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§ 205
Redovisning av tillväxtpolitiska reserven 2020
Diarienr 20KS255
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av informationen och redovisning av den tillväxtpolitiska reserven
2020.
Ärendebeskrivning
Information från:
Gusten Granström, Norrbotniabanan AB
Elisabeth Sinclair, Norrbotniabanegruppen
----------Nicklas Larsson tf Näringslivschef lämnar redovisning av tillväxtpolitiska reserven 2020.
Piteå kommuns tillväxtpolitiska reserv har till syfte att finansiera tillväxtskapande satsningar i
Piteå kommun, gärna tillsammans med andra aktörer. Tillväxtskapande satsningar definieras
av näringslivs- och tillväxtarbete som fastställs i näringslivsprogrammet. Det nu gällande
näringslivsprogrammet fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2020 för perioden fram till
och med 2024.
Näringslivsprogrammet är utgångspunkt för prioriteringar av satsningar ur den
tillväxtpolitiska reserven. Programmets ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla
företag i Piteå kommun. Arbetet fokuserar på befintliga, nya företag och nya etableringar.
I näringslivsprogrammet anges också prioriterade spjutspetsområden. Förutom att den
tillverkande industrin ska fortsätta att utvecklas positivt och stärkas så ska också andra viktiga
näringar som diversifierar näringslivet prioriteras. De prioriterade spjutspetsområdena i
näringslivsprogrammet är sammanfattade nedan:
- Skogliga näringar, ex utvinning och förädling av skogens råvaror, energiutvinning av
biprodukter och vindkraft.
- Kulturella och kreativa näringar, ex musik, dans, media och spelutveckling.
- Besöksnäring, utveckling till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar året-runtdestination.
- Miljöteknik och kompositer, ex förnybara energislag och forskningsinstitutet RISE drivande
part.
- Gröna näringar, ex uppbyggnad av regionalt kompetenscentrum och Grans.
Förutom de prioriterade spjutspetsområdena beskrivs också stödjande områden, oberoende av
bransch, i näringslivsprogrammet. Förutsättningarna för ett starkt, hållbart och växande
näringsliv bottnar i att det finns tillgång till mark, lokaler och väl fungerande infrastruktur, att
kompetensförsörjningen är tryggad, att det finns attraktiva och varierande boendemiljöer med
närhet till service samt att digitaliseringens möjligheter nyttjas effektivt.
Signatur justerare
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Den tillväxtpolitiska reserven uppgår till drygt 22 mkr årligen. Dessa medel har i grova drag
fördelats på följande sätt under 2020:
Projektverksamhet 11,9 mkr
Sponsring/varumärke 3,9 mkr
Övrigt tillväxtskapande 1,8 mkr (Högskolependel, Acusticum 4, ETC lokal)
Täckningsbehov 1,4 mkr (lokaler + näringslivsavd.)
Summa intecknat 19 mkr
Disponibelt belopp 3,5 mkr
Nedan redovisas hur medel från den tillväxtpolitiska reserven fördelats inom de prioriterade
branscherna i näringslivsprogrammet och de stödjande/förutsättningsskapande områdena.
Huvuddelen av insatserna är riktade mot Piteås befintliga näringsliv. Några
projekt/verksamheter riktar sig specifikt mot nyföretagande såsom Ung Företagsamhet,
Coompanion och Go Cloud. Nyföretagarrådgivningen sköts inom näringslivsavdelningens
reguljära verksamhet. Etableringsarbetet hanteras i huvudsak inom näringslivsavdelningen
som samverkar med andra aktörer, däribland Investeringar i Norrbotten AB.
- Skogliga näringar: 1,1 mkr
Ex Träcentrum Norr 200 tkr, Främja flerfamiljshus i trä 300 tkr och Trä i byggnader 300 tkr
- Kulturella och kreativa näringar: 3 mkr
Ex Film pool Nord 700 tkr, BD pop 300 tkr, Innovation Game 500 tkr, Arctic Game lab 250
tkr, Dans i skolan 400 tkr och Go Cloud 340 tkr m.fl.
- Besöksnäring: 2,3 mkr
Ex Visit Piteå 2 mkr och Bottenvikens skärgård 300 tkr
- Miljöteknik och kompositer: 1,1 mkr
Ex Fiberkompositer 300 tkr, Energi/batteri projekt 200 tkr, Process IT 150 tkr och Arctic
Solar 100 tkr m.fl.
- Gröna näringar: 1,5 mkr
- Stödjande områden: 3 mkr
Ex SMART 2.3 750 tkr, Spira Mare 400 tkr, Attraktiv stadskärna 300 tkr, Företagsakut 200
tkr, Norrbotniabanan 300 tkr och UF, Coompanion m.fl.
Se även bilaga.
Exempel på hur den ekonomiska uppväxlingen sett ut:
- Landsbygdsprogrammet Spira Mare där Piteå kommun går in med totalt 1,9 mkr under fem
år. Piteå kommuns medel växlas upp till 6,5 mkr under denna period, medel som har
finansierat flera landsbygdsprojekt inom Piteå kommun, ex Solanderleden, Visit Alterdalen
och Lindbäcksstadion m.fl.
SMART projektet där Piteå kommun går in med totalt 2,2 mkr under tre år. Piteå kommuns
medel växlas upp till 6 mkr under denna period för verksamheter som kommer Piteås
Signatur justerare
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befintliga företag till del.
Arbetsgång för arbetet
Piteå kommuns arbete med projekt inom den tillväxtpolitiska reserven regleras i de riktlinjer
som fastställs av kommunstyrelsen. Dessa riktlinjer ska uppdateras under året utifrån det nya
näringslivsprogrammet.
Kortfattad beskrivning av arbetsgång:
1. Projektägare kontaktar Piteå kommun för presentation av projektidé och medfinansiering.
2. Näringslivsavdelningen handlägger ansökan, bedömer om ansökan faller inom ramen för
de prioriterade insatsområdena eller de förutsättningsskapande insatserna som fastställts i
näringslivsprogrammet och föreslår Kommunstyrelsen att avslå eller bifalla ansökan.
3. Styrningen över projekten utförs genom deltagande i styrgrupp/styrelse,
årsmöten/bolagsstämmor och genom det beslut som Kommunstyrelsen fattat.
4. Vid utbetalning av medel till projektägare begärs regelbunden lägesrapportering och vid
projektavslut begärs en redovisning av slutrapport.
Beslutsunderlag
 Fördelning TPR 2020-2022 insatsområden
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§ 206
Medfinansiering - Förstudie/projekt Integration av företagare med
utländsk bakgrund
Diarienr 20KS286
Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar förstudien/projektet Integration av företagare med utländsk
bakgrund med 5 tkr/unik deltagare dock max 200 tkr för perioden 2020-2021.
Beslutet gäller under förutsättning att tillräcklig finansiering erhålls från övriga finansiärer.
Om projektet avslutas i förtid ska återstående medel återbetalas
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.
Ärendebeskrivning
Sökande är Företagarna i Piteå. 2019 gick Företagarna Piteå ihop med Piteå Entreprenörerna.
Man är nu tillsammans under namnet Företagarna Piteå och ingår då i den rikstäckande
organisationen. Företagarnas mål är att verka för företagande, förtagares rättigheter och bidra
till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och de representerar 70 000 företagare i
landet. Deras medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar
företagarnas arbete. Lokalt verkar de för att skapa ett starkt nätverk bland våra företagare.
I förstudien kommer projektledaren ta kontakt med företagare med utländsk bakgrund och ta
reda på vilket typ av bolag som drivs, vem som står bakom bolaget och vilka behov de har
kring sitt företagande. Förstudien går ut på att kartlägga hur vi kan gå vidare för att få en ökad
representation av utrikesfödda företagare i de aktiviteter som anordnas för att stötta och
utveckla Piteås näringsliv (Näringslivsfrukostar, galor eller andra förekommande aktiviteter).
Genom att genomföra t.ex. workshops, utbildningar och studiebesök uppmuntras ett
ömsesidigt lärande och nätverkande som syftar till en ökad mångfald i Piteås näringsliv.
Företagarnas mål i denna förstudie/projekt under ett år är att utreda vilka åtgärder som
behövs, för att dessa företag och individer genom samarbete kan inkluderas och känna
gemenskap och tillhörighet i det befintliga näringslivet och i Piteå kommun.
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Budget 2020-2021
Personal/Projektledare
Resor/logi/externa utbildare/föreläsare/experter etc.
Lokalkostnader för utbildning samt workshops med mindre grupper
Materialkostnad/litteratur även på olika språk/yrkesgrupper
Diverse oförutsett
Totalt
Finansiering
Piteå kommun
Sparbanken Nord
Företagarna Piteå kommun
Totalt

