen för att kunna ta in synpunkter. 
Räddningssamverkan Nord har tagit fram en ”Överenskommelse till samverkan”. Denna 
överenskommelse är framtagen av räddningschefer för de berörda kommunerna samt jurister 
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från vissa kommuner, däribland Piteå. Överenskommelsen reglerar samverkan på ett 
övergripande plan och beslut om överenskommelsen ska fattas på behörig politisk nivå inom 
respektive berör kommun. Till denna överenskommelse finns även en ekonomisk beskrivning 
övre kostnadsfördelningen för det gemensamma ledningssystemet Räddsam Nord. 
Gemensam räddningsnämnd 2022-04-27 § 16 
Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn godkänner förslag om deltagande i gemensamt 
ledningssystem Räddningssamverkan Nord fr.o.m. 2023-01-01 samt överlämnar ärendet för 
beslut i kommunfullmäktige Piteå och Älvsbyns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
• Överenskommelse om samverkan Räddningssamverkan Nord 
• Risk- och konsekvensbedömning med handlingsplan Räddningssamverkan Nord 
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§ 108 
 

Månadsrapport april 2022 
Diarienr 22KS85 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport april 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt 
ekonomiskt resultat per sista april som uppgår till 11 mkr. För helåret prognostiseras resultat 
om 88,2 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport april 2022 
• Månadsuppföljning SOC April 2022 
• Analys SOC April 2022 
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§ 109 
 

Löneökningar 2022 – exklusive Vårdförbundet 
Diarienr 22KS317 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kommunens nämnder/styrelse budget för löneökningar 2022 med 
46 566 tkr och att finansförvaltningen ökar intäkten med 2 872 tkr för KP-pension samt 
minskning avtalsförsäkringar, totalt netto 43 694 tkr enligt bilaga. 
 
Kommunstyrelsen anvisar medel ur central pott till Kommunstyrelsens förfogande med  
43 694 tkr för löneökningar för år 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde budget för 2022 i 2021 års lönenivå. I en central pott till 
Kommunstyrelsens förfogande avsattes bland annat löneökningar för år 2022 att fördelas av 
Kommunstyrelsen då förhandlingarna 2022 slutförts. 
 
Då förhandlingar för samtliga fackförbund förutom Vårdförbundet är klara och nya löner 
gäller från 1 april 2022 föreslås att löneökningar 2022 läggs ut till nämnder/styrelse för dessa. 
Avseende Vårdförbundet är fördelningarna på individnivå ännu ej avslutade och ingår ej i 
detta beslut. På grund av att löneökningar för förtroendevalda, partistöd samt övrig 
löneökning beräknas på ett genomsnitt (%) av den totala löneökningen så ingår inte heller de i 
detta beslut. Löneökningar gällande ob, jour och beredskap för Gemensam räddningsnämnd 
är ännu ej beräknade och ingår ej i detta beslut. 
 
I budgeten föreslås att löneökningar för 2022 fördelas till nämnder/styrelse med 46 566 tkr, 
enligt bilaga. Finansförvaltningen ökar intäkten för KP-pension samt minskning av 
avtalsförsäkringar med 2 872 tkr, varför nettokostnaden för löneökningar avseende år 2022 
blir 43 694 tkr. 
 
Löneökningskostnaden för de gemensamma nämnderna (avseende Piteås del) bärs av 
Kommunstyrelsen som därmed ska ha tillkommande budgetmedel för löneökningar. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga till löneökningar 2022 
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§ 110 
 

Medfinansiering Coompanion Norrbotten 
Diarienr 22KS294 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar Coompanion Norrbotten via medlemskap och 
medlemsavgift med 50 020 kr per år under åren 2022-2024, totalt 150 060 kr. Utöver detta 
tillkommer medlemsavgift på 100 kr per år. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 
 
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Coompanion Norrbotten är huvudsökande. 
 
Coompanion Norrbotten är en ekonomisk förening som ägs av länets kommuner, föreningar, 
organisationer, enskilda och kooperativa företag. Coompanion Norrbotten är ett av landets 
totalt 25 regionala kooperativa utvecklingscentra och utgör tillsammans nätverket 
Coompanion Sverige. Genom nätverket drivs gemensamma projekt, internationellt samarbete, 
påverkansarbete, kompetensutveckling samt utbyte av erfarenhet och information kring 
kooperation. 
 
Uppdrag och finansiering: 
Sedan mitten av 1980-talet stödjer staten en utveckling av små kooperativa företag genom 
bidrag till kooperativa utvecklingscentrum. Från och med 2006 anger förordningen att 
kooperativa utvecklingscentrum ska arbeta med lokalt och regionalt utvecklingsarbete. 
Regeringen har genom Tillväxtverket ökat finansieringen så att den nu uppgår till 1 miljon 
kronor i årligt verksamhetsstöd. Ett krav är att Tillväxtverkets stöd ska medfinansieras till 
hälften av kostnaden ska vara finansierad lokalt/regionalt. Piteås och övriga finansiärer andel 
är 1,30 kr per invånare. 
 
Nyttan med medlemskap i Coompanion Norrbotten. 
- Aktiva och konkreta möjligheter att stödja den kooperativa tanken, vara med och påverka 
samhällsutvecklingen mot socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart företagande. 
- Att bidra med avgiftsfri rådgivning och information inför, under och efter start av 
kooperativa och samhällsnyttiga företag oavsett vilken företagsform som väljs. Målet är en 
mångfald av konkurrenskraftiga företagare genom de möjligheter den kooperativa 
värdegrunden innebär i Piteå kommun. 
- Att bidra till lokal attraktivitet genom rådgivning och handledning för nya lokala lösningar 
som bibehåller service som tidigare utförts i annan regi. 
- Att främja partnerskap för att stärka utveckling av företag inom den sociala ekonomin. 
- Att bedriva sin verksamhet i samverkan med Piteå Kommun. 
- Att tillhandahålla näringslivsutvecklare och entreprenörer i Piteå kommun det digitala 
affärsutvecklingsprogrammet coompanion.entreprenerdy.com för social innovation och 
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samhällsentreprenörskap för samverkansrådgivningar och digital utbildning. 
- 20% rabatt på alla tjänster hos Coompanion Norrbotten om de ej ingår i externt 
finansierande projekt. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå Kommun bör vara med och stödja 
Coompanion även i fortsättningen. Piteå Kommun får förhoppningsvis fler företag, en 
mångfald av idéer och mer engagemang som resulterar i entreprenörskap i form av individer 
och/eller småföretag som samverkar, lokala och regionala utvecklingsalternativ och 
samhällsentreprenörskap. 
 
I Piteå har man utöver rådgivning även jobbat mer fokuserat med fler företag kring 
medarbetarövertagande som är ett sätt för att behålla jobben i företagen på orten. Piteå 
kommuns kostnadsandel bedöms stå i en rimlig proportion till den nytta kommunen får ut. 
 
Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Helena Stenberg (S), Majvor Sjölund (C), Helén Lindbäck (KD), Mats Dahlberg (MP) och 
Agnetha Eriksson (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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§ 111 
 

Medfinansiering – Ung Företagsamhet Norrbotten 
Diarienr 22KS259 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Ung Företagsamhet Norrbotten med 2.50 kr/per 
invånare i Piteå kommun under 2022-2024. Medfinansieringen betalas ut årsvis. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås. 
 
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Ärendebeskrivning 
Ung Företagsamhet Norrbotten är huvudsökande. 
 
Ung Företagsamhet Norrbotten (UF) är en ideell, parti-politiskt obunden 
utbildningsorganisation som utbildar barn och unga i entreprenörskap i skolan och finns 
representerade i samtliga län. Utbildningen finns på över 500 gymnasieskolor där 2000 lärare 
och drygt 6600 rådgivare som är engagerade i ungdomars företagande. Organisationen stöds 
av offentligen medel, stiftelser och fonder samt det privata näringslivet. Medlemmar i 
föreningen är lärare, elever, alumner samt rådgivare som är kopplade till UF-företagen. Ung 
Företagsamhet har sedan 1980 utbildat närmare 500 000 elever i processutbildningen UF-
företagande. Sedan 2010 arbetar Ung Företagsamhet också på grundskolan och erbjuder lärare 
tre olika läromedel. 
 
Ung Företagsamhets personal arbetar med att ge stöd till lärare och elever samt arrangera 
utbildningar såväl som diverse evenemang i syfte att skapa kontaktytor mellan skola och 
näringslivet. UF-företagande bedrivs i en eller flera kurser som gymnasieskolan erbjuder, 
exempelvis kurserna Entreprenörskap, Servicekunskap och Gymnasiearbete. 
 
Varje år får de elever vars lärare väljer att erbjuda UF-företagande i kursen, möjlighet att 
registrera sig som UF-företagare. Dessa elever får under ett läsår träna på att starta, driva och 
avveckla sitt eget företag utifrån sin affärsidé. UF-året innebär att eleverna bland annat får 
träna på att samarbeta, presentera sig och sina idéer, lösa problem och ta ansvar. UF-
företagande fungerar på alla gymnasieprogram och lärare samt skolledare kan välja att starta i 
gång och möjliggöra UF-företagande för eleverna. Ung Företagsamhet erbjuder en 
grundutbildning i UF-företagande. Även de som är verksamma inom grundskolan erbjudes en 
grundutbildning som finns tillgänglig för de som vill utbilda i entreprenörskap på sin skola. 
Tre läromedel finns att använda sig av samt elevaktiviteter för olika åldrar. 
 
Under varje läsår arrangerar Ung Företagsamhet Norrbotten en rad olika aktiviteter som alla 
syftar till att skapa kontaktytor mellan skola och näringsliv. Näringslivet bjuds in att delta 
som rådgivare, jury samt utställare i dessa sammanhang. Samverkan mellan skola, kommun, 
näringsliv och Ung Företagsamhet ses som en viktig faktor för att möjliggöra ett så stort 
lärande som möjligt för eleverna under ett år som UF-företagande. Exempel på detta är att 
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möjliggöra lokala säljtillfällen för eleverna i gallerior, engagera lokala näringslivet till att bli 
rådgivare samt delta som jury under året. 
 
Antalet UF-företagare varierar med varje årskull. Ytterligare en faktor som påverkar antalet 
deltagande elever är huruvida skolorna väljer att lägga in UF-företagande som 
programgemensamt eller som individuellt val för eleverna. Läsåret 2021/2022 deltog 52 
stycken UF-företagare (31% av en årskull) varav 56 UF-företag från olika gymnasieprogram. 
Merparten av eleverna som driver UF-företag detta givna läsår går El- och energi-, ekonomi- 
eller teknikprogrammet. 5 lärare är aktiva UF-lärare under läsåret 2021/2022. 
 
Ung Företagsamhets mål för fortsatt arbete med att utveckla verksamheten i Piteå Kommun 
• Genom samtal med lärare och skolledare bredda möjligheten till UF företagande på fler 
gymnasieprogram. 
• Genom samtal med lärare och skolledare starta i gång UF-företagande på Grans 
Naturbruksgymnasium. 
 
Total projektbudget 2022–2024 
Aktiviteter, externa kostnader och personalkostnader 16 600 000kr 
Finansiering 
Piteå Kommun 315 000kr 
Övriga kommuner i Norrbotten 1 560 000kr 
Skolverket, Interreg och Region Norrbotten 4 675 000kr 
Näringslivet 5 400 000kr 
Stiftelser och fonder 4 650 000kr 
 
Total medfinansiering 16 600 000kr 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå Kommun bör vara med och stödja 
Ung Företagsamhet även i fortsättningen. Vi anser att UF Norrbotten är en väl inarbetad och 
uppskattad verksamhet som bidrar till Piteås och länets uppsatta målsättningar att 
skapapositiva attityder till företagande samt öka unga människors entreprenörskap och 
skaparvilja. 
 
Ung Företagsamhets verksamhet och utveckling är centralt i Piteås och länets arbete med 
ungdomar, entreprenörskap och i förlängningen en utveckling av näringsliv och nya företag. 
UF är en av få naturliga kanaler för näringslivet att samverka med skolorna och få en naturlig 
dialog. Piteå kommuns andel bedöms stå i en rimlig proportion till den nytta kommunen får 
ut. 
 
Yrkanden 
Helén Lindbäck (KD), Marika Berglund (C), Majvor Sjölund (C), Karl-Erik Jonsson (M), 
Håkan Johansson (M), Helena Stenberg (S), Patric Lundström (S), Brith Fäldt (V), Stefan 
Askenryd (S), Agnetha Eriksson (S), Cristian Bergvall (S), Anna Bergström (S), Mats 
Dahlberg (MP), Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP): bifall 
till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 112 
 

Begäran om medel ur Kommunstyrelsens centrala pott - 
Brandskyddsåtgärder Öjebyns biblioteksfilial 
Diarienr 22KS211 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Kultur och fritidsnämnden 143 tkr i investeringsmedel till 
brandskyddsåtgärder Öjebyns biblioteksfilial. 
 