285 tkr
72 tkr
25 tkr
40 tkr
38 tkr
460 tkr

200 tkr
200 tkr
60 tkr
460 tkr

Medfinansiering är klar med Sparbanken Nord och Företagarna.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunledningsförvaltningen är av den uppfattningen att förstudien är väl förankrat hos
Företagarna i Piteå och har för Piteå kommun viktiga integrerande frågor att få svar på.
Förhoppningsvis leder denna förstudie/projektet till att man startar ett mångårigt projekt där
man genom ett gott samarbete inkluderar företagare med utländsk bakgrund i Piteås samhälle
och näringsliv. Samt att projekt ska skapa ökade möjligheter för de företagare som deltar att
komma med idéer och perspektiv som kan gynna vårt framtida näringsliv i Piteå kommun.
Piteå kommuns insats står i proportion till övriga finansiärer för att genomföra denna
förstudie kring företagare med utländsk bakgrund. Projektet startar förhoppningsvis under
rådande omständigheter den 1/11 2020 med fasdelningen, förstudie först på 4 månader och
sedan genomförande. Efter 4 första månaderna görs en avstämning/utvärdering hur projektet
fortlöper. Beslut tas av styrgrupp om fortsatt verksamhet eller om projektet avslutas.
--------Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2020-06-01 §94 att återremittera
ärendet till
Yrkanden
Elisabet Vidman (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir
Kommunstyrelsens beslut.
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§ 207
Medfinansiering - North Sweden European Office
Diarienr 20KS396
Beslut
Kommunstyrelsen medfinansierar projektet North Sweden European Office med 3,70
kr/invånare per år under 2020-2022, enligt samarbetsavtalet som avser perioden 2017-2023.
Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.
Ärendebeskrivning
Bolaget finansieras av Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Region Västerbotten,
Landstinget Västerbotten, Västerbottens Kommuner, Region Jämtland/Härjedalen, Region
Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland, Luleå tekniska Universitet, Umeå
Universitet, Mittuniversitetet, Norrbottens Handelskammare, Företagarna Norrbotten,
Västerbottens Handelskammare, Företagarna Västerbotten, Handelskammaren Mittsverige
samt näringslivet. Detta sammantaget ger en Budget på 9 909 342 kr år 2020.
Bakgrund
North Sweden European Office (NSEO) är ett projektsamarbete som gemensamt drivits av
Norrbotten och Västerbotten sedan år 1997 vars huvudsyfte har varit att påverka och bevaka
regionens intresse i Bryssel. Detta har visat sig vara gynnsamt för exempelvis Bottniska
korridoren och behållning av gleshetsbonus. NSEO har även varit till stor hjälp vid
ansökningar till finansieringsverktyg på Brysselnivå. Några exempel på viktiga
påverkansarbeten är Norrbotniabanan och Malmbanan. 2017 jobbade NSEO med OECDstudien som omfattade 14 regioner i norra Sverige, Norge och Finland med syfte att öka
möjligheten för norra Europa till framtida EU-finansiering.
Under föregående projektperiod mellan åren 2014-2016 genomfördes en utredning gällande
bildande av bolag istället för projektform för NSEO. Beslut togs om fortsatt projektform, men
under en längre period. En förlängning om sju år föreslogs för att bättre ligga i fas med EU:s
cykler. Det innebar att NSCO´s huvudmän/parter skrev ett samarbetsavtal från och med 1
januari 2017 till och med 31 december 2023.
Viktiga händelser under 2017-2019
- Bottniska korridoren med Norrbotniabanan föreslås bli del av EU:s Core Corridor Network,
vilket är grunden för att den kan bli av och det hade aldrig varit möjligt utan North Sweden
(NS) i samspel med andra. Detta var NS strategiska arbete tillsammans med EU kring Arktis
som var nyckeln för att få EU att nominera detta som det stora tillägget i transportnätet i EU,
även om Sverige inte agerade för det egentligen.
- EU inför inte ett stopp för att använda skoglig råvara som biomassa för energi och bränsle
som det låg förslag om, det är NS som kunde mobilisera för att få till det. Nu börjar EU också
se det som en tillgång för klimatarbetet, men det finns ännu många som är emot och ser skog
som något som skall stå orört. Piteåkonferensen om bioekonomi (BIOBASE) var en del av det
Signatur justerare
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påverkansarbetet, för att få ökad förståelse för synen på skogsbruk och stöd för satsningar på
bioenergi och biomassa på bland annat Sunpine här i Piteå.
- Undantag för att kunna ge stöd till små flygplatser i våra regioner slås fast i EU efter NS
arbete. Berör Piteå indirekt eftersom alla regionens ickestatliga flygplatser inklusive
Skellefteå och Arvidsjaur är direkt beroende av sådana möjligheter till kommunala och
regionala stöd.
- EU-kommissionen föreslår ett fortsatt gleshetsstöd på samma nivå som idag till våra
regioner i det nordligaste glesbefolkade EU. Detta är ett unikt extra regionalstöd i EU, tack
vare NS och deras samverkan inom Northern Sparsely Populated Areas har vi nu detta stöd
som står för drygt hälften av regionalfondens medel. Det är en förhandling för varje ny
programperiod. Med detta extrastöd kan investeringar i bredband och infrastruktur göras.
Nästa programperiod blir också en del i socialfondsmedel för att kunna göra särskilda
kompetensförsörjningsinsatser i våra regioner.
- Piteå kan bli del av EU:s smarta städer genom NS arbete, för att i EU intressera sig för och
öppna för mindre städers innovationspotentialer inom EU. Förslagen var att annars bara rikta
sig till städer över 250 000 invånare. Det kanske inte är aktuellt just nu för Piteå, men det är
viktigt att peka på att NS överlag breddar EU:s fokus också till andra än storstäderna som
annars varit i fokus. Det i sin tur öppnar för plattformar och stöd för våra regioner som annars
inte funnits och bidrar till att koppla oss till en större europeisk arena. NS vet att Piteå är
duktigt på att vara med i olika projekt, men det bygger också på att Piteå identifierar var man
vill finnas för att utveckla kommunen och olika verksamheter inom ramen för Piteå och
Norrbottens smarta specialiseringar.
- Det kan också nämnas flera aktiviteter och arbeten som gör att LTU idag får allt mer
forskningsmedel från EU och bland annat till Piteårelaterade projekt som klustret Swedish
Composite Innovation Cluster, förkortat SWE-CIC och mycket annat. Det är dock långsiktiga
processer där NS byggt på med strategiska insatser från inledningen av denna programperiod i
EU. Det enda som är säkert är att saker och ting inte görs av sig självt eller att ha förståelse
för EU:s perspektiv och givetvis i samspel med många aktörer.
Finansiering per år
Avgift verksamhetsår (2020 års värde)
Region Norrbotten
Norrbottens Kommuner + kommunerna
Länsstyrelsen Norrbotten
Region Västerbotten
Kommunerna genom Region Västerbotten
Region Jämtland Härjedalen
Region Västernorrland
Signatur justerare

1 291 920 kr
1 133 167 kr
varav NK 117 307 kr/
kommunerna 1 015 860 kr
1 133 167 kr
2 008 408 kr
985 363 kr
1 275 000 kr
1 950 000 kr
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Kommunförbundet Västernorrland
Luleå Tekniska Universitet
Umeå Universitet
Mittuniversitetet
Norrbottens handelskammare
Företagarna Norrbotten
Västerbottens handelskammare
Företagarna Västerbotten
Handelskammaren Mittsverige
Näringslivet
Totalt summa

Sammanträdesdatum
2020-10-05

625 000 kr
158 753 kr
158 753 kr
158 753 kr
32 845 kr
32 845 kr
32 845 kr
32 845 kr
32 845 kr
164 225 kr
11 042 509 kr

Kommunledningsförvatningens yttrande
North Sweden European Office (NSEO) erbjuder kommunen en hög omvärldsbevakning och
goda ingångar till processer som påverkar vår utveckling framåt.
Kommunledningsförvaltningen är väldigt nöjd med det arbete som NSEO bedriver.
Sammantaget är det Kommunledningsförvaltningens rekommendation att tillstyrka ett
finansieringsstöd på 3.70kr/invånare per år då proporttinaliteten är lika för alla kommuner för
2020-2022 och där uppräkning sker varje år, kopplat till nationellt statligt löneindex över året.
Det är Kommunledningsförvaltningens bedömning är att verksamheten har ett väl utformat
ägardirektiv som ger projektet en relevant inriktning.
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§ 208
Norrbotniabanan AB – driftsbidrag 2021-2023
Diarienr 20KS428
Beslut
Kommunstyrelsen lämnar driftsbidrag till Norrbotniabanan AB med upp till 583 tkr per år för
perioden 2021-2023, totalt upp till 1 750 tkr.
Medel tas från Tillväxtpolitiska reserven.
Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås.
Ärendebeskrivning
Norrbotniabanan AB´s (NBB AB) verksamhet har under de första åren efter bildandet 2008 i
huvudsak finansierats av smärre driftsbidrag från Skellefteå och Piteå kommuner samt från de
två regionerna. Sedan nov 2015 har en liten del av de medel som beviljats från EU (ca 100
milj) för planering av sträckan Umeå-Skellefteå kunnat nyttjas. Totalt ca 260 miljoner kronor
inklusive den medfinansiering som region Norr-och Västerbotten svarat för. Av detta belopp
har årligen NBB AB kunnat nyttja ca 2 milj/år för sin verksamhet.
Utöver detta har NBB AB också haft möjlighet att utan kostnader kunnat nyttja resurser och
kompetens från Trafikverket. Tjänster som bolaget annars skulle ha tvingats köpa från andra
konsulter. Denna möjlighet upphör också från årsskiftet vilket tillsammans med det skarpa
läge projektet befinner sig i gör att kostnaderna för bland annat köp av externa tjänster
avsevärt bedöms öka, i enlighet med föreliggande budget.
Sammantaget innebär detta att den finansiering som NBB AB har haft upphör att gälla från
årsskiftet. Bolaget har vid de ägarsamråd som genomförs årligen flaggat upp för att denna
situation kommer att uppstå när nuvarande EU-projekt avslutas och att behov av ny
finansiering behövs från 2021. Ägarna har också vid dessa diskussioner allmänt uttalat sig
vara positiva till att tillföra bolaget de resurser som behövs för dess fortsatta verksamhet.
Årets ägarsamråd genomfördes 2020-08-19 varvid ett konkret förslag till ägarnas fortsatta
finansiering av bolaget presenterades för perioden 2021-2023. Förslaget, som redovisas i
bilaga, baseras på den treårsbudget som bolagets styrelse beslutat om och som innebär att
bolagets årliga kostnader beräknas uppgå till 5 miljoner kronor/år vilket totalt då innebär 15
miljoner kronor under en treårsperiod.
NBB AB har alltsedan bildande haft som ekonomiskt mål att årligen nå ett nollresultat. Ett
mål som också i princip alltid uppnåtts. Det äskade driftsbidraget ska därför ses som ett
takbelopp där bolaget förbinder sig att årligen inte lyfta mera än vad som krävs för att nå detta
resultat. Mot ovanstående bakgrund hemställer därför NBB AB efter rekommendation från
ovan nämnda ägarsamråd om ett beslut från respektive ägare avseende förslaget till fortsatt
finansiering av bolagets verksamhet samt till fördelning mellan ägarna av stödet enligt nedan:
Signatur justerare
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Region Norrbotten
Region Västerbotten
Umeå kommun
Skellefteå kommun
Luleå kommun
Piteå kommun
Haparanda kommun
Kalix kommun
Bodens kommun
Robertsfors kommun
Totalt takbelopp

3 x 1 000 = 3 000 tkr
3 x 1 000 = 3 000 tkr
3 x 583 = 1 750 tkr
3 x 583 = 1 750 tkr
3 x 583 = 1 750 tkr
3 x 583 = 1 750 tkr
3 x 167 = 500 tkr
3 x 167 = 500 tkr
3 x 167 = 500 tkr
3 x 167 = 500 tkr
3 x 5 000 = 15 000 tkr