Medel tas från Kommunstyrelsens centrala pott, " Effekter av myndighetsbeslut ". 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Biblioteket i Öjebyn ska bli ett så kallat meröppet bibliotek, vilket innebär att besökarna kan 
nyttja bibliotekslokalen utanför den ordinarie öppettiden då bibliotekspersonal finns på plats. I 
samband med arbetet med detta genomfördes en brandtillsyn av lokalerna 2021-03-22. Vid 
tillsynen framkom ett flertal åtgärdspunkter som måste genomföras för att lokalen även fort-
sättningsvis ska kunna nyttjas för biblioteksverksamhet. Bland annat måste en ny utrymnings-
väg tas upp på bottenplanet då brandskyddet kräver tillgång till två av varandra oberoende 
ut1ymningsvägar där. Enligt Räddningstjänsten ska bristerna i brandskyddet åtgärdas snarast 
möjligt. En budgetkalkyl för åtgärderna presenterades för biblioteket och fastighetsavdelning-
en 2021-06-15. 
 
Förutsättningarna som gör att nämnden inte kan invänta ordinarie budgetarbete Under hösten 
2021 fördes en dialog mellan biblioteket och fastighetsavdelningen om vilken förvaltning som 
skulle ansvara för kostnaderna för åtgärderna. 2021-11-03 klargjordes det att det enligt avtal 
är hyresgästen som ska bekosta åtgärder som Räddningstjänsten kräver för lokalens nyttjande. 
De föreslagna åtgärderna ska utföras snarast möjligt enligt Räddningstjänsten. Kultur- park 
och fritidsförvaltningen kan inte invänta det ordinarie budgetarbetet för att äska pengar för att 
bekosta brandskyddsåtgärderna på Öjebyns bibliotek. 
 
Sista datum för åtgärd enlig föreläggandet: 2021-07-27 
Vilket objekt äskandet avser: Öjebyns bibliotek 
Investeringsbelopp per aktuellt objekt: 285 000 tkr exkl moms 
 
Kultur- och fritidsnämndens delegationsbeslut 2022-03-22 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen godkänna begäran om 
investeringsmedel på 285 000 tkr exkl moms till brandskyddsåtgärder i Öjebyns 
biblioteksfilial. 
 
Medel tas från Kommunstyrelsens centrala pott "Effekter av myndighetsbeslut". 
----- 
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Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunfullmäktige har i budget och VEP för 2022-2024 avsatt 3 mkr per år i 
Kommunstyrelsens centrala pott " Effekter av myndighetsbeslut ". Medlen avser att täcka 
effekter av myndighetsbeslut, till exempel åtgärder efter brandtillsyn eller annat som inte 
kunnat förutses. 
 
Dessa medel avser att underlätta anpassning av lokaler och verksamhet för alla nämnder, i 
enlighet med anmärkningar från andra myndigheter. 
 
Nämnderna ansvarar i första hand för att omprioritera kostnader inom egen budget. Därefter 
kan del av kostnaderna täckas av Kommunstyrelsens centrala pott som fördelas under året. 
Eftersom det alltid bör finnas utrymme för akuta åtgärder bedöms hälften av kvarvarande 
kostnader kunna beviljas nämnden. 
 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att hälften av kostnaden på 285 tkr kan beviljas ur 
Kommunstyrelsen centrala pott, vilket blir 143 tkr. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M): bevilja medel enligt begäran från Kultur- och fritidsnämnden. 
  
Helena Stenberg (S) och Patric Lundström (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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§ 113 
 

Begäran om medel ur Kommunstyrelsens centrala pott - 
Brandskyddsåtgärder särskilda boenden 
Diarienr 22KS243 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Socialnämnden 1 750 000 kr i investeringsmedel till 
brandskyddsåtgärder särskilda boenden. 
 
Medel tas från Kommunstyrelsens centrala pott, " Effekter av myndighetsbeslut " 
  
Reservation 
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade i september 2021 att äska om 3,7 miljoner kronor för att åtgärda 
brister på de särskilda boendena efter utförd brandtillsyn. Bakgrunden är att utifrån nya 
riktlinjer måste särskilt boende för äldre investera i utökade brandskyddsåtgärder. Om detta 
inte görs kommer Socialnämnden att åläggas med viten. Efter genomförd brandtillsyn har 
Socialnämnden tre månader på sig att åtgärda bristerna. 
 
Berggården måste åtgärdas till en uppskattad kostnad om 1,7 miljoner kronor. Även Österbo 
måste åtgärdas, vilket beräknas kosta 2,0 miljoner kronor. De år som brandtillsynen 
genomförs på sommaren/hösten hinner inte investeringsbehoven lyftas i den ordinarie 
budgetprocessen (VEP-arbetet). 
 
Efter att ärendet skickades vidare till Kommunstyrelsen har det dock framkommit att fler 
kostnader behöver tas i beaktning. Utöver redan äskade 3,7 miljoner kronor krävs följande för 
att fullgöra kraven av brandtillsynen: 
• 800 000 kronor i byggkostnader på Berggården 
• 500 000 kronor för sprinkler på Källbogården 
 
Total kostnad för brandtillsyn Säbo blir således 5,0 miljoner kronor, vilket är 
investeringsmedel som Socialnämnden saknar. Efter omfördelning av investeringsbudget för 
2022 står Socialnämnden för 1,5 miljoner kronor i egen finansiering. 
 
Socialnämndens beslut 2022-04-27 § 41 
Socialnämnden beslutar att begära ut extra medel om 2,2 miljoner kronor. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunfullmäktige har i budget och VEP för 2022-2024 avsatt 3 mkr per år i 
Kommunstyrelsens centrala pott " Effekter av myndighetsbeslut ". Medlen avser att täcka 
effekter av myndighetsbeslut, till exempel åtgärder efter brandtillsyn eller annat som inte 
kunnat förutses. 
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Dessa medel avser att underlätta anpassning av lokaler och verksamhet för alla nämnder, i 
enlighet med anmärkningar från andra myndigheter. 
 
Nämnderna ansvarar i första hand för att omprioritera kostnader inom egen budget. Därefter 
kan del av kostnaderna täckas av Kommunstyrelsens centrala pott som fördelas under året. 
Eftersom det alltid bör finnas utrymme för akuta åtgärder bedöms hälften av kvarvarande 
kostnader kunna beviljas nämnden. 
 
Totala kostnader uppgår till 5 mkr, varav Socialnämnden omfördelat 1,5 mkr inom egen 
budget. Kommunledningsförvaltningen bedömer att hälften av kvarvarande kostnader på 3,5 
mkr kan beviljas ur Kommunstyrelsen centrala pott, vilket blir 1 750 000 kr. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M): bevilja medel enligt begäran från Socialnämnden. 
  
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): bifall enligt Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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§ 114 
 

Begäran om medel ur kommunstyrelsens centrala pott - 
projekteringsmedel för ny gruppbostad 
Diarienr 22KS301 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Socialnämndens begäran om investeringsmedel för projektering 
av ny gruppbostad. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden antog 2021-10-27; Boendeplan för bostad med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning 2022–2025 som får beslut enligt Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL). Majoriteten av 
inkomna ansökningar sker inom ramen för LSS och det är här som kön och kötiden är längst. 
Ansökningar enligt SoL till socialpsykiatriboenden är färre till antalet, de har kortare kötid 
då det är en något större omsättning av platser då vissa personer klarar eget boende efter en 
tid och flyttar ut. 
 
Under åren 2016–2020 togs i snitt 18 beslut enligt LSS och 17 beslut enligt SoL per år. Det 
är ett ständigt underskott på boendeplatser som leder till att vi inte kan verkställa 
insatsen gruppbostad inom lagstadgad tid. Personer som har behov av gruppbostad är svårast 
att verkställa då de har mer omfattande omsorgs- och vårdbehov samt behov av tillgång 
till personal dygnet runt. När det gäller platser i gruppbostad så är de lediga platser som 
uppstår i huvudsak kopplat till att någon avlidit. 
 
De senaste två åren har inventering och dialog skett med olika fastighetsägare, 
både kommunala och privata för att hitta lokaler möjliga att omvandla till gruppbostad. Detta 
arbete med att hitta en möjlig befintlig fastighet att anpassa till en gruppbostad har inte gett 
resultat beroende på att en gruppbostad har specifika byggnormer, lokalerna ställer krav 
på fysisk tillgänglighet och brandskydd med bland annat sprinkler och nödutgångar. 
Fastighets- och serviceförvaltningen har föreslagit att upplåta en tomt, planlagd för boende 
belägen på Videvägen för byggnation av en anpassad gruppbostad för målgruppen. Idag står 
10 personer på väntelista. Projekteringskostnaden beräknas uppgå till 1 mkr. Total kostnad för 
uppförande av gruppbostad beräknas till cirka 15 miljoner kronor. 
  
Socialnämndens beslut 2022-04-27 § 40 
Socialnämnden beslutar att äska medel ur den centrala potten för att påbörja projektering 
av ny gruppbostad år 2022 till en summa av 1 miljon kronor, samt att Socialnämnden 
återkommer i verksamhetsplanen för år 2023 till 2025 med driftkostnader 
och investeringskostnad. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunfullmäktige beviljade ingen investeringsbudget till projektet under planperioden i 
Verksamhetsplan för 2022-2024. För att bevilja investeringsmedel krävs att åtgärderna 
betraktas som investering. 
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I detta fall kan inte projekteringskostnader aktiveras som anläggningstillgång utan att ha 
själva infrastrukturinvesteringen inkluderad. Det är alltså inte redovisningsmässigt korrekt att 
tilldela investeringsmedel för projektering. detta delmoment är att betrakta som en 
driftkostnad. 
  
Kommunstyrelsen föreslås därför avslå begäran om investeringsmedel ur Kommunstyrelsens 
centrala pott. Kommunstyrelsen har förståelse för att förberedande utredningar kan vara 
aktuella och rekommenderar Socialnämnden att avväga om projekteringsarbete bör inledas 
inom given driftbudget samt återkomma med investeringsäskande i Verksamhetsplan 2023-
2025 i enlighet med ordinarie budgetprocess. 
  
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen avslår Socialnämndens begäran 
om investeringsmedel för projektering av ny gruppbostad. 
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§ 115 
 

Begäran om medel ur kommunstyrelsens centrala pott - 
samhällsutveckling 
Diarienr 22KS251 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår Samhällsbyggnadsnämndens begäran om investeringsmedel för 
projektering av rondell Sundsgatan/Svartuddsvägen och förprojektering Svartuddsvägen 
(Östra länken). 
 
Kommunstyrelsen beviljar Samhällsbyggnadsnämnden investeringsmedel med 2 mkr för 
projektering och utförande av Hamnvikens industriområde. 
 
Investeringsmedel tas från Kommunstyrelsens centrala pott. 
  
Reservation 
Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2030 bli 46 000 invånare och till 2040, 50 
000 invånare. Ett av Piteå kommuns prioriterade mål är att Piteå ska vara en attraktiv ort för 
näringsliv och företagande. Båda dessa mål ovan ställer krav på att kommunen kan erbjuda 
attraktiva boendemiljöer och industritomter. Piteå växer och utöver den förtätning och 
utveckling av befintliga bostadsområden som sker, måste nya områden 
exploateras. Stadsutveckling Öster är ett av dessa områden som med sitt stadsnära läge kan 
möta behovet på nya områden och samtidigt skapa en mer sammanhängande stad. 
Nedanstående projekt presenterade i VEP 2022-2024. 
 
Stadsutveckling Öster 
Området förväntas för ca 600 bostäder och ca 1000-1400 invånare till år 2030. Rondell 
Sundsgatan/Svartuddsvägen Korsningen Sundsgatan/Svartuddsvägen har varit hårt belastad 
och fungerat dåligt de senaste åren. Korsningen är en knutpunkt till bland annat 
Strömbackaskolan, Svartudden och Nötön/Renön. Med utvecklingen på Nötön/Renön, den 
nya områdena Strömnäsbacken och Pitholmshöjden, en ny livsmedelsbutik kommer trycket 
fortsatt att öka, både av persontrafik och byggtrafik. 
  
Detta innebär att den föreslagna åtgärden är viktig för att uppnå god framkomlighet. Medel 
som äskas är 500 000 kr för projektering. Ombyggnation av korsning till rondell uppskattas 
idag till att uppgå till 4 000 000 kr och kommer äskas i VEP 2023-2025. 
 
Förprojektering Svartuddsvägen (Östra länken) 
För att kunna fortsätta exploateringen av Stadsutveckling Öster krävs att 
Svartuddsvägen (Östra Länken) förlängs till Lillåkersvägen. Det är även en förutsättning för 
att hålla tidplanen och kunna påbö1ja sälja villatomter på Pitholmshöjden under 2025. Under 
hösten 2021 utfördes en geoteknisk undersökning efter sträckan och nästa steg är att utföra en 
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förprojektering av vägsträckan tillsammans med övrig infrastruktur i samråd med PiteEnergi 
och Pireva. Parallellt med förprojekteringen pågår arbetet med detaljplan för Strömnäsbacken 
etapp 2 och Pitholmshöjden. Medel som äskas är 500 000 kr för förprojektering. 
 