För Piteå kommuns del innebär förslaget att driftsbidrag lämnas till Norrbotniabanan AB med
upp till 583 tkr per år för perioden 2021-2023, totalt upp till 1 750 tkr.
Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir
Kommunstyrelsens beslut.
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§ 209
Omfördelning av medel - Piteå 400 år Jubileumsfirande
Diarienr 20KS299
Beslut
Kommunstyrelsen för över 500 tkr till Kultur- och fritidsnämnden från Kommunstyrelsens
budgeterade medel för Piteå 400 år jubileumsfirande.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i Verksamhetsplan 2019-2021 beslutat att avsätta totalt 4,5 mkr för
Piteås 400-års jubileumsfirande 2019-2021. Enligt uppdragsbeskrivningen för jubileet ska 1
mkr av budget användas till en sk jubileumspott. Syftet med denna är att ge förutsättningar för
föreningar, byar och arrangörer att söka bidrag för att delfinansiera specifika 400årsevenemang under jubileumsåret 2021. I uppdragsbeskrivningens ekonomiska kalkyl
benämns jubileumspotten ”Potten – ett smartare och attraktivare Piteå” där 500 tkr är avsatt
2019 och 500 tkr för 2020. Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-01 § 106 att överföra 500 tkr
för 2019. Detta beslut omfattar resterande 500 tkr för 2020.
För att hantera denna pott d.v.s. sätta upp regelverk, informera, ta emot ansökningar, fatta
beslut samt sköta utbetalningar och uppföljning på ett bra och effektivt sätt föreslås Kulturoch fritidsnämnden ansvara för denna hantering. Det motiveras av att Kultur, park och
fritidsförvaltningen har rutiner, teknikstöd, kompetens och erfarenhet för att hantera bidrag till
föreningslivet i Piteå.
Projektledare kommer att, inom ramen för projektet, utarbeta kriterier för föreningar att
ansöka från potten. Det sker i samråd med den politiska styrgruppen i Kommunstyrelsens
arbets- och personalutskott.
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§ 210
Piteå 400 år - utökning av budget
Diarienr 20KS452
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar ytterligare 200 tkr till Piteå 400 år, utifrån uppdaterad budget.
Medel anslås från Kommunstyrelsens centrala pott.
Reservation
Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C),
Marika Berglund (C) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Ärendebeskrivning
Projektledare presenterar en uppdaterad budget som innebär ökade kostnader enligt följande:
• 200.000 kr för samverkansprojekt med övriga städer som fyller 400 år, Göteborg, Borås,
Sundsvall och Luleå. Projektet innebär ett konstnärsutbyte där konstnärer från de olika
städerna träffas på respektive ort, totalt 4-5 konstnärer per stad. Konstnärerna arbetar
tillsammans kring ett specifikt tema där konsten sedan lämnas som ”gåva” till staden.
• 110.000 kr som en nettoförlust i samband med tryckning och försäljning av jubileumsboken
Piteås Historia. Kostnad för tryck 295.000 kr och prognos intäkter 185.000 kr.
• 50.000 kr för fyra utomhusutställningar under jubileumsåret i samverkan med
Resurscentrum för konst i Norrbotten. Kostnad 100.000 kr och prognos intäkter från
näringslivet 50.000 kr.
• 70.000 kr i ökad budgetram för marknadsföring, profilering, kommunikation samt
dokumentation. Se separat sammanställning.
Total kostnadsökning 430 tkr.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunledningsförvaltningen anser att försäljning av boken bör kunna ge intäkter som
motsvarar kostanden och att jubileumsboken därmed inte genererar några kostnader.
Dessutom bör Kultur- och fritidsnämndens kostnader för konst samordnas under 2021 på så
sätt att kostnaderna för samverkansprojektet med övriga 400-åringar kan minskas till 80 tkr.
Yrkanden
Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Majvor Sjölund (C),
Marika Berglund (C) och Helén Lindbäck (KD): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och
personalutskotts förslag.
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens beslutar
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
Beslutsunderlag
 §134 KSAPU Piteå 400 år - utökning av budget
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§ 211
Delårsrapport augusti - Kommunstyrelsen
Diarienr 20KS341
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2020 för kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens delårsrapport. Den
innehåller dels analyser inom ekonomi, personal, prioriterade mål och strategiska områden
dels en redovisning av ett ekonomiskt resultat.
Per 31 augusti 2020 redovisar kommunstyrelsen ett resultat som uppgår till 15,2 mkr. För
helåret prognostiseras ett resultat om 1,2 mkr.
Beslutsunderlag
 Delårsrapport augusti 2020 Kommunstyrelsen
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§ 212
Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av delegation Kommunstyrelsens yttrande över nämndernas svar
Diarienr 20KS312
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden över revisionens granskning av styrelsens
och nämndernas hantering av delegation och finner utifrån dessa ingen anledning till vidare
åtgärder från Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunledningsförvaltningen granskat
nämndernas yttranden över revisionens granskning av styrelsens och nämndernas hantering av
delegation.
Granskningen visar att alla nämnderna tagit till sig av revisionens påpekanden och ämnar
förbättra de områden där revisionen haft påpekanden. Kommunledningsförvaltningen ser ett
behov av att likrikta utformningen av alla nämnders delegationsbestämmelser för att öka
förståelsen och tillgängligheten till bestämmelserna och kommer initiera ett arbete runt detta.
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att i övrigt anse ärendet
färdigbehandlat utan vidare åtgärder.
Beslutsunderlag
 Slutdokument Revisionsrapport - Granskning av styrelsen och nämndernas hantering av
delegation
 § 94 Socialnämnden 2020-06-17 Revisorernas granskning avseende hantering av
delegation
 § 143 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08 Revisorernas granskning av styrelsens och
nämndernas hantering av delegation
 § 51 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-09-03 Revisorernas granskning av styrelsens och
nämndernas hantering av delegation
 § 38 Överförmyndarnämnd i samverkan 2020-05-28 KPMG:s granskning av nämndens
hantering av delegation
 Yttrande från Gemensam överförmyndarnämnd granskning av nämndens hantering av
delegation
 § 26 Fastighet- och servicenämnden 2020-06-15 Granskning av Fastighets- och
servicenämndens hantering av delegation
 Yttrande från Fastighets- och servicenämnden över granskning av styrelser och
nämndernas hantering av delegation
 § 66 Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-28 Yttrande över kommunrevisorernas
granskning kring hanteringen av delegation
 Barn- och utbildningsnämndens yttrande över kommunrevisorernas granskning kring
hanteringen av delegation
Signatur justerare
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 § 27 Kultur- och Fritidsnämnden 2020-05-26 Revisionsrapport - Granskning av styrelsen
och nämndernas hantering av delegation
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§ 213
Grundläggande granskning 2019 - Kommunstyrelsens yttrande över
nämndernas svar
Diarienr 20KS301
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av nämndernas yttranden över revisionens grundläggande
granskning för 2019 och finner utifrån dessa ingen anledning till vidare åtgärder från
Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt har Kommunledningsförvaltningen granskat