Nybyggnationen av Svartuddsvägen uppskattas idag till att uppgå till 13 500 000 kr. Därtill 
tillkommer kostnader för att lokalgator, gång- och cykelvägar samt färdigställande av 
Strömnäsbacken etapp 2. Detta kommer äskas i kommande VEP. 
 
Hamnvikens industriområde 
Intresset för industrietableringar har ökat. Det finns flera förfrågningar gällande etableringar 
på flera av småindustriområdena. Investeringar i infrastruktur på dessa områden behövs för att 
möta efterfrågan. För Hamnvikens industriområde finns en färdig detaljplan och det finns 
möjlighet att etablera upp till 16 tomter. För att färdigställa området behövs infrastruktur i 
form av nya gator och ledningar anläggas, ca 230 m. Medel som äskas är 2 000 000 kr 
för projektering och utförande av gator. 
 
Delegationsbeslut Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 2022-04-06 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om att reserverade investeringsmedel på 3 
000 000 kr till investeringsprojekten Rondell Sundsgatan/Svartuddsvägen, Förprojektering 
Svartuddsvägen (Östra länken) och Hamnvikens industriområde lyfts från KS centrala pott 
"Samhällsutveckling". 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Inför Verksamhetsplan för 2022-2024 äskande Samhällsbyggnadsnämnden investeringsmedel 
till projektering av cirkulationsplats Sundsgatan/Svartuddsvägen och förprojektering 
Svartuddsvägen (Östra länken). Kommunfullmäktige beviljade ingen investeringsbudget till 
projektet under planperioden utan hänvisade nämnden att återkomma i kommande 
verksamhetsplanearbete med förnyat äskande. 
 
För att bevilja investeringsmedel krävs att åtgärderna betraktas som investering. I dessa fall 
kan inte projekteringskostnader aktiveras som anläggningstillgång utan att ha själva 
infrastrukturinvesteringen inkluderad. Det är alltså inte redovisningsmässigt korrekt att 
tilldela investeringsmedel för projektering utan detta delmoment är att betrakta som en 
driftkostnad. 
 
Kommunstyrelsen föreslås därför avslå begäran om investeringsmedel ur Kommunstyrelsens 
centrala pott för dessa två projekt. Kommunstyrelsen har förståelse för att förberedande 
utredningar kan vara aktuella och rekommenderar Samhällsbyggnadsnämnden att avväga om 
projekteringsarbete bör inledas inom given driftbudget samt återkomma med 
investeringsäskande i Verksamhetsplan 2023-2025 i enlighet med ordinarie budgetprocess. 
 
Projektering och utförande av infrastruktur inom Hamnvikens industriområde 
Deläskande inkluderar både projektering och utförande, sammantaget betraktas det som en 
investering och det är möjligt att bevilja investeringsbudget om 2 mkr inom given ram ur 
Kommunstyrelsens centrala pott. 
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Yrkanden 
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till begäran om investeringsmedel för projektering av rondell 
Sundsgatan/Svartuddsvägen och förprojektering Svartuddsvägen (Östra länken). 
  
Helena Stenberg (S) och Brith Fäldt (V): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag.  
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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§ 116 
 

Medborgarförslag - Förkortad arbetsdag före röd dag för personal 
inom förskolan/skolan 
Diarienr 21KS283 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om förkortad arbetsdag före röd dag för 
personal inom förskolan/skolan. 
  
Reservation 
Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
41 likadana medborgarförslag om förkortad arbetsdag före röd dag för personal inom 
förskolan/skolan har lämnats in. 
 
Förslagsställarna vill att Piteå kommun ska ge tillbaka möjligheten att förkorta arbetsdagen 
dag före röd dag när verksamheten tillåter till oss pedagoger som jobbar inom 
utbildningsförvaltningen. Det är högt uppskattat att få korta sin arbetsdag och det signalerar 
till oss anställda att vi är värdefulla. 
 
Skillnaden mellan administrativ personal och oss som jobbar på golvet blir bara större och 
större. Administrativ personal har fortfarande kvar förmånen att kunna förkorta sin arbetsdag, 
de har även förmånen att kunna jobba hemifrån och på så vis undvika att bli smittade, smitta 
anhöriga, samt lönebortfall vid sjukdom då de kan jobba trots lite snuva, till skillnad från oss 
som jobbar "på golvet". 
 
Genom att skapa likvärdighet och ge tillbaka förmånen som vi haft i alla år kan man förmedla 
till oss att vi värderas, vilket mycket sannolikt också skulle bidra till ökad motivation att göra 
ett bra jobb. 
----- 
Kommunfullmäktige har den 21 juni 2021 överlämnat medborgarförslagen till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 17 januari 2021 
Medarbetare i förskolan har idag flexibel arbetstid vilket innebär att de kan gå hem tidigare 
när verksamheten tillåter utan att få löneavdrag. De kan däremot inte stänga tidigare dag före 
röd dag eftersom verksamheten ska vara öppen hela dagen för de föräldrar som är i behov av 
barnomsorg. 
 
Beslutet om att administrativ personal har förkortad arbetsdag dag före röd dag grundar sig på 
att verksamheten kan stänga utan att det påverkar servicen och tillgängligheten för 
medborgarna. Administrativ personal som arbetar i verksamheter som inte kan stänga tidigare 
dag före röd dag omfattas inte av förkortningen. 
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Frågor om anställningsvillkor för medarbetare hanteras i samverkansdialog mellan 
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer och kan därför inte beslutas i Kommunstyrelsen. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 
------ 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
 
”Jag vill börja med att säga att jag tycker politiken ska vara försiktig med att besluta om både 
lönenivåer och förmåner för anställda. Det är i grund och botten en fråga mellan Piteå 
kommun som arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Kommunen är en stor 
arbetsgivare och förutsättningarna mellan olika arbetsgrupper varierar eftersom medborgarnas 
behov av tjänster ser olika ut av olika tjänster. Piteå kommuns ambition ska alltid vara att vara 
en god arbetsgivare samtidigt som vi uppfyller medborgarnas servicebehov. Det är inte en 
enkel avvägning och jag tycker inte den ska avgöras av politiken utan är en fråga för den 
samverkansdialog som sker med de fackliga organisationerna. 
 
Jag föreslår därför kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om förkortad arbetsdag före 
röd dag för personal inom förskolan/skolan. 
----- 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09 § 96 
Ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsemöte för att förslagsskrivarna ej inbjudits att 
delta på sammanträdet.  
 
----- 
Två av förslagsställarna deltar vid sammanträdet.  
  
Yrkanden 
Anders Nordin (SLP): bifall till medborgarförslaget. 
  
Patric Lundström (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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§ 117 
 

Tillfällig utökning av koncernkontokredit AB Pitebo 
Diarienr 22KS308 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillfälligt utökar koncernintern kreditlimit för AB PiteBo med ytterligare 10 
mkr samt förlänga tidigare beviljad tillfällig utökning om 20 mkr. 
  
Den tillfällig utökningen om totalt 30 mkr gäller till och med 2023-06-30. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av kostnadsökningar och bolagets investeringsbehov äskar AB Pitebo om en 
tillfällig utökning av kreditlimit samt förlängning av tidigare beviljad kreditlimit. Finansiering 
sker dels via försäljning av 48 lägenheter i Svensbyn, Lillpite och Böle, dels med bolagets 
egna medel. 
 
Under våren 2022 har bolagets kostnader ökat markant som en följd av högre 
drivmedelspriser och prisökningar på material. Bolaget har dessutom drabbats av flertalet 
vatten- och brandskador i lägenheter varför reparationskostnaderna ökat. Problemet med 
likviditeten för AB Pitebo är att största delen av inbetalningarna sker mellan dag 21-31 varje 
månad. Samtidigt förfaller många fakturor till betalning dag 11-25. Det innebär att bolaget 
under ett antal dagar i månaden kan ha brist på likviditet. Begäran om utökning av kredit med 
ytterligare 10 mkr är en säkerhetsåtgärd för att inte hamna i likviditetsproblem under året. För 
2023 har bolaget dragit ned ordentligt på investeringarna för att återställa den likvida 
balansen. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att bevilja en tillfälligt utökad 
koncernintern kreditlimit med ytterligare 10 mkr samt förlänga tidigare beviljad tillfällig 
utökning om 20 mkr. Den tillfällig utökningen om totalt 30 mkr gäller till och med 2023-06-
30. 
 
Yrkanden 
Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP) och Karl-Erik Jonsson (M): avslag till 
Kommunledningsförvaltningens förslag. 
  
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.  
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§ 118 
 

Evenemangssponsring - Piteå Dansar och Ler 2022-2024 
Diarienr 22KS328 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar evenemangssponsring till Piteå Dansar och Ler med 750 tkr för 
2022. 
  
Kommunstyrelsen beslutar att Piteå Dansar och Ler lämnar en redovisning av genomförd 
festival till Kommunstyrelsen i september 2022, tillsammans med en plan för arrangemanget 
2023-2024. 
 
Medel beviljas ur Tillväxtpolitiska reserven. 
 
Kommunledningsförvaltningen upprättar ett sponsringsavtal som reglerar parternas åtagande 
enligt beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Piteå Dansar & Ler, PDOL, startade 1990 och är sedan dess ett självklart inslag under 
sommaren i Piteå. Under vecka 30 samlas Pitebor, hemvändare och turister för att umgås 
kring mat och dryck, underhållning, musik och aktiviteter. Besökare genom åren har alla sina 
egna upplevelser och minnen från olika epoker av festivalens historia. Begrepp som 
gatufestival, musikfestival och stadsfest har använts för att beskriva Piteå Dansar & Ler, och 
det är mycket riktigt ett levande evenemang som ständigt utvecklas och förändras. 
 
Den största förändringen genomfördes 2014 då man valde att göra festivalen entréfri för att 
erbjuda alla möjlighet att ta del av sommarens största folkfest. PDOL väljer att definiera sig 
som en återkommande folkfest som med öppna armar välkomnar alla oavsett bakgrund, och 
som erbjuder ett innehåll för både stora och små. 
 
Festivalens policy är att på hela festivalområdet råder nolltolerans mot all form av övergrepp 
och kränkande behandling. Personalen som jobbar för festivalen finns där för att säkerställa 
en trygg miljö för alla som besöker festivalen. 
 
Verksamhetens utvecklingsgrad 
Hållbarhet - Ingen ska behöva ställa sig frågan; Blir det något PDOL i år eller? Genom goda 
och långsiktiga relationer och samverkan med Piteås närings-, kultur- och föreningsliv vill 
PDOL skapa ett hållbart evenemang som med säkerhet återkommer varje år. Festivalen ska 
inte vara en i mängden, utan en folkfest med ett brett och unikt innehåll som Piteå kan känna 
stolthet över. Med hållbarhet avses också ett genomgående miljötänk, där arrangören strävar 
efter att göra klimatsmarta och miljövänliga val i den utsträckning det är möjligt. 
 
Mångfald - En festival för alla! PDOL välkomnar och inkluderar alla oavsett bakgrund. Man 
är öppna för nya idéer och kulturer och vill att festivalen ska innehålla och representera den 
mångfald som finns i Piteå. 2018 mångfaldscertifierades PDOL av Piteå Kommun och man 
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tror på jämställdhet och alla människors lika värde och strävar därför alltid efter en jämställd 
könsfördelning när de bokar sina scenakter. 
 
Trygghet - Förebyggande insatser och Rätt hjälp på plats! PDOL ska vara en mötesplats där 
man bryr sig om och respekterar varandra och man arbetar förebyggande inom flera områden 
för att öka tryggheten, med målet att minska ungdomsfyllan och förhindra hat- och 
sexualbrott. Genom samverkan med polis, säkerhetstjänst, sjukvårdare och stödorganisationer 
ska arrangören se till att rätt hjälp finns på plats, och underlätta för besökare genom tydlig 
kommunikation om var stöd/ hjälp finns. 
 
Sökandes motprestation 
Arrangören erbjuder synligheten för Piteå kommun genom att i all kommunikation såväl 
innan, under och efter evenemanget kommer Piteå kommun finnas med som största partnern 
samt Piteås platsvarunärke kommer synliggöras i all marknadsföring. Alla delprojekt strävar 
efter att vara familjära och återspegla varumärkena PDOL och Piteå. Arrangören erbjuder 
även sin projektledare att bl a medverka i Piteå kommuns evenemangsråd. 
 
Marknadsföring genom festivalens egna kanaler som den största partnern. Logga på Led-
skärmen på stora scen och på banderoller och delar av kommunikationen samt möjlighet för 
Piteå kommun att bl a synliggöra sitt varumärke genom t ex egna tält och marknadsföring. 
 
Användning och nytta 
Ett axplock av utbudet kring festivalen beskrivs kortfattat nedan: 
 
Torg till Torg – Från Rådhustorget till Byxtorget 
Rådhustorget: Stora scenen omringas av lokala restauranger och caféer som har möjlighet att 
bygga ut sina verksamheter under festivalen. Scenutbudet bjuder på musikala inslag från 
lokala och regionala akter, en större musikakt som lockar barnfamiljer och ungdomar, 
Prideparaden, Piteå skrattar och ler, Allsång i Piteå och mycket mera. 
 
Kaleido Parken: Under festivalen byter den skepnad och kallas för ”Chilla med PDOL” som 
är arrangemangets alkohol och drogfria område där man arbetar förebyggande mot ungdomars 
alkoholdebut under en festival och ett drogfritt samhälle. Här finns scen där dags-akterna har 
fokus på barnfamiljerna, och eftermiddagen och kvällen fokuserar på ungdomar. Här finns 
aktiviteter som fokuserar på barnfamiljerna och ungdomarna, men också ”Blåsa grönt” som 
underlättar för föräldrarna att minska och förhindra alkoholdebuten för deras barn och 
ungdomar. Föreläsningar om utanförskap, psykisk ohälsa och aktiviteter som gaming, lekar 
och prova på aktiviteter. 
 
Gågatan: Marknad förknippas ofta med en festival, och PDOL har sedan starten alltid dukat 
upp en festivalmarknad som går mellan Rådhustorget och Byxtorget. Här kommer utställare 
från Sverige och delar av världen till Piteå där de flesta har varit med mer än 15 år på PDOL. 
 
Byxtorget: Ett lokalt torg där producenter visar upp sina företag, marknadsför och säljer sina 
produkter. På torget byggs även en mindre scenyta upp där fokus blir på dans och där lokala 
dansföreningar visar upp sig och bidrar till mångfald och tillgänglighet. 
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Mera Mat: På Uddmansgatan bygger arrangören upp en ”foodcourt” drygt 20 st matförsäljare 
erbjuder streetfood från världens alla hörn. 50% av försäljarna har företagen i Piteå kommun. 
 
Vatten & Stöd: Varannan vatten är ett ledord som används under festivalen där besökarna 
erbjuds vatten i samarbete med Pireva. I anslutnint till Vattenbaren finns Kvinnojouren 
”Lillasyster” i Piteå ha sin verksamhet och arbeta förebyggande mot våld i nära relationer och 
sexuella trakasserier. Ett viktigt arbete som festivalen arbetar med 365 dagar om året med. 
 
Sundsgatan By Night 
Kitteltältet: Entrébelagt område med bokade artister och underhållning. Målgrupp 18–30 år, 
åldersgräns: 18 år 
Kalles Festivaltält: Entrébelagt område med bokade artister och underhållning. Målgrupp 25–
40 år, åldersgräns: 18 år 
Nostalgitältet: Fri entré till festivaltält som erbjuder coverband. Målgrupp 35–60 år, 
åldersgräns: 18 år 
Tivolit: PDOL,s höjdpunkt för alla åldrar och starkt förknippat med festivalen är Tivolit som 
tar med sig ca 20 st åkattraktioner varje år. 
 
Nytta på kort och lång sikt 
Genom det nya upplägget kommer arrangören, på kort sikt, hitta sätt för handeln, 
restauranger, caféer och hotell att på ett säkert genomföra aktiviteter som gynnar staden och 
deras egen ekonomi som är och har varit hårt ansatta under pandemin. 
 
Detta säkerställer, på lång sikt, att verksamheten kan behålla personal och kompetens inom 
bolaget och man riskerar inte att en 30 årig historia går i graven. 
 
Ändrade restriktioner kring folksamlingar 
Skulle en pandemi eller ändrade förhållanden kring folksamlingar inträffa igen så kommer 
festivalen ta fram en plan utifrån de begränsningar som gäller då. Mellan åren 2020–2021 tog 
Festivalen fram en ny plattform man valde att kalla PDOL Live, en hybrid-festival där de har 
möjlighet att livesända sina aktiviteter och samtidigt följa de aktuella restriktionerna gällande 
folksamlingar. 
 
Målgrupp 
Festivalen är en öppen festival där alla ska känna sig välkomna oavsett ålder, kön eller 
funktionshinder. Under sommaren lockar PDOL människor från hela Sverige och delar av 
Norden genom sin långa historia. Fokus i marknadsföringen är från Sundsvall till Kiruna, och 
delar av Norge. En stor del av festivalens målgruppsfokus lägger man på den yngre 
målgruppen för att arbeta förebyggande mot alkohol och droger och minska användningen 
och förhindra alkoholdebuten under en festival. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
PDOL beviljade evenemangssponsring med 750 tkr för 2021. Kommunledningsförvaltningen 
anser att den föreslagna kommunala sponsringsinsatsen av evenemanget Piteå Dansar och Ler 
är proportionerlig i förhållande till arrangörens insats och finansiering och till den positiva 
effekt evenemanget kan få för hela besöksnäringen och platsvarumärket Piteå. Sökt belopp är 
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850 000 kr per år under åren 2022 till 2024. Vidare ligger sponsringsinsatsen i linjer med 
Piteå kommuns sponsringsriktlinjer. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Marika Berglund (C), 
Johnny Åström (SJV) och Anders Nordin (SLP): bifall till sponsring med 750 tkr för 2022 
därefter ska redovisning av genomförd festival presenteras till Kommunstyrelsen i september 
2022, tillsammans med en plan för arrangemanget för 2023-2024. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
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§ 119 
 

Upplåtelse av lokaler till Luleå Tekniska Universitet 
Diarienr 22KS292 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger stöd till Luleå Tekniska Universitet med 5 227 687 kr per år under åren 
2022-2025, jämte indexuppräkning, enligt avtal genom att upplåta delar av Stadsön 9:4 
vederlagsfritt till universitetet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att hyra delar av Stadsön 9:4 av Piteå Näringsfastigheter AB under 
perioden 2022-09-01– 2025-08-31 enligt bilaga, i syfte att upplåta lokalen vidare till Luleå 
Tekniska Universitet. 
 
Ärendebeskrivning 
Den gröna industriella omställningen kräver att samhället kan matcha utvecklingen med nya 
spännande utbildningar och ny forskning. 
 
För Piteås del är stärkt forskning, högre utbildning och företagande inom de kulturella och 
kreativa näringarna viktiga faktorer som bidrar till detta. Dessa faktorer är också centrala för 
Piteås framtida utveckling. Åtgärder inom dessa områden kan dels ge nya attraktiva 
arbetstillfällen, dels öka kommunens attraktivitet som bostadsort. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att utvecklingen av Campusområdet är en av Piteås 
viktigaste framtidsfrågor. 
 
Piteå kommun har under lång tid gett stöd till Luleå Tekniska Universitet genom att upplåta 
lokaler utan kostnad. Detta har möjliggjort Luleå Tekniska Universitets närvaro i Piteå 
kommun och därmed campusområdets utveckling. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Stöd till utbildning och forskning vid Luleå Tekniska Universitet som möjliggör universitetets 
närvaro i Piteå är allmänt näringsfrämjande och kan förväntas innebära stor nytta för 
kommunen och dess medlemmar. Kommunen får lämna stöd till utbildning och forskning 
som bedrivs vid statliga universitet och högskolor enligt befogenhetslagen 2 kap 2 §. Det 
aktuella stödet bedöms vara proportionerligt i förhållande till den nytta resultatet av stödet 
innebär för utvecklingen av Piteå kommuns näringsliv och tillväxt. 
 
Kommunstyrelsen har enligt Reglemente för styrelsen och nämnder ansvar för näringslivs- 
och tillväxtfrågor i syfte att allmänt främja näringsliv och tillväxt i kommunen. Historiskt har 
styrelsens grundbudget medgett styrelsen stöd till Luleå Tekniska Universitet och vissa andra 
näringslivsfrämjande åtgärder på campusområdet, men det har inte funnits direkt utpekade 
medel i verksamhetsplanen för att ge aktuella stöd till bland annat Luleå Tekniska Universitet. 
 
Beslutsunderlag 
• Utkast hyreskontrakt 
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§ 120 
 

Riktlinje för visselblåsarfunktion 
Diarienr 22KS134 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinje för visselblåsarfunktion. 
 
Kommunstyrelsen delegerar till Kommunchef att utse behöriga personer till 
Uppföljningsfunktionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden 
(”visselblåsarlagen”) ger arbetstagare och andra som utför arbete, praktik eller volontärarbete 
åt kommunen ett visst skydd i samband med att de rapporterar om vissa särskilt angivna 
förhållanden. Enligt visselblåsarlagen är kommunen skyldig att ha interna 
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning (mottagandefunktion). 
Kommunen är också skyldig att utse oberoende och självständiga personer eller enheter 
(uppföljningsfunktion) som ska arbeta med rapporter enligt visselblåsarlagen. Dessa personer 
tillsammans med rapporteringskanalerna benämns i det följande visselblåsarfunktion. 
 
Kommunens uppgifter enligt visselblåsarlagen fullgörs av kommunstyrelsen. Piteå kommuns 
visselblåsarfunktion riktar sig till de kategorier av personer visselblåsarlagen avser att skydda. 
 
Visselblåsarfunktionen ska vara utformad så att visselblåsarlagens krav på utformning av 
interna rapporteringskanaler och förfaranden är uppfyllda. Uppföljningsfunktionen ska bestå 
av minst fyra oberoende och självständiga personer vilka utses av Kommunchef. 
 
Alla visselblåsarärenden ska följas upp och återkopplas anonymiserat till Kommunstyrelsen. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Cristian Bergvall (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskotts förslag med tillägg att uppföljning genomförs minst en gång per år. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
  
Beslutsunderlag 
• Riktlinje för visselblåsarfunktion 
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§ 121 
 

Program för etableringar 
Diarienr 22KS270 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Program för etableringar. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till program för etableringar är framtaget som ett komplement till gällande 
näringslivsprogram. Programmet beskriver de grundförutsättningar som gäller vid arbetet med 
externa etableringar. Programmet är en vägledning i det prioriteringsarbete som löpande sker i 
samband med externa prospekt och ska också peka ut vilka övergripande prioriteringsgrunder 
som kommunen arbetar efter. 
 
Syfte och målsättning 
Piteå ska, såväl av internationella som av lokala företag, uppfattas som en etableringsort med 
tydliga visioner, en stark framtidstro, handlingskraft och ett enkelt och professionellt 
bemötande. 
 
Etableringsarbetets övergripande syfte är att bidra till att Piteå kommun ska uppnå 
befolkningsmålet. Därutöver ska det stödja de övergripande målen om jämställdhet, mångfald 
och hållbarhet samt att Piteå ska vara en attraktiv ort för företagande och vara Sveriges 
barnvänligaste kommun. 
 
Specifika mål för etableringsarbetet till 2026 
-Attrahera ytterligare 500 nya arbetstillfällen till Piteå inom tjänstesektorn i syfte att förbättra 
branschbalansen, dvs balansen mellan ortens branscher, industri- och tjänsteföretag. 
 
-Attrahera ytterligare 300 nya arbetstillfällen till Haraholmens Industriområde kopplat till den 
gröna industriella omställningen. 
 
Näringslivsavdelningen ansvarar genom Näringslivschef/etableringsansvarig för att internt 
och externt koordinera det löpande etableringsarbetet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med 
politisk ledning, kommunchef, berörda förvaltningar, kommunala bolag och berörda 
intressenter. ”Team Piteå” är arbetsnamnet på en skräddarsydd grupp som skapas utifrån de 
specifika behov som uppdagas vid större förfrågningar. 
 
Dialog och inhämtande av synpunkter på programmet har skett med Näringslivsrådet. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring att 
ärendet lämnas till Kommunfullmäktige för beslut. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Program för etableringar 
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§ 122 
 

Planprogram Nördfjärden - styrgrupp 
Diarienr 22KS321 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till styrgrupp för 
planprogram Nördfjärden. 
 
Ärendebeskrivning 
Området runt Nördfjärden ska stärkas och utvecklas på lång sikt. Syftet med 
planprogrammet är att lyfta frågor som är av betydelse för hela området och visar ramar och 
potential för en långsiktig utveckling. På så vis erhåller Piteå kommun ett sammanhållet 
planeringsunderlag att utgå ifrån vid vidare planering av området.  
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås fungera som styrgrupp. Styrgruppen 
är inte beslutade utan används för att rådgöras med när övergripande strategiska vägval i 
processen ska göras. 
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§ 123 
 

Planprogram Sörfjärden - styrgrupp 
Diarienr 22KS322 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till styrgrupp för 
planprogram Sörfjärden. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket (TRV) har beslutat att Norrbotniabanan (NBB) ska byggas. Detta innebär att 
Trafikverket kommer att behöva veta vad kommunen har för framtida planer längs med 
spåret. 
 
Piteå kommun har många platser längs NBB där det inte finns några fastställda planer. 
Området mellan Piteå älv och NBB, i synnerhet kring Västra kajen, Timmerleden, 
Hallgrensvägen, bangården, och Kolugnsvägen kommer att påverkas mest. Det finns 
detaljplaner för området som behöver göras om. Piteå kommun tar fram ett planprogram för 
att bestämma hur området tillsammans med NBB ska användas. 
 