nämndernas yttranden över revisionens grundläggande granskning.
Granskningen visar att alla nämnder tagit till sig av revisionens påpekanden och ämnar
förbättra de områden där revisionen haft påpekanden, varvid Kommunledningsförvaltningen
föreslår Kommunstyrelsen att anse ärendet färdigbehandlat utan vidare åtgärder.
Beslutsunderlag
 Slutrapport Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2019
 § 3 Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-10 Revisionsrapport grundläggande granskning
2019
 § 32 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-04-29 § 32 Revisorernas årliga grundläggande
2019
 § 45 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-25 Revisorernas årliga grundläggande
granskning 2019
 § 90 Socialnämnden Yttrande på revision grundläggande granskning 2019
 § 13 Överförmyndarnämnd i samverkan 2020-02-20 Grundläggande granskning 2019
 §10 Kost- och Servicenämnden Grundläggande granskning 2019
 Kost- och Servicenämndens yttrande över Grundläggande granskning 2019
 §19 Fastighets- och Servicenämnden Grundläggande granskning 2019
 Fastighets- och servicenämndens yttrande över grundläggande granskning 2019
 § 47 Barn- och utbildningsnämnden Yttrande till Revisorernas årliga granskning 2019
 Barn- och utbildningsnämndens yttrande över kommunrevisorernas årlig granskning 2019
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§ 214
Granskningsrapport - Granskning av upphandling
Diarienr 20KS306
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över granskningsrapporten Granskning av upphandling.
Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av Piteå kommuns revisorer genomfört en granskning avseende
upphandling och inköp i kommunen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
styrelsen och nämnderna följer lagen om offentlig upphandling (LOU) samt interna styrandeoch stödjande dokument. Vidare har syftet varit att bedöma om styrelsen har tillräckliga
rutiner och intern kontroll avseende upphandling och inköp. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
bör stärka sin uppsikt på upphandlingsområdet samt utveckla den interna kontrollen och
uppföljningen. Detta bör ske bland annat genom att säkerställa att ramavtal nyttjas och att rätt
inköp görs från rätt leverantörer till rätt pris.
Det finns ett antal styrande- och stödjande dokument som kan kopplas till granskningens syfte
så som bland annat Inköpspolicy för Piteå kommun, Riktlinjer för Piteå kommuns
upphandling samt Riktlinjer för prioritering av Piteå kommuns upphandlingar. Dessa är från
2014 – 2015.
Upphandlingar och avtal ska enligt Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling aktivt följas
upp, såväl inom verksamheter som på övergripande koncernivå avseende: ekonomiskt utfall,
krav som angivits i avtalet samt inköpsbeteende såsom avtalstrohet. Revisionen konstaterar i
denna granskning att uppföljning av upphandling och avtal sker till viss del, dock saknas det
systematisk uppföljning samt rutinbeskrivning som fastslår om/hur/hur ofta etc. uppföljning
av upphandling ska ske
Vidare konstateras att följsamhet mot ramavtal idag inte går att verifiera. Detta eftersom det
saknas verktyg för uppföljning samt att det krävs omfattande resurser och manuell hantering
för att följa upp avtalstroheten. Stickprovskontrollerna som togs pekar dock mot att
avtalstroheten kunde förbättras. Det är mycket troligt att ett e-handelssystem skulle kunna
verifiera avtalstroheten i kommunen samt att avtalstrohet per automatik skulle förbättras
eftersom systemet kopplar respektive vara/produkt/tjänst till rätt avtalsleverantör. Att
begränsa antalet beställare exempelvis genom att utse ”certifierade beställare” dvs. utsedda
personer som beställer varor skulle med stor sannolikhet öka avtalstroheten och spara pengar
åt kommunen. Ett mindre antal beställare gör att dessa blir ”duktiga” på vilka avtal som
gäller, sällanbeställare har inte samma kunskap. Dock menar revisionen att en optimal och
strukturerad inköpsorganisation i hela kommunen med stor sannolikhet skulle påverka
kommunens resultat positivt.
Signatur justerare
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Inom ramen för denna granskning har följande tre områden stickprovskontrollerats; ramavtal,
direktupphandling samt köptrohet mot avtal. Revisionens bedömning är att inget av de tre
kontrollområdena hanterats korrekt fullt ut.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen att:
— se över hela kommunens inköpsprocess
— se över de styrande dokumenten och säkerställa att fastslagna styrande dokument efterlevs
— säkerställa att upphandling, inköp och avtals följs upp enligt fastslagen riktlinje
— ta fram rutinbeskrivning avseende systematisk avtalsuppföljning hur avtalstrohet ska mätas
— begränsa antalet beställare i kommunen
— se över möjligheterna att införa ett e-handelssystem
— säkerställa att samtliga avtal återfinns i avtalsdatabasen.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat yttrande över revisionens synpunkter.
Beslutsunderlag
 Yttrande över Granskning av upphandling
 Granskningsrapport - Granskning av upphandling
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§ 215
Återrapport av uppdrag från kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Diarienr 20KS17
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Återrapport av uppdrag från Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Återrapport av uppdrag från
Kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. En
förutsättning för att verkställa sådana beslut är att uppdrag och eventuella direktiv ges och är
klart formulerade samt att verksamheten som får uppdraget informeras om det. När
Kommunfullmäktige respektive Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag ska det framgå i
beslutet när uppdraget ska återrapporteras och vilken verksamhet som ansvarar för att beslutet
blir verkställt.
Enligt Anvisning för återrapportering av uppdrag från Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen, framgår att nämnder, styrelse eller annan verksamhet en gång per halvår
ska återrapportera vilka uppdrag de har fått från Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige och i
vilken utsträckning dessa har verkställts.
Av verksamhetens återrapportering ska det framgå om beslutet är verkställt samt en kort
beskrivning om hur uppdraget har verkställts. Om beslutet inte verkställts ska verksamheten
beskriva vad som hittills har genomförts och vad som återstår samt när verksamheten
beräknar att beslutet kan verkställas respektive återrapporteras.
Om verksamheten bedömer att beslutet inte kan verkställas ska verksamheten istället redogöra
för orsakerna till det samt begära att beslutet upphävs.
I bifogade bilagor framgår aktuella uppdrag och återrapportering.
Beslutsunderlag
 Uppdrag från Kommunfullmäktige
 Uppdrag från Kommunstyrelsen
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§ 216
Remiss - Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
Diarienr 20KS391
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss, Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38).
Ärendebeskrivning
Piteå kommun har blivit ombedda att yttra sig över remiss Ökad trygghet för visselblåsare
SOU 2020:38, från regeringskansliet.
Kommunen har tagit del av underlaget och önskar avge följande yttrande över betänkandet.
Beslutsunderlag
 Remiss - Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)
 Remissyttrande