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås fungera som styrgrupp. Styrgruppen 
är inte beslutade utan används för att rådgöras med när övergripande strategiska vägval i 
processen ska göras. 
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§ 124 
 

Markanvändning – Solanderprojektet 
Diarienr 22KS204 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Slutrapport Solanderprojektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att arbetet med de separata delprojekten införlivas i det fortsatta 
arbetet i Fördjupad översiktsplan - Öjebyn samt att respektive nämnd ansvarar för 
delprojekten och ev äskanden av medel. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden fick 2018 i uppdrag att genomföra en översyn av hela 
Björklunda- och Solanderskolans nyttjandeområde med delaktighet från dem som har 
verksamhet där. Uppdraget ingick som del i arbetet med Fördjupad översiktsplan för Öjebyn, 
benämnt som FÖP Öjebyn, etapp 1, Senaste benämnt som Solanderprojektet. 
 
Det arbete som har bedrivits i projektet har bestått i workshop, inventeringar, 
nulägesbeskrivningar, framtagna konsultskisser över området och ett trettiotal dialoger med 
berörda verksamheter, boende och allmänhet. Utifrån framtagna underlag och dialoger fattade 
styrgruppen, Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, ett inriktningsbeslut om hur 
området bör struktureras. En renodling av området skulle genomföras och omfatta 
skolverksamhet, sport- och idrott, boende samt en allmän park. De industriverksamheter som 
då fanns på området skulle omlokaliseras och byggnaderna rivas, vilket är genomfört. 
 
En visionsskiss har arbetats fram i projektgruppen för att området ska bli så bra som möjligt 
för alla verksamheter i området samt bidra till ett mervärde för hela Öjebyn. Projektets mål är 
att skapa förutsättningar för en attraktiv skola och en bra skolmiljö som fungerar långsiktigt. 
Området ska även ge ett mervärde till Öjebyn i och med anläggande av en allmän park och 
tydliggöra vilka områden som ska användas för sport och idrott. Målet är också att skapa en 
fungerande och säker infrastruktur i och omkring området. Delprojekten förväntas pågå i 
ytterligare minst sex år innan de alla har slutförts. 
 
Byggstart för skola planeras ske 2023. Ambitionen är att öppna ny skola vid årsskiftet 2025-
2026. 
 
Projektets fortsättning 
Fram till idag har Solanderprojektet fungerat bra att drivas som ett helhetsprojekt för 
avgränsat område. Det har varit nödvändigt att ha ett tätt samarbete 
verksamheter/förvaltningar emellan för att komma framåt och få en bra och fungerande miljö 
för alla verksamheter. 
 
I nuläget har projektgruppen och referensgruppen konstaterat att projektet är i en ny fas där 
delprojektet skola är i startgroparna för att ta fram en programhandling och har fått beviljade 
medel för det. Inga medel finns beviljade för delprojekten sport- och simhall samt ny allmän 
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park. Tanken är att äskningar för dessa delprojekt ska ske nu i vår. Tidsperspektiven för de 
olika delprojekten är utdragen över en lång tidshorisont och bör ske etappvis. 
 
De olika delprojekten är inte beroende av varandras investeringar och på så sätt kan de enkelt 
drivas separat. Därför föreslås att Solanderprojektet i fortsättningen ska drivas i de separata 
delprojekten skola, fritid (sport och idrott) samt allmän park, med utgångspunkt från tidigare 
diskussioner och gemensamt framtagen visionsskiss över markanvändningen i området. 
 
Fördelarna med att delprojekten drivs separat är att delprojekten kan styras och drivas enklare 
genom att de inte behöver samsynkas i ett helhetsprojekt. Delprojekten kan prioriteras utifrån 
tidsplaner och ekonomi gentemot annan verksamhetsplanering inom respektive nämnder. Det 
är dock viktigt att verksamheterna/förvaltningarna har fortsatt dialog och samarbete med 
varandra så de goda intentionerna med området som helhet inte tappas bort med tiden. Det 
skulle kunna innebära ogynnsamma konsekvenser för de målgrupper som idag använder 
området, främst barn och unga på skol- och fritid, men även äldre, personer med 
funktionsnedsättning och förenings/idrotts/motionsaktiva med flera. 
 
De är av vikt att de goda syften som arbetats fram hittills för områdets utveckling realiseras. 
Avsikten med området är att potentiella framtida målgrupper (mångfald av människor) får 
möjlighet att nyttja området. Det nya framtida området skulle medföra stärkt socialt kapital 
genom en ny mötesplats, en grön allmän aktivitetspark, med möjlighet för interaktion mellan 
olika grupper av människor. Området skulle erbjuda fina kvalitativa livsmiljöer som förenar 
och stärker band mellan människor. 
 
Sammanställning av kvarstående utmaningar 
• Samordning och ansvar för parkeringar i området. Bland annat behövs ansvarig för den stora 
parkeringen längs Norra Björklundavägen, inklusive detaljplaneändring. 
• Hur sker lämning och hämtning av skolbarn på bästa sätt, för barnens bästa? 
• Hur säkerställer vi att gröna ytor finns till skolbarns förfogande, men även till förfogande för 
allmänheten och boende i de centrala delarna av Öjebyn? En park i området skulle vara ett 
betydelsefullt inslag i Öjebybornas livsmiljöer och de verksamheter som finns i området. 
• Hänsyn och beslut av skolmiljön behöver utgå från barnens hälsa. Säkerställa att 
skolområdet blir anpassat efter de förutsättningar som finns i skolans närmiljö och utredningar 
behöver tas fram för buller, luft, mark, ammoniakverksamhet och bensinmack och eventuellt 
andra aspekter som det inte finns kännedom om idag. 
• Analys av omfattningen av ett eventuellt ökat elevunderlag om befolkningen i Öjebyn växer. 
• Markanvändning av Solanderprojektområdet behöver kunna revideras om förutsättningarna 
ändras och framtida utredningar och växande elevunderlag eller annat visar att barnens hälsa, 
utveckling och säkerhet äventyras om skolverksamhet bedrivs på beslutad yta enligt 
markanvändningsskissen. Justeringar av skolans markanvändning kommer således att påverka 
övrig markanvändning i området. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med 
komplettering i beslut att respektive nämnd ansvarar för delprojekten och ev äskanden av 
medel. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut.   
 
Beslutsunderlag 
• Slutrapport Solanderprojektet 
• Markanvändningsskiss Solanderprojektet 
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§ 125 
 

Medborgarförslag - Inför porrfri policy och installera porrfilter 
Diarienr 21KS258 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslag om att införa porrfri policy och installera 
porrfilter, för färdigbehandlad. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag, underskrivet av totalt har sex personer, om att införa porrfri policy och 
installera porrfilter har inkommit. 
 
Förslagsställarna anger att de som kommuninvånare förväntar sig att förskola, skola, fritids, 
bibliotek och andra platser i kommunens regi där barn vistas ska vara en porrfri zon. För att 
porrfria zoner ska bli realitet är det nödvändigt att kommunen inför aktiv porrprevention 
genom följande punkter: 
 
• Installera porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter och wifi-nätverk i 
verksamheter där kommunen är huvudman. 
• Inför porrfri policy om att det inte är acceptabelt att spela upp nätpornografi varken via 
kommunens nätverk, kommunens digitala enheter eller privat teknisk utrustning som t.ex. 
privat smartphone på de verksamheter som kommunen är huvudman för där barn vistas 
 
De hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser som 
kommunen ansvarar för till porrfria zoner för barn. De ser fram emot vårt svar! 
 
Har kommunen infört aktiv porrprevention för barn, enligt de tre punkterna, på platser där 
barn vistas som kommunen är huvudman för? 
 
På internet har barn enkel tillgång till miljontals gratis porrfilmer som ofta innehåller grov 
sexism, rasism och våld bl.a. så kallat "strypsex". Porrindustrins aggressiva marknadsföring 
når även barn som inte själva söker aktivt efter nätpornografi bl.a. genom pop-up-annonser, 
enkla sökord t.ex. "xxx" och länkade filmer. Det är även vanligt att barn exponeras genom att 
ett annat barn visar, det sker ofta i skolan, redan i lågstadiet. 
 
Läkare, psykologer, gynekologer och kriminologer m.fl. vittnar från sitt dagliga arbete med 
barn om hur nätpornografin genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. 
Det är vanligt att barn blir traumatiserade av det grova innehållet i nätpornografin samt att de 
kopierar det de lär sig i nätpornografin och även utsätter andra barn, ofta utan att förstå att det 
är fel. 
 
Polisen, NOAs, egen kartläggning* visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för 
sexuella trakasserier utanför hemmet. Barnens MeToo-upprop #kidstoo, #räckupphanden och 
#tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. 
Många tjejer berättar hur killar exponerar dem för nätpornografi mot deras vilja när lärare inte 
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ser, att de trakasseras med referenser från porrfilmer och att de utsätts fysiskt för 
porrinspirerade övergrepp i skolan. Kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg, Per 
Svensson, meddelar att ett tiotal incidenter har rapporterats per år där killar tvångsvisar 
nätpornografi för tjejer i skolan och att mörkertalet är stort, något som även rapporteras runt 
om i landet. 
 
Nedan följer 
1. Argument för porrfria zoner i kommunens allmänna miljöer 
2. Källor och referat om att det är olagligt att exponera barn för pornografi 
3. Myter och fakta om teknisk lösning som begränsar kontaktytan, s.k. "porrfilter" 
 
1. Argument för porrfria zoner i kommunens allmänna miljöer 
• Porrfria zoner har ett starkt normbildande signalvärde, likt samtyckeslagen, sexköpslagen 
samt åldersgräns på alkohol och tobak. 
• Porrfria zoner begränsar risken att exponeras för nätpornografi, framför allt ofrivillig 
exponering, samt rustar och stärker elevernas kritiska tänkande gällande nätpornografi. 
• Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde - 
alltså motsatsen till den vanliga nätpornografin på samtliga punkter. 
• Det är även olagligt att exponera barn för våld, mer om det nedan. 
 
2. Källor och referat om att det är olagligt att exponera barn för nätpornografi 
• Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med 
barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. 
"Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda 
barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av 
bestämmelserna i artiklarna 13 och 18." (artikel 17e, unicef.se/barnkonventionen) 
Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av 
information och material som är skadliga för barn, till exempel den vanliga nätpornografin. 
• Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor. Den som 
gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 
11) 
Digitala bilder och filmer med pornografi på skärmar genererar samma negativa effekter på 
barn som printade pornografiska bilder. 
• Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag 
(2010:696), kapitel 5 paragraf 2) 
Nätporren finns alltid tillgänglig för barn på internet, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då 
barn brukar titta. 
• Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller gör 
det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som barn 
räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken; kapitel 6 sexualbrott paragraf 10) 
Många porrsajter saknar åldersverifiering på de som medverkar i porrfilmerna. Ett flertal barn 
har identifierats i filmer bl.a. på Pornhub, en av världens mest populära porrsajter. Det 
förekommer alltså dokumenterade sexuella övergrepp på barn, s.k. "barnporr, även bland s.k. 
"vuxenporr" på de vanliga porrsajterna. 
• Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar 
att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c) 
Forskning visar att 89,8% av alla scener i nätpornografin innehöll fysisk aggression** som 
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bland annat slag, stryptag, "ass-to-mouth" och "gagging". När journalist och författare 
Katarina Wennstam gjorde research bland den vanliga nätporren på de stora porrsajterna fann 
hon mycket grovt våld, hon skriver bl.a. "Jag har inte alltid varit säker på att hon kommer att 
överleva tills filmen är slut."*** 
 
3. Myter och fakta om porrfilter/teknisk lösning 
Myt: Porrfilter/teknisk lösning tar alltid bort HBTQI-information och sexualupplysningssidor. 
 
Fakta: Det är enkelt att kontrollera att ett porrfilter/teknisk lösning inte tar bort sidor med 
sexualupplysning och HBTQI-information t.ex. umo.se, rfsu.se, rfsl.se och snaf.se. Det går att 
korrigera om en viss webbsida skulle tas bort av misstag. 
 
Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli. 
 
Fakta: Forskning från Uppsala universitet**** visar att nästan inga av barnen i studien hade 
pratat med en vuxen om pornografi någon gång. Alltså, samtalen uteblir oftast oavsett om det 
finns porrfilter/teknisk lösning eller ej - om inte vuxna initierar samtalen. Därför är det viktigt 
att all porrprevention innehåller en helhetslösning som både begränsar tillgången och att 
barnen får ta del av åldersanpassade regelbunden porrkritisk undervisning och porrkritiska 
samtal. 
 
Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte 
 
Fakta: Porrfilter har en betydande effekt, framför allt risken för ofrivillig exponering särskilt 
bland de yngre barnen. Exempelvis stoppades 10,200 sökningar på pornografiska webbsidor i 
Karlstads kommunkoncerns nätverk under april 2020. Vad är definitionen på att "fungera"? 
Om definitionen av "fungera" är lika med ”100% effekt” är det mycket i kommunens 
verksamhet som inte "fungerar" men som ändå används på grund av att det har en betydande 
effekt. Det finns inget porrfilter/teknisk lösning som är 100% vattentätt precis som det inte 
finns något dörrlås, brandvarnare eller Systembolag som är 100% vattentätt. Dörrlås kan 
brytas upp, brandvarnare kan gå sönder och det går att be en person över 18 år att köpa ut 
alkohol. Den som vill ta sig runt ett porrfilter kommer alltid kunna göra det, men samhället 
begränsar olika saker som är skadliga för barn så gott det går. Porrfilter/teknisk lösning har 
även ett viktigt normbildande signalvärde. Det finns olika porrfilter/tekniska lösningar som 
har mer eller mindre effekt, därför är det viktigt att testa valt alternativ regelbundet och att 
kombinera porrfilter/teknisk lösning med porrfri policy, åldersanpassad regelbunden 
porrkritisk undervisning och porrkritiska samtal. Kontakta Sveriges Kommuner och Regioner 
för vägledning om val av porrfilter/teknisk lösning. 
 
Källor: 
*https://polisen se/siteassets/dokument/ovriga rapporter/lagesbild-over-sexuella-ofredanden 
pdf 
**http://unizon se/engagera-dig/resurser-och-material/1 0-sammanfattande-punkter-fran-
forskningen-om-porr-och 
***https://www expressen se/kultur/qs/sa-radikaliseras-man-av-valdsporren/ 
****Magdalena Mattebo, Uppsala universitet, 2016 
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Mer information: 
Det här dokumentet är framtaget av barnrättsorganisationen Porrfri Barndom i november 
2018. För mer information om barns ofrivilliga exponering för nätpornografi, barns 
porrkonsumtion och dess hälsokonsekvenser för barn samt referenser till ovan vänligen 
besök: https://www porrfribarndom se/ 
------- 
Kommunfullmäktige har 2021-05-24 § 80, överlämnat ärendet till Kommunstyrelsen för 
beslut. 
------- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande, februari 2022 
Sedan drygt tio år har Piteå kommun filter i syfte att filtrera bort porr och websidor 
innehållande skadlig kod. 
 
Därutöver regleras användandet i Piteå kommuns beslutade styrande dokument ”Instruktion 
för informationssäkerhet”, här tydliggörs vilka regler som gäller för att ta del av information 
från Internet och som gäller för samtliga användare: 
 
• surfing på Internet bör ske med aktsamhet och endast då arbetsuppgiften kräver sådant. 
• medveten surfing till, eller nedladdning av pornografiskt, rasistiskt material är EJ tillåtet på 
kommunens datorer så vida inte arbetsuppgiften kräver det. 
• vetskap om barnpornografiskt material i kommunägda datorer leder direkt till avstängning 
från användarkonto samt polisanmälan. 
• nedladdning av upphovsrättsligt material som t.ex. musik, filmer eller program där tillstånd 
eller licens saknas, är EJ tillåtet. 
 
Missbruk av ovanstående kan innebära restriktioner alternativt avstängning av användarkonto. 
 
På grund av händelser i omgivningen driver Kommunledningsförvaltningen ett aktivt arbete i 
att se över och revidera aktuella styrande dokument. Medborgarförslaget anses därmed 
färdigbehandlat eftersom föreslagna funktioner från förslagsställaren redan finns installerade 
och beslutade i styrande dokument. 
----- 
Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande: 
”Först av allt vill jag tacka förslagsställarna att de uppmärksammar denna angelägna fråga. 
Piteå kommun har både som offentlig förvaltning och som en MR-kommun ett särskilt ansvar 
att föregå med gott exempel. Filter för att stoppa visning av pornografiskt material har sedan 
länge funnits installerade i kommunens nätverk. Det betyder dock inte att vi kan slappna av 
utan vi måste ständigt följa utvecklingen och utveckla vårt skydd för att garantera att 
kommunens lokaler och nätverk är säkra och porrfria zoner. 
 
Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Piteå kommuns digitala nätverk även 
fortsättningsvis ska vara porrfria zoner och med det anser medborgarförslaget för 
färdigbehandlat.” 
----- 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09 § 97 
Ärendet bordläggs till nästa kommunstyrelsemöte för att förslagsskrivaren ej inbjudits att 
delta på sammanträdet. 
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----- 

Förslagsställaren har inbjudits men deltar inte vid sammanträdet. 
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§ 126 
 

Granskningsrapport - Tillgänglighet och service 
Diarienr 22KS184 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet över granskningsrapport, Tillgänglighet och service. 
 
Ärendebeskrivning 
KPMG har av Piteå kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunen har en god 
tillgänglighet och service till kommunens invånare samt att denna sker med ett gott 
bemötande. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge underlag till 
Kommunfullmäktiges prövning om verksamheten sköts ändamålsenligt, verksamheten ur 
ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande, räkenskaperna är rättvisande samt om den 
interna kontrollen är tillräcklig. 
 
I den grundläggande granskningen för 2021 har revisorerna redogjort för sina synpunkter och 
valt att lyfta fram fem olika områden. 
 
Kommunstyrelsen ser positivt på de synpunkter som redovisats och har valt att kommentera 
eller förtydliga på några delar i bilaga. Resultatet av den årliga granskningen är ett viktigt 
verktyg för såväl Kommunstyrelsen som nämnderna för att arbeta med ständiga förbättringar 
inom sina ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
• Yttrande över granskning  av Tillgänglighet och service 
• Slutdokument granskning av tillgänglighet och service 
• Granskningsrapport Tillgänglighet och service 
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§ 127 
 

Granskningsrapport - Bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv 
Diarienr 22KS118 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över Revisionens granskningsrapport, Bolagsstyrning ur ett 
koncernperspektiv. 
 
Ärendebeskrivning 
På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning avseende 
bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
  
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagsstyrningen 
till övervägande del är ändamålsenlig. Dock har de noterat vissa förbättringsområden så som 
att efterlevnaden av fastställda styrande dokument bör säkerställas. Inom ramen för denna 
granskning kan de konstatera att ägardirektiven i vissa av bolagen inte fastställts av 
bolagsstämman, vilket enligt Bolagspolicy för Piteå kommuns hel och delägda bolag ska ske 
för att äga giltighet. Policy för intern kontroll och styrning efterlevs inte heller fullt ut.  
  
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens granskningsrapport. Kommunstyrelsen delar 
revisionens bedömning att bolagsstyrning till övervägande del är ändamålsenlig men att det 
finns vissa förbättringsområden. Då kommunstyrelsen själv har hunnit identifiera behovet av 
förbättringar inom delar av de aktuella områdena, pågår redan idag arbete i enlighet med 
några av rekommendationerna. 
  
Yttrande lämnas i bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
• Yttrande över granskningsrapport - bolagsstyrning ur ett bolagsperspektiv 
• Slutdokument granskning av bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv 
• Granskningsrapport - Bolagsstyrning ur ett koncernperspektiv 
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§ 128 
 

Remiss - Region Norrbottens nya kulturplan 
Diarienr 22KS280 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss, Region Norrbottens nya kulturplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturplan för Norrbotten är ett verktyg för regional kulturutveckling och det här är den 
fjärde planen i ordningen. Planen har arbetats fram i dialog och samverkan med länets 14 
kommuner som representerats av politiker, tjänstepersoner, andra aktiva kulturaktörer samt 
representanter för konstformerna dans, teater, musik, bild- och formkonst, litteratur, film, 
museum, kulturarv/kulturmiljö och arkiv. Därtill har dialoger genomförts inom 
fokusområdena barn och unga, nationella minoriteter och urfolk samt folkbildningen, 
länsungdomsrådet samt civilsamhället. 
Piteå kommun har fått möjlighet att yttra sig över kulturplanen och lämnar synpunkter enligt 
bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
• Yttrande över remiss, Region Norrbottens nya kulturplan 
• Remiss - Region Norrbottens nya kulturplan 
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§ 129 
 

Utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten för 2023 
Diarienr 22KS277 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar utökat bidrag till Samordningsförbundet Södra Norrbotten 
till totalt 464 750 kr för år 2023. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om Finansiell samordning bidrar staten med hälften av finansieringen och en 
fjärdedel vardera från regionen och kommunerna. Försäkringskassan lämnar preliminärt 
besked under juni månad 2022 om statlig medelstilldelning för 2023. För 
Samordningsförbundet Södra Norrbotten innebär det nya förslaget en möjlig tilldelning av det 
statliga bidraget med ca 9 960 000 kr. 
  
Vid medlems samråd 2021 kom parterna överens om att utöka äskandet till Försäkringskassan 
för år 2022. Styrelsen för Samordningsförbundet Södra Norrbotten beslutade därefter att äska 
3 250 000 kr vilket var en ökning med 30% jämfört med föregående år, totalt 750 000 kr. Det 
innebär att Region Norrbotten och medlemskommunerna hittills har bidragit med 
finansieringen upp till 65 % av den möjliga tilldelningen från staten. En ökning av 
medlemmarnas medfinansiering med 10% för 2023 innebär att den möjliga tilldelningen ökar 
till ca 72%. 
  
Innan Försäkringskassan fattar beslut om slutlig tilldelningen för 2023 krävs att 
samordningsförbundet inkommer med uppgifter om vilket belopp regionen och kommunerna 
avser bidra med. Region Norrbotten, Bodens kommun, Luleå kommun, Piteå kommun och 
Älvsbyns kommun föreslås fatta beslut om en bidragsnivå i enlighet med förbundets äskande, 
se nedanstående tabell. Av tabellen nedan framgår i kolumnen förändring den ökning som 
föreslås för 2023 per part. 
  
Äskande 2023         

Part Nuvarande 
bidragsnivå Ny bidragsnivå Förändring 

10%   

Statens tilldelning 
(AF/FK) 3 250 000 3 575 000 325 000   

Region Norrbotten 1 625 000 1 787 500 162 500   
Bodens kommun 276 250 303 875 27 625   
Luleå kommun 845 000 929 500 84 500   
Piteå kommun 422 500 464 750 42 250   
Älvsbyns kommun 81 250 89 375 8 125   
Summa 6 500 000 7 150 000 650 000   
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§ 130 
 

Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB 
2022 
Diarienr 22KS5 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från Piteå Kommunföretag AB styrelsemöte 7 juni 
2022. 
 
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 2022. 
 
VD rapport 
Ekonomisk rapportering 
Investeringsbudget koncernen 2023 
Strategisk plan PIKAB 2023-2027 
Återkoppling Årsstämmodagen 
Granskning bolagsstyrning - slutrapport 
Lekmannarevisionens frågebatteri 
Styrelse- och VD-utvärdering 
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§ 131 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
• Delegationsbeslut anvisning för ärendeprocessen - Ärendehandbok (dnr 22KS187-3) 

• Yttrande över ansökan om antagning till Hemvärnet (dnr 22KS196-19) 

• Yttrande över ansökan om antagning i Hemvärnet (dnr 22KS196-20) 

• Delegationsbeslut Instruktion för signalskydd (dnr 22KS200-2) 

• Delegationsbeslut sponsring Södra Norrbottens kennelklubb 2022 (dnr 22KS303-2) 

• Delegationsbeslut Sponsring Piteå Rid- och Körsällskap 2022 (dnr 22KS304-2) 

• Delegationsbeslut Sponsring Piteå Hundungdom 2022 (dnr 22KS302-2) 

• Tilldelningsbeslut Resecentrumutredning (dnr 22KS324-1) 

• Evenemangssponsring - Superstars Piteå 2022 (dnr 22KS306-3) 

• Yttrande över ansökan om antagning i Hemvärnet (dnr 22KS196-21) 

• Yttrande över ansökan om antagning i Hemvärnet (dnr 22KS196-22) 

• Yttrande över ansökan om antagning i Hemvärnet (dnr 22KS196-23) 

• Delegationsbeslut yttrande över remiss - Regional besöksnäringsstrategi 2030 (dnr 22KS223-6) 
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§ 132 
 

Anmälda handlingar  
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar. 
 

Ärendebeskrivning 
Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till 
Kommunstyrelsen. 
 

Anmälda handlingar 
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2022-05-03 (dnr 22KS29-3) 

• Protokoll Gemensam Kost- och servicenämnd Piteå - Luleå 2022-05-04 (dnr 22KS42-3) 

• Protokoll barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-05 (dnr 22KS38-5) 

• Remiss - Förlängd och breddad ekobonus (dnr 22KS279-1) 

• Remiss - En effektivare upphandlingstillsyn (dnr 22KS222-2) 

• Protokoll Fastighets- och servicenämnden 2022-05-05 (dnr 22KS40-3) 

• Uppsägningsbrev vaccinationsjournalsystemet Svevac (dnr 21KS232-6) 

• Protokoll årsstämma Pite Älv Ekonomisk förening 2022 (dnr 22KS31-46) 

• Förslag Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2022 (dnr 22KS237-3) 

• Månadsrapport Svenska Kommun Försäkring AB per 30 april 2022 (dnr 22KS182-9) 

• Protokoll från Årsstämma för Energikontor Norr 2022-04-21 (dnr 22KS31-47) 

• Näringslivsrådets protokoll 2022-05-12 (dnr 22KS116-2) 

• Skrivelse Framnäs folkhögskolas årsredovisning 2021 (dnr 22KS1-15) 

• Framnäs folkhögskolas årsredovisning 2021 (dnr 22KS1-16) 

• Meddelande - Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och Regioner 2023 (dnr 22KS1-17) 

• Protokoll och bilagor IT Norrbottens årsstämma 2022 (dnr 22KS31-48) 

• Protokoll från styrelsemöte i SKFAB den 18 maj 2022 (dnr 22KS182-10) 

• Slutredovisning av investeringsprojekt som avslutas år 2021 (4/4) (dnr 22KS340-1) 

• Slutredovisning av investeringsprojekt som avslutas år 2021 (dnr 22KS340-2) 

• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-05-24 (dnr 22KS38-6) 

• Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskotts protokoll 2022-05-23 (dnr 22KS344-1) 

• Remiss vägledning för definition av ekologisk potential (dnr 22KS331-2) 

• Protokoll KSAPU 2022-01-31 (dnr 22KS344-2) 

• Protokoll KSAPU 2022-03-21 (dnr 22KS344-3) 

• Protokoll KSAPU 2022-03-11 (dnr 22KS344-4) 
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§ 133 
 

Planprogram Nördfjärden 
Diarienr 22KS90 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar Planprogrammet för Nördfjärden till 
Samhällsbyggnadsnämnden att revideras utifrån antagna Riktlinjer för Verksamhetsplanering 
2023-2025. 
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C) och Marika Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Området runt Nördfjärden ska stärkas och utvecklas på lång sikt. Syftet med planprogrammet 
är att lyfta frågor som är av betydelse för hela området och visar ramar och potential för e 
långsiktig utveckling. På så vis erhåller Piteå kommun ett sammanhållet planeringsunderlag 
att utgå ifrån vid vidare planering av området. 
 
Under många år har området runt Nördfjärden varit omdiskuterat gällande den framtida 
utvecklingen. De dialoger som förts med Piteå kommuns invånare har alltid visat på att 
området värderas högt och framför allt är viktigt för den stadsnära rekreationen. Under 2020 
genomfördes en medborgardialog kring användning och framtida utveckling av grönområdet 
kring Nördfjärden som ett underlag till planprogrammet. I medborgardialogen framkom det 
att grönområdet kring Nördfjärden är ett komplement till det tätbebyggda Piteå centrum och 
viktigt för att staden som helhet ska upplevas som attraktiv. Grönområdet ska vara för alla och 
ses som en viktig friyta för motion, rekreation, avkoppling och som social mötesplats. Önskan 
att bevara och utveckla befintliga grönområden var av största vikt. Att ianspråkta delar för 
bebyggelse sågs som oförenlig med allmänna intressen om rekreation och tillgången till 
vattennära lugna naturupplevelser. De flesta önskar mindre motorfordonstrafik inom området. 
 
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2021-06-30 – 2021-09-01. 
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2021- 
11-15. I redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter. 
 
Planprogrammet föreslår att befintliga grönområden bevaras och utvecklas. Ett nytt 
bostadskvarter med lokaler för exempelvis restaurang/café i bottenplan föreslås på ytor vid 
Norra hamn som idag är verksamheter och parkering. I samband med exploateringen sker en 
utveckling av grönstrukturen till och närmast vattnet. Vidare utvecklas säkra passager och 
förslag som ökar möjligheten att gå och cykla som mest rationella färdsätt. En ny ishall och 
parkeringslösning föreslås vid LF Arena. 
 
Motivering 
Förslaget att bevara och utveckla befintliga grönområden skapar förutsättningar att värna 
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biologisk mångfald, möjligheten till klimatanpassning, dagvattenhantering, luftkvalitet och 
naturupplevelser. Vidare säkras pitebornas möjlighet till stadsnära grönområden för motion, 
rekreation, avkoppling och sociala mötesplatser samt barnperspektivet utifrån att området är 
väldigt barntätt och nyttjas dagligen av barn både inom verksamheterna förskola och skola 
och på fritiden. 
 
Ett nytt bebyggelsekvarter vid hamnen skulle skapa förutsättningar för nya attraktiva 
boendemiljöer och mervärden i form av tillskapande av en naturlig mötesplats vid hamnen 
och utvecklad grönstruktur på områden som idag är hårdgjorda. 
Samhällsbyggnad, Planeringsavdelningen, bedömer att planprogrammet är klar för antagande 
och föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprogrammet. 
----- 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-12-09 § 198 
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Planprogram för Nördfjärden. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads, Planeringsavdelningens, 
samrådsredogörelse som kommunens. 
3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Planprogram för Nördfjärden till 
Kommunfullmäktige för antagande. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
I årets Riktlinjer för Verksamhetsplanering 2023-2025 har ambitionsnivån ökat vad gäller 
kommunens tillväxttakt, med ett framflyttat tillväxtmål om 50 000 invånare redan år 2040. 
Därför anser Kommunledningsförvaltningen att det är viktigt att planeringsarbetet möjliggör 
för ett ökat bostadsbyggande, inte minst inom det aktuella området Nördfjärden som flertalet 
intressenter visat en tydlig vilja att utveckla. Detta behov har ökat markant sedan arbetet med 
Planprogram Nördfjärden påbörjades. 
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att Planprogrammet återremitteras till 
Samhällsbyggnadsnämnden för att revideras. Utredningsområden för upp emot 600 bostäder 
behöver utredas, med fortsatt högt miljömässigt och friluftsmässigt hänsynstagande samt 
vilken utökad kommunal service det kommer att kräva i området. 
 
Likaså bör andra intressen tas hänsyn till, såsom tex idrott. Det är 
Kommunledningsförvaltningens övertygelse att fler bostäder inom planprogrammets område 
går att tillskapa utan att göra avkall på området som centrala Piteås gröna lunga och att 
tillskapande av bostäder på området dessutom kan bidra till försköning och ökad trygghet. 
 
Yrkanden 
Majvor Sjölund (C): bifall till Planprogrammet för Nördfjärden 
  
Håkan Johansson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar 
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Planprogram Nördfjärden 
• Samrådsredogörelse 
• § 198 SBN - Planprogram Nördfjärden 
• §89 KSAPU Planprogram Nördfjärden 
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§ 134 
 

Försäljning av Måsen 3, Nygården 
Diarienr 22KS315 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Måsen 3, 
Repslagargatan 4, till Emil Yletyinen, David Mikaelsson, Linus Ölund och Tobias Björk för 
köpeskillingen 3 300 000 kr antingen personligen eller genom ett av dem helägt aktiebolag, 
med personlig borgen från privatpersonerna. 
  
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar till Fastighets och 
servicenämnden att genomföra försäljningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Fastighets- och servicenämnden beslutade 2021-10-14, §56 att avyttra fastigheten Måsen 3, 
fd Nygården då inget intresse eller behov av byggnaden finns från övriga förvaltningar. 
  
Förutsättningar för fastigheten Måsen 3 enligt nedan: 
• Driftkostnad 2021, utfall i ekonomisystemet: 52 tkr 
• Bokfört värde ingången 2022: 176 tkr 
• Yta huvudbyggnad NTA (t) 410 m² 
• Yta hobbylokal NTA(t) 45 m² 
• Byggnadsår 1947 
• Taxeringsvärde Specialbyggnad, taxeringsvärde saknas 
Försäljning har skett på den öppna marknaden genom budgivning. Fastigheten har avyttrats 
via mäklare. 
  
Fastighets- och servicenämndens beslut 2022-05-05 §33 
Fastighets- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner försäljning 
av fastigheten Måsen 3, Repslagargatan 4, till Emil Yletyinen, David Mikaelsson, Linus 
Ölund och Tobias Björk för köpeskillingen 3 300 000 kr antingen personligen eller genom ett 
av dem helägt aktiebolag, med personlig borgen från privatpersonerna. 
 
Beslutsunderlag 
• Orienteringsbild Nygården 
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§ 135 
 

Program för gång- och cykel 
Diarienr 22KS164 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Program för gång och cykel. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18, § 290, om revidering av Gång- och 
cykelplan. Gällande plan var giltig i 4 år, till och med 2021-12-18. Kommunfullmäktige 
beslutade 2021-06-21, § 91, att förlänga giltighetstiden för Gång- och cykelplanen till 2022-
12-31. 
 
Samhällsbyggnad har arbetat fram ett nytt reviderat förslag på Gång- och cykelplanen för 
Piteå kommun. Vid framtagandet har en omvärldsbevakning utförts där gång- och cykelplaner 
från andra kommuner har studerats och undersökningar har genomförts med syfte att 
undersöka vad olika grupper i samhället tycker om Piteå kommuns gång- och 
cykelinfrastruktur. Gång- och cykelplanen har även varit på internremiss på 
Planeringsavdelningen. 
 
Syftet med revideringen är att renodla innehållet men samtidigt även tydliggöra hur Piteå 
kommun bör arbeta vidare för öka andelen resor till fots och med cykel. Planen klargör på 
vilket sätt Piteå kommun kan öka prioriteringen för gång- och cykelinfrastrukturen och varför 
prioritering av trafikslaget är viktigt. 
 
Planen behandlar hela Piteå kommuns gång- och cykelvägnät. Gång- och cykelplanen följer 
kommunens uppsatta mål i översiktsplanen samt anger även förslag på specifika mål (döpt om 
till ställningstaganden /KLF anmärkning) för ökad gång- och cykeltrafik i Piteå. 
 
Planen beskriver att ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät bidrar till ett långsiktigt hållbart 
samhälle där Miljövänligt, Yteffektivt, Socialt hållbart och Hälsofrämjande definieras som 
fyra viktiga byggstenar. Norrbotniabanans kommande etablering i kommunen lyfts och vikten 
av infrastruktursatsningar, som gång- och cykelvägar, behöver anpassas efter det behov och 
förutsättningar som tillkommer i och med Norrbotniabanan. 
 
Utbyggnadsplan för gång- och cykelvägnätet med åtgärdslistor för 4 år, enligt gällande 
planperiod, redovisas i Bilaga 1. Kartillustrationer med utbyggnadsförslag för gång- och 
cykelvägnätet i sin helhet, som även omfattar utbyggnadsförslag på vägar tillhörande 
Trafikverket samt ett fåtal enskilda väghållare, redovisas i bilaga 2. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att Piteå kommuns satsningar på gång- och cykelinfrastruktur följs 
upp en gång per år i Samhällsbyggnadsnämnden med ett gång- och cykelbokslut. 
----- 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2022-03-18 
Kommunledningsförvaltningen föreslår ett antal ändringar från samhällsbyggnadsnämndens 
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förslag. Till att börja med föreslås att namnet på dokumentet ändras till Program för gång och 
cykeltrafik. Detta som ett led i att renodla begreppen för styrande dokument, där program och 
handlingsprogram är politiska dokument och plan och handlingsplan används av 
tjänsteorganisationen. Bilaga 1 och 2 – Utbyggnadsplan samt kartbilaga till utbyggnadsplan 
föreslås lyftas ut ur kommunfullmäktiges beslut för att beslutas av 
Samhällsbyggnadsnämnden då prioritering av gång och cykelvägar ligger inom deras 
befogenhet. 
 
Stora delar med berättande innehåll har lyfts ut ur dokument för att istället följa med som ett 
planeringsunderlag som inte behöver beslutas politiskt. De viktigaste ställningstagandena som 
finns i de urlyfta delarna har förts in i programmet under rubriken Ställningstaganden. Det ger 
ett tydligare dokument med bättre styrande effekt av gång och cykeltrafiken i Piteå kommun. 
----- 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09 § 102 
Kommunstyrelsen återremitterar förslaget till Kommunledningsförvaltningen, för att i samråd 
med samhällsbyggnadsförvaltningen se över prioritering i kap 2.1 Ställningstaganden samt se 
över språket i hela dokumentet.  
Kommunfullmäktige föreslås anta reviderat Program för gång och cykeltrafik. Tidigare Gång- 
och cykelplan föreslås upphävas. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S) och Majvor Sjölund (C): bifall till Kommunledningsförvaltningens 
förslag med ändring under rubrik 2.1 Ställningstaganden för ökad gång- och cykel i Piteå 
under Kompletterande ställningstaganden, punkt - Ingen cyklist eller fotgängare ska dö eller 
skadas i trafiken flyttas överst under Prioriterade ställningstaganden. Punkt - Piteå ska vara en 
stad som erbjuder cykelmöjligheter året runt ändras till Piteå ska erbjuda cykelmöjligheter 
året runt. Under rubrik 4 Uppföljning, andra punkten ändras till - Antal kilometer ny gång- 
och cykelväg i stadsbygd respektive landsbygd. 
  
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir 
Kommunstyrelsens beslut. 
 
Beslutsunderlag 
• Program för gång och cykel 
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§ 136 
 

Gång- och cykelplan 
Diarienr 22KS248 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Gång- och cykelplan. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att upphäva Gång- och 
cykelplan då innehållet infogats i Program för gång och cykel.  
----- 
Kommunstyrelsens beslut 2022-05-09 § 103 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet i avvaktan på återremiss av ärendet Program för gång- 
och cykel.   
  