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Page 25 of 1383

25 (78)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-05

§ 217
Redovisning till kommunstyrelsen från Piteå Kommunföretag AB
2020
Diarienr 20KS18
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen från Piteå Kommunföretag AB 2020.
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 5 oktober 2020:

















Dialog med lekmannarevisionen
VD rapport
VD-rapport PIKAB
Ekonomisk rapportering
Strategidag
Ny bolagsordning för Öjebyn 33:199 AB (Hammarfastigheter) u.n.ä.
Bolagsordning Mallita i Piteå AB
Revidering av Bolagsordningar
Revidering av ägardirektiv för Piteå
Kommunföretag AB
Attestinstruktion
Förvärv av aktier i SKFAB
Utökad investeringsram Piteå
Näringsfastigheter AB avseende kontorsbyggnad för Piteå Hamn AB
Kalendarium 2021
Styrelse- och VD-utvärdering
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2020-10-05

Kommunstyrelsen

§ 218
Anmälda delgivningar
Diarienr 18KS1
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar.
Anmälda delgivningar
 Uppföljning Ägardirektiv Energikontor Norr (dnr 20KS424-2)
 § 50 Miljö- och tillsynsnämnden 2020-09-03 Internkontrollplan 2020 komplettering (dnr 19KS438-27)
 Protokoll Plan- och tillväxtkommittén 2020-09-09 (dnr 20KS11-3)
 § 142 Samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-08 Internkontrollplan 2020 - komplettering (dnr 19KS438-28)
 Val av ledamöter - Folkhälsorådet 2019-2022 (dnr 18KS820-7)
 Patientnämndens beslut 2020-05-27, § 5 - Rapport patientärenden tertial 2 2020 (dnr 20KS1-21)
 Arvsfondsdelegationens beslut om lokalstöd 2020-09-16 Nybyggnad av padelhall på Pitholm 86:1 Piteå





Golfklubb (dnr 20KS1-22)
Protokoll Norrbottens e-nämnd 2020-09-16 med bilagor (dnr 20KS10-5)
Protokoll . Samordningsförbundet 2020-08-28 (dnr 20KS216-6)
Protokoll Kommunala förebygganderådet 2020-09-17 (dnr 20KS1-23)
Länsstyrelsens beslut om Revidering av kommuntal för mottagande av nyanlända (dnr 20KS1-24)
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§ 219
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut.
Delegationsbeslut
 Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 20KS14-1)
 Delegationsbeslut Yttrande över Piteå kommuns revisorers granskning av familjehemsplaceringar och
































institutionsplaceringar (dnr 19KS643-8)
Borgensförbindelse AB Pitebo (dnr 20KS118-3)
Avsiktsförklaring Säker Digital Kommunikation (dnr 20KS77-2)
Delegationsbeslut Evenemangssponsring Södra Norrbottens Kennelklubben 2020 (dnr 20KS119-2)
Delegationsbeslut Evenemangssponsring Räddningsloppet 2020 (dnr 20KS22-2)
Delegationsbeslut evenemangssponsring STaR Loppet 2020 (dnr 20KS121-2)
Delegationsbeslut evenemangssponsring SMASK 2020 (dnr 20KS122-2)
Delegationsbeslut Idrottssponsring Piteå Rid och körsällskap 2020 (dnr 20KS123-2)
Ansökan om markanvisning Norrstrandsområdet (dnr 16KS674-2)
Ansökan om markanvisning. Stadsön 2:1 (del av) Blomska Gården (dnr 16KS425-2)
Medfinansiering - Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) Norr AB (dnr 20KS85-4)
Ansökan om markanvisning gällande Kv. Kvarnbacken (dnr 17KS27-2)
Tilldelningsbeslut avser upphandling av 2020 Inkontinensprodukter (dnr 20KS197-4)
Ansökan om markanvisning Djupviken 96:2 (dnr 16KS426-2)
Yttrande rörande ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 20KS14-2)
Delegationsbeslut Avtal "Transport av Biblioteksmaterial" (dnr 20KS288-1)
Upphandling - Konsulttjänster Ekonomi & Juridik (dnr 20KS325-1)
Borgensförbindelse AB Pitebo (dnr 20KS118-4)
Tilldelningsbeslut Upphandling - Tung lastbil med lastbil med lastväxlare till Räddningstjänsten Piteå och
Älvsbyn (dnr 20KS354-1)
Avtal fondkonto (dnr 20KS352-3)
Delegationsbeslut Bokhyllor Piteå Stadsbibliotek (dnr 20KS379-1)
Tilldelningsbeslut - Transport av Biblioteksmaterial (dnr 20KS288-2)
Tilldelningsbeslut - skåpbil med bakgavellyft (dnr 20KS383-1)
Delegationsbeslut Upphandling -HUB - för senare anslutning av lösning för registrering och betalning av
parkering (dnr 20KS400-1)
Beslut (dnr 20KS399-4)
Tilldelningsbeslut - Jordbrukstraktor Kultur, park och fritid (dnr 20KS384-1)
Anmälan bisyssla (dnr 20KS15-1)
Delegationsbeslut - Studiecirkelsverksamhet Socialtjänsten 2020 (dnr 20KS429-1)
Delegationsbeslut Evenemangssponsring Piteå Skytteförening 2020 (dnr 20KS415-2)
Delegationsbeslut Idrottssponsring Piteå Xtremesport 2020-2021 (dnr 20KS196-2)
Delegationsbeslut Idrottssponsring Öjeby IF Handboll säsongen 2020-2021 (dnr 20KS414-2)
Beslut sekretessprövning gällande begäran o utlämnande av allmän handling Upphandling Elarbeten 2020
(dnr 20KS425-5)

 Delegationsbeslut Upphandling - Skåpbil för hjälpmedelskörning (dnr 20KS441-1)
Signatur justerare
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Delegationsbeslut Upphandling - Redskapsbärare (dnr 20KS445-1)
Delegationsbeslut, Återkallelse av tilldelningsbeslut - upphandling Elarbeten 2020 (dnr 20KS353-4)
Delegationsbeslut samt upphandlingsprotokoll - Upphandling Elarbeten 2020 (dnr 20KS353-5)
Ansökan om antagning i hemvärnet (dnr 20KS14-3)
Delegationsbeslut Wibax Piteå säsongen 2019-2020 (dnr 20KS224-2)
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§ 220
Delårsrapport augusti 2020 för Piteå kommun och kommunkoncern
Diarienr 20KS342
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner Delårsrapport augusti 2020 för
Piteå kommun och kommunkoncern.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har tillsammans med kommunens förvaltningar och bolag sammanställt
ekonomiskt resultat per 31 augusti 2020 som för kommunkoncernen uppgår till 269 mkr, att
jämföra med 208 mkr motsvarande period föregående år.
För kommunen redovisas resultat per augusti på 175 mkr och för helåret prognostiseras
resultat om 104 mkr.
Beslutsunderlag
 Delårsrapport Piteå kommun 2020
 Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2020
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Kommunstyrelsen

§ 221
Medborgarförslag - Att semesterersättningen höjs för nattarbetare
Diarienr 19KS694
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - att semesterersättningen höjs för nattarbetare.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in rubricerat att semesterersättningen höjs för nattarbetare.
Förslagsställaren yrkar följande:
Att semesterersättningen höjs för nattarbetare.
Dessutom anges i medborgarförslaget:
Eftersom vi som nattarbetare "lever" på ob-ersättningen, så bör semesterersättningen
kompensera ob-bortfallet under semester. Det gör den inte idag. Man förlorar mycket då man
har semester.
__________
Kommunfullmäktige har den 16 december 2019 § 322 överlämnat medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 augusti 2020
Semesterlönen grundar sig på den grundlön man har. Ersättning för obekväm arbetstid är inte
en lön, utan en ersättning för att man utför arbete på obekväm arbetstid. Under semestern
arbetar man inte obekväm arbetstid och kan därför inte få ersättning för det.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på att förhållande mellan arbetstagare och
arbetsgivare regleras mellan parterna på arbetsmarknaden. Piteå kommun följer de
kollektivavtal som har förhandlats fram mellan arbetsgivarförening och fack. Jag tycker det är
viktigt att vi håller fast vid denna princip då den även är en säkerhet för att arbetstagarnas
situation är stabil och inte i grunden påverkas av det för tillfället politiska styret.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget."
Förslagsställaren deltog inte vid sammanträdet.
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Kommunstyrelsen

§ 222
Medborgarförslag-Semesterlönen bör höjas för nattarbetare, så att
man får samma lön som när man jobbar och har ob ersättning
Diarienr 19KS448
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - Semesterlönen bör höjas för nattarbetare, så att
man får samma lön som när man jobbar och har ob-ersättning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit rubricerat enligt ovan som yrkar följande:
Semesterlönen bör höjas för nattarbetare, så att man får samma lön som när man jobbar och
har ob ersättning.
Dessutom anförs i medborgarförslaget:
Semesterlönen för nattarbetare bör höjas så att detta kompenserar bortfallet av ob-ersättningen
som man går miste om under semestern. Vårdpersonalen som jobbar natt får därför lägre lön
under semesterperioden pga. att de inte för någon ersättning för bortfall av ob-ersättningen.
Många andra företag kompenserar detta med att lägga semesterlönen högre så att bortfall för
förlorad ersättning inte är märkbar.
__________
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 223, överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 augusti 2020
Semesterlönen grundar sig på den grundlön man har. Ersättning för obekväm arbetstid är inte
en lön, utan en ersättning för att man utför arbete på obekväm arbetstid. Under semestern
arbetar man inte obekväm arbetstid och kan därför inte få ersättning för det.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på att förhållande mellan arbetstagare och
arbetsgivare regleras mellan parterna på arbetsmarknaden. Piteå kommun följer de
kollektivavtal som har förhandlats fram mellan arbetsgivarförening och fack. Jag tycker det är
viktigt att vi håller fast vid denna princip då den även är en säkerhet för att arbetstagarnas
situation är stabil och inte i grunden påverkas av det för tillfället politiska styret.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget."
Förslagsställaren deltog inte vid sammanträdet.
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Kommunstyrelsen

§ 223
Medborgarförslag - Att natt-ob ska höjas även kvälls och helg ob
Diarienr 19KS693
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - att natt-ob ska höjas, även kvälls- och helg-ob.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in rubricerat Medborgarförslag - Att natt-ob ska höjas, även
kvälls och helg ob. Förslagsställaren yrkar följande:
Att natt-ob ska höjas, även kvälls och helg ob.
Dessutom anges i medborgarförslaget:
Högre ob-ersättning för kväll-, helg- och nattarbete. Skulle motivera fler att välja vårdyrket.
__________
Kommunfullmäktige har den 16 december 2019 § 321 överlämnat medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-08-26
De som arbetar obekväm arbetstid (ob-tid) inom vården tillhör Kommunals avtalsområde. De
centrala kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB) som tecknats av Sveriges kommuner och
regioner och Kommunal tillåter inte att man betalar annan ersättning för arbete på obekväm
arbetstid än den ersättning som finns i det centrala kollektivavtalet. Det är därför inte möjligt
för Piteå kommun att erbjuda högre ob-ersättning till anställda inom Kommunals
avtalsområde än den ersättning som gäller enligt avtal.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på att förhållande mellan arbetstagare och
arbetsgivare regleras mellan parterna på arbetsmarknaden. Piteå kommun följer de
kollektivavtal som har förhandlats fram mellan arbetsgivarförening och fack. Jag tycker det är
viktigt att vi håller fast vid denna princip då den även är en säkerhet för att arbetstagarnas
situation är stabil och inte i grunden påverkas av det för tillfället politiska styret.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.”
Förslagsställaren deltog inte vid sammanträdet.
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Kommunstyrelsen

§ 224
Medborgarförslag - Högre ob-ersättning (obekväm arbetstid), för
både dagarbetare och nattarbetare vardag-helg och storhelg
Diarienr 19KS447
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - Högre ob-ersättning (obekväm arbetstid), för
både dagarbetare och nattarbetare, vardag-helg och storhelg.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit rubricerat enligt ovan som yrkar följande:
Högre ob-ersättning (obekväm arbetstid) för vårdpersonal både dagarbetare och nattarbetare
vardag-helg och storhelg
Dessutom anförs i medborgarförslaget:
I detta yrke jobbar man ofta på obekväm arbetstid. Vi tycker att vården har halkat efter när det
gäller detta. Handel och många andra har högre ob än vården i dagsläget och därför är det
dags att höja även för vårdpersonalen. Nattarbetarna bör få höjd ob-ersättning eftersom deras
arbete alltid är nattetid och inte anses som annat än obekväm.
__________
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2019, § 266, överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 augusti 2020
De som arbetar obekväm arbetstid (ob-tid) inom vården tillhör Kommunals avtalsområde. De
centrala kollektivavtal Allmänna bestämmelser (AB) som tecknats av Sveriges kommuner och
regioner och Kommunal tillåter inte att man betalar annan ersättning för arbete på obekväm
arbetstid än den ersättning som finns i det centrala kollektivavtalet. Det är därför inte möjligt
för Piteå kommun att erbjuda högre ob-ersättning till anställda inom Kommunals
avtalsområde än den ersättning som gäller enligt avtal.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på att förhållande mellan arbetstagare och
arbetsgivare regleras mellan parterna på arbetsmarknaden. Piteå kommun följer de
kollektivavtal som har förhandlats fram mellan arbetsgivarförening och fack. Jag tycker det är
viktigt att vi håller fast vid denna princip då den även är en säkerhet för att arbetstagarnas
situation är stabil och inte i grunden påverkas av det för tillfället politiska styret.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.”
Förslagsställaren deltog inte vid sammanträdet.
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§ 225
Medborgarförslag - sänk arbetstiden för nattarbetare från 36,33 till
34,00
Diarienr 19KS446
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - sänk arbetstiden för nattarbetare från 36,33 till
34 timmar.
Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett medborgarförslag som yrkar följande:
Sänk veckoarbetstiden för nattarbetare från 36,33 till 34,00 (Heltid 34.00 timmars
arbetsvecka)
Dessutom anförs i medborgarförslaget:
Det är inte antal timmar som man gör under ett nattpass som gör det tungt. Det är hur
många dagar man är ledig mellan arbetspassen. Det är alltså ledigheten mellan passen som
gör att man orkar jobba natt. Därför tycker jag att det är viktigt att man lyssnar på dem som
jobbar natt inom vården för det är dom som vet vad som är viktig för dem.
__________
Kommunfullmäktige har den 23 september 2019, § 222, remitterat ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 augusti 2020
Piteå kommun följer det centrala kollektivavtalet som tecknas mellan Sveriges kommuner och
regioner och Kommunal. Där regleras veckoarbetstiden för den som arbetar ständig natt till
36,33 timmar. Om veckoarbetstiden för nattarbetande inom Kommunals avtalsområde ska
sänkas är det ett beslut som ansvariga för verksamheter där det förekommer ska ta. Ett sådant
beslut kräver en noggrann genomlysning av vilka konsekvenser det kan få i verksamheten.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på att förhållande mellan arbetstagare och
arbetsgivare regleras mellan parterna på arbetsmarknaden. Piteå kommun följer de
kollektivavtal som har förhandlats fram mellan arbetsgivarförening och fack. Jag tycker det är
viktigt att vi håller fast vid denna princip då den även är en säkerhet för att arbetstagarnas
situation är stabil och inte i grunden påverkas av det för tillfället politiska styret.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.”
Förslagsställaren deltog inte vid sammanträdet.
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§ 226
Medborgarförslag - Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks från 36.33
till 33 eller 32 timmar
Diarienr 19KS692
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget - Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks från 36.33
till 33 eller 32 timmar.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in rubricerat Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks från 36.33
till 33 eller 32 timmar. Förslagsställaren yrkar följande:
Nattarbetarnas veckoarbetstid sänks från 36.33 till 33 eller 32 timmar.
Dessutom anges i medborgarförslaget:
Eftersom det sägs att det är sämre för hälsan med nattarbete så bör nattarbetstiden sänkas.
Idag ligger vi på samma veckoarbetstid som personal dagtid i hemtjänsten. Och på boenden
ligger dagtiden på 37 timmar. Som nattarbetare tycker jag att 10 timmars nattpass är bra. För
det är återhämtningen mellan arbetspassen som är det viktiga! Därför tycker jag att
veckoarbetstiden ska sänkas.
__________
Kommunfullmäktige har den 16 december 2019 § 320 överlämnat medborgarförslaget till
Kommunstyrelsen för beslut.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 26 augusti 2020
Piteå kommun följer det centrala kollektivavtalet som tecknas mellan SKR (Sveriges
kommuner och regioner) och Kommunal. Där regleras veckoarbetstiden för den som arbetar
ständig natt till 36,33 timmar. Om veckoarbetstiden för nattarbetande inom Kommunals
avtalsområde ska sänkas är det ett beslut som ansvariga för verksamheter där det förekommer
ska ta. Ett sådant beslut kräver en noggrann genomlysning av vilka konsekvenser det kan få i
verksamheten
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist (S) anför följande:
”Den svenska modellen på arbetsmarknaden bygger på att förhållande mellan arbetstagare och
arbetsgivare regleras mellan parterna på arbetsmarknaden. Piteå kommun följer de
kollektivavtal som har förhandlats fram mellan arbetsgivarförening och fack. Jag tycker det är
viktigt att vi håller fast vid denna princip då den även är en säkerhet för att arbetstagarnas
situation är stabil och inte i grunden påverkas av det för tillfället politiska styret.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.”
Förslagsställaren deltog inte vid sammanträdet.
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§ 227
Försäljning av aktier i Svenska Kommunförsäkrings AB från Piteå
kommun till Piteå Kommunföretag AB
Diarienr 20KS407
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun säljer 275
aktier i Svenska Kommun Försäkrings AB till Piteå Kommunföretag AB, till bokfört värde.
Ärendebeskrivning
Svenska Kommun Försäkrings AB (SKFAB) startades 2003 och ägs idag av ett antal
kommuner, bland annat av Piteå kommun. Bolaget är till för att aktieägarna och de
associationer som aktieägarna helt eller delvis äger, i kommunal samverkan, långsiktigt och
till så förmånliga villkor som möjligt få ett välanpassat försäkringsskydd.
För att ge Piteå Kommunföretag AB med dotterbolag möjlighet att direktupphandla
försäkringar av Svenska Kommun Försäkrings AB krävs det att bolagen också är delägare i
någon form. Enklast då genom att ge Piteå Kommunföretag AB möjlighet att bli delägare.
Tidigare har det ej varit möjligt för en ägares bolag att bli delägare i SKFAB. I och med en
nyligen genomförd ändring i SKFABs styrande dokument, finns nu denna öppning. SKFAB
kan dock inte emittera nya aktier. För att Piteå Kommunföretag AB ska kunna bli delägare
måste det ske genom att Piteå Kommunföretag AB förvärvar en del av Piteå kommuns aktier i
bolaget.
Piteå kommun äger idag 3%, vilket motsvarar 820 aktier. Ett förvärv av en tredjedel av
kommunens aktier skulle motsvara 275 aktier. Det bokförda värdet för Piteå kommun på 275
aktier uppgår till 335 tkr, viket också föreslås bli köpeskillingen vid ett förvärv av Piteå
Kommunföretag AB.
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§ 228
Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
Diarienr 20KS431
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Piteå kommun till
Kommuninvest ekonomisk förening successivt ska inbetala ett insatsbelopp om motsvarande
maximalt 1 300 kr per invånare, i enlighet med Föreningens inbetalningstrappa för
kapitalinsats.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återbetalt förlagslån om 5,9
mkr inbetalas till Kommuninvest ekonomisk förening som kapitalinsats för år 2021 samt som
delsumma för kapitalinsats år 2022.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen
bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i
Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021,
2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare.
Ärendebeskrivning
Piteå kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”), en
medlemsorganisation som företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs
upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 mdkr. Syftet
med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i
avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen. Piteå kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per 2020-09-03 till 5,9 mkr,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas
in i kapitalbasen. Det innebär att förfarandet inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra
till kapitaliseringen av Kommuninvest och förlagslånen kommer därför återbetalas till
medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats. För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem
bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Page 38 of 1383

38 (78)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-05

Vid föreningsstämman 2020 ändrades stadgarna till att en enhetlig obligatorisk medlemsinsats
ska gälla för samtliga medlemmar samt att återbäringstrappan därmed tas bort fr o m 2021.
Insatsen motsvarar 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för
regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt
följande:
År Kapitalinsats kommun (kr/invånare)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst
uppgår till ovan angivna belopp. Piteå kommuns nuvarande insatskapital är 900 kr per
invånare. Med ett ökat insatskapital år 2024 om 1 300 kr per invånare, beräknat på
invånarantalet innevarande år, motsvaras av en total inbetalning om 16,9 mkr. Inlöst
förlagslån om 5,9 mkr återbetalas till Föreningen och täcker därmed hela kapitalinsatsen år
2021 samt delsumma för 2022 års kapitalinsats. Utöver återbetalt förlagslån återstår sedan en
kapitalinsats om totalt 11,0 mkr fördelat på åren 2022-2024.
Beslutsunderlag
 Förslag missiv och beslutformulering
 Insatskapital per medlem samt förlagslån
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§ 229
Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet
(RKM)
Diarienr 20KS333
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet.
Kommunstyrelsen föreslår även att Kommunfullmäktige inte riktar en egen anmärkning mot
Förbundsdirektionen eftersom man tagit fram åtgärder för att komma till rätta med
framkomna brister som revisonen uppmärksammat.
Jäv
Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP), Johnny Åström (SJV) och Majvor Sjölund (C)
anmäler jäv i ärendet och deltar inte i beredning och beslut.
Reservation
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag.
Ärendebeskrivning
Region Norrbottens utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet
som bedrivits i kommunalförbundets företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som
biträder revisorerna.
Förbundsdirektionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll.
Revisorerna ansvarar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. Vår granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning samt givit det resultat som redovisas i bilagan
"Revisorernas redogörelse".
Revisorerna bedömer:
Att förbundsdirektionen inte utfört verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Till följd av ett mycket svagt ekonomiskt resultat för den samlade
verksamheten har förbundets medlemmartvingats kompensera förbundet och dess företag med
väsentligt ökade bidrag