 
Beslutsunderlag 
• Gång- och cykelplan 
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§ 137 
 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Diarienr 20KS375 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda till 
Kommunledningsförvaltningen för revidering, lägg ihop sammanträdes- och 
inläsningsersättning samt se över nivån, förtydliga begreppen sammanträdes och 
förrättningsersättning (p 2.2.1) samt se över kilometergränsen för reseersättning.  
  
Reservation 
Majvor Sjölund (C) och Marika Berglund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2021 och 2022 har ett stort utvecklingsarbete pågått för att förbättra servicen till 
förtroendevalda genom att erbjuda alltid tillgängliga digitala tjänster och en samlad ingång för 
ärenden som rör uppdraget. En del i detta är att införa en digital tjänst för att rapportera 
närvaro på sammanträden och förrättningar för att få ut rätt ersättning. 
 
Som en del i detta arbete har en revidering av de bestämmelser som reglerar ersättning och 
arvoden ingått. Tidigare bestämmelser har upplevts som krångliga och svåra att förstå. 
Kommunledningsförvaltningen har därför valt att ta fram ett helt nytt förslag till 
bestämmelser. De bygger i grunden på att ersättningsnivåerna ska vara likvärdiga och den 
kommunala kostnaden oförändrad. 
 
Förutom rent text- och formmässiga förändringar har följande revideringar införts: 
 
• Tydligare uppdelning i sammanträden och förrättningar 
• Lagt till nivå för sammanträden under 1 timme (till halvt 1/2 arvode), för att enklare kunna 
ha kompletteringsmöten vid akut behov. 
• Förrättningar ger ersättning per påbörjad timme istället för hel, halv fjärdedelsarvode. 
• Schablonersättning för förlorad arbetsförtjänst tas bort. 
• En inläsningsersättning införs. 
• Förenklade rutiner för begäran av förlorad arbetsinkomst 
• Vice ordförande i valdistrikt likställs med ordförande då de har delat ansvar. 
• Årsarvode har delats upp i fyra nivåer där det tydligt framgår vad som ingår i arvodet för 
varje nivå. 
• Lagt in vad som ingår i gruppledararvode. 
• Förtydligande om hur årsarvode fördelas vid när en förtroendevald avgår mitt i 
mandatperioden. 
• Förlorad pensionsförmån på inkomst upp till 7,5 IBB utgår automatiskt istället för efter 
ansökan. 
• Ersättning för resekostnader till sammanträde eller förrättning utbetalas för resor längre än 6 
km, vilket är samma som gäller för gymnasieelever. 
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• Förtydligat administrativa bestämmelser med tidsgränser för begäran. 
• Schabloniserad pensionsersättning betalas ut automatiskt varje månad. 
• Stycke om rätt att förfoga över teknisk utrustning för uppdraget har införs. 
 
Den procentuella fördelningen av årsarvoden har setts över. För Årsarvoden nivå 3 har nivån 
höjt med 2 % för ordförande eftersom överläggningar med utomstående organisationer lagts 
till i grunduppdraget. Nivån för samhällsbyggnadsnämndens ordförande har likställts med 
nivån för barn och utbildningsnämnden. Detta utifrån att samhällsbyggnadsnämnden är en 
nämnd med stora samverkansbehov och är central i utvecklingen av Piteå. 
 
Yrkanden 
Helena Stenberg (S), Håkan Johansson (M) och Anders Nordin (SLP): ärendet återremitteras 
för revidering, lägg ihop sammanträdes- och inläsningsersättning samt se över nivån, 
förtydliga begreppen sammanträdes- och förrättningsersättning (p 2.2.1) samt se över 
kilometergränsen för reseersättning.  
  
Majvor Sjölund (C) och Marika Berglund (C): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och 
personalutskottets förslag med ändring att sammanträdes- och inläsningsersättning slås ihop. 
  
Johnny Åström (SJV): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskottets förslag 
med ändring att arvode samt inläsningsarvodet uppgår till totalt 1 300 kr. 
  
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 återremitteras. 
 
Beslutsunderlag 
• Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
• Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp 2019 
• Nuvarande Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
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§ 138 
 

Riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och 
avlopp 
Diarienr 22KS278 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inrättande av 
verksamhetsområden för vatten och avlopp. 
 
Ärendebeskrivning 
Aktualisering av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp med 
tillhörande utbyggnadsplan har genomförts. Riktlinjerna omfattar ett arbetssätt för att 
identifiera de situationer vilka kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp (VA) enligt § 6 i vattentjänstlagen (2006:412). 
 
Syftet är att få till stånd en fungerande och effektiv VA-planering och på så vis åstadkomma 
en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och 
avloppsförsörjningen i hela Piteå kommun. En omvärldsanalys och bedömning om 
riktlinjernas relevans sedan dess antagande år 2016 har genomförts i VA-planeringsgruppen. 
Endast mindre tillägg har skett avseende recipienternas klassning, där kommunens 
provtagningar utgör grund. Tidigare utgjorde statusklassningar i VISS och lokal kännedom 
grund, där de tre delarna nu ger en kompletterande bild över recipientens status. 
 
Riktlinjerna används sedan för att applicera i hela Piteå kommuns geografiska område för att 
identifiera nya bebyggelseområden som faller inom kriterierna. 
 
Riktlinjerna har sedan de antogs bidragit till en tydlighet för Piteå kommun, Pireva och 
fastighetsägare om när kommunen är skyldig att tillgodose kommunalt VA och hur övriga 
situationer ska hanteras. De omfattar även hur frågor kring ersättning, i väntan på 
verksamhetsområde och exploatering ska hanteras. 
 
VA-planeringsarbetet pekar ut både vilka områden som blir aktuella för VA-utbyggnation 
kommande år samt vilka områden som kommer kvarstå med enskilda lösningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar reviderade Riktlinjer för 
inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Komplettering från Samhällsbyggnad: 
Samråd har hållits med berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen i Norrbotten och Miljö- och 
tillsynsnämnden. Inga skriftliga synpunkter har inkommit från allmänheten. Länsstyrelsen i 
Norrbotten och Miljö- och tillsynsnämnden ställer sig positiva till förslaget. 
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Beslutsunderlag 
• Riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp 
• § 72 SBN 2022-04-28 Riktlinjer för inrättande av nya verksamhetsområden (VO) för 

vatten och avlopp inklusive utbyggnadsplan 
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§ 139 
 

Utbyggnadsplan och fastställande av verksamhetsområde 
förkommunalt vatten och avlopp 
Diarienr 22KS320 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar utbyggnadsplan: 
 
Rosvik: Kalvön - Kalvöhällan samt Hällskäret 2023 - 2024 
Norra Fårön: Vägen västerut – Valhallavägen 2025 - 2026 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige inrättar verksamhetsområde för vatten och 
avlopp för del av Rosvik (Hällskäret m.m.). 
 
Ärendebeskrivning 
Aktualisering av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp med 
tillhörande utbyggnadsplan har genomförts. Förslaget till riktlinjerna har applicerats i hela 
Piteå kommuns geografiska område och resulterat i identifiering av två bebyggelseområden 
som faller inom kriterierna för att kommunens skyldighet att bygga ut vatten och avlopp. 
 
Områdena är delar av Rosvik (Kalvön - Kalvöhällan samt Hällskäret) och Norra Fårön 
(Vägen västerut - Valhallavägen). Båda utbyggnadsområdena uppfyller två av de tre 
kriterierna i riktlinjen, dvs i direkt närhet till en övergödd recipient 
(Bastafjärden/Brändöfjärden samt Rävahavet) och rapporterade dricksvattenproblem. 
 
I riktlinjerna beskrivs en arbetsmetodik för prioriteringsordning för utbyggnad, men då del av 
Rosvik redan var tidsatt enligt gällande utbyggnadsplan bedömdes det att det andra området 
blev nästkommande på tur. 
 
Samhällsbyggnad föreslår följande utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp: 
2023 - 2024 Rosvik: Kalvön - Kalvöhällan samt Hällskäret 
2025 - 2026 Norra Fårön: Vägen västerut - Valhallavägen 
 
När det gäller avgränsning för verksamhetsområde Rosvik (Kalvön - Kalvöhällan samt 
Hällskäret) utgörs de ingående fastigheterna av dels 50m-klustret samt ett 100m-kluster som 
befinner sig i dess närområde. 100m-klustret bedöms tillhöra det större sammanhanget samt 
ligger i direkt närhet till den övergödda recipienten. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-04-28 § 72 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner aktualiseringen av riktlinjerna för inrättande av nya 
verksamhetsområden för vatten och avlopp med följande delar: 
 
a. Förslag till riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp i Piteå. 
b. Förslag till utbyggnadsplan för utredningsområden. 
c. Förslag till verksamhetsområde för del av Rosvik (Hällskäret m.m.), (prel. VO för Norra 
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Fårön, där beslut tas i senare skede närmare verkställande). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjerna för inrättande 
av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt ovanstående delar a-c. 
 
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Komplettering från Samhällsbyggnad: 
Regeringen planerar att anta lagförändring i §6 LAV 21 juni. Antas lagen enligt föreslagen 
form kvarstår förslaget till verksamhetsområdena, men i händelse att det skulle medföra 
förändringar kommer 100m klustret i Rosvik att ses över kopplat till dem, övriga delar 
bedöms kunna kvarstå enligt förslag. 
 
Vattenprovtagning planeras under sommarhalvåret för att undersöka den enskilda 
dricksvattenkvaliteten för 100m klustret där rapporter saknas i dagsläget. Det kan innebära att 
ytterligare en till faktor av tre uppfylls, även för den delen om skyldighet att inrätta 
kommunalt VA. 
  
Förslag till verksamhetsområde för Norra Fårön avvaktas med. 
 
Beslutsunderlag 
• Karta Rosvik 
• Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-28 § 72 Aktualisering av Riktlinjer för inrättande av 

nya verksamhetsområden (VO) för vatten och avlopp, inklusive utbyggnadsplan 
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§ 140 
 

Redovisning av obesvarade motioner, medborgarförslag och 
Piteförslag 
Diarienr 22KS197 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Redovisning av obesvarade 
motioner, medborgarförslag och Piteförslag. 
 
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 13 december 2021, § 
216. 
 
Dessutom ska Kommunstyrelsen och övriga nämnder redovisa alla publicerade Piteförslag 
som inte gått till beslut, till Kommunfullmäktige två gånger per år. 
 
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade motioner, 
medborgarförslag och Piteförslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Redovisning motioner och medborgarförslag, obesvarade 
• Piteförslag, publicerade obesvarade 
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§ 141 
 

Aktiekapital i Svenska Kommun Försäkrings AB 
Diarienr 22KS332 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Svenska Kommun Försäkrings AB 
(SKFAB) förslag att justera intervallet för bolagets aktiekapital till 50 mkr till och med 200 
mkr. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antar Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) har i sin bolagsordning 
angivit att bolagets aktiekapital ska vara i intervallet 28 till 112 mkr. Genom nyemission av 
53 034 aktier har bolaget idag ett aktiekapital på 81 mkr (81 034 000 kronor). Därutöver har 
några delägare lämnat ovillkorade aktieägartillskott och även dessa belopp kommer i 
redovisningen att anges som del av bolagets aktiekapital. 
 
I det fall nya delägare tillkommer ska de teckna nyemitterade aktier samt göra 
aktieägartillskott enligt aktieägaravtalet. För att nuvarande övre gräns för bolagets aktiekapital 
inte ska begränsa ett sådant förfarande behöver därför gränsen höjas. Det finns idag ingen 
kommun som uppvaktas eller har inkommit med en förfrågan om att ansluta sig. Men om 
detta inträffar och om den nya delägaren har minst 100 000 invånare skulle det tillskjutas ett 
aktiekapital om ca 30 mkr. I ett sådant fall uppnås nuvarande övre limit för bolagets beslutade 
aktiekapitalsintervall.  Förslaget till beslut är en åtgärd för att undanröja ett sådant hinder. 
 
Förändringen i bolagsordningen av gränserna för storleken på bolagets aktiekapital har ingen 
omedelbar påverkan på bolagets ekonomiska resultat eller ställning. 
 
I aktieägaravtalet framgår att ägarna ska beredas möjlighet att yttra sig. Då Piteå kommun är 
en av ägarna i SKFAB föreslås därför att man som ägare också nyttjar den möjligheten. 
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§ 142 
 

Information från kommunchefen 
Diarienr 22KS11 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av Kommunchefens information. 
 
Ärendebeskrivning 
Andreas Lind, Kommunchef informerar vid sammanträdet. 
 
------ 
På förekommen anledning har frågan om kommunal etik diskuterats. Kommunfullmäktige har 
2021-12-113 § 213 antagit en ny Kommunetisk policy som det finns anledning att informera 
om. Ledningen har fått information vid chefsfrukost samt att alla förvaltningar ska ta upp 
frågan vid sina arbetsplatsträffar. Därefter planeras att information ska lämnas löpande under 
året till anställda. ett utbildnings- och informationspaket ska tas fram av 
Personalavdelningen.  
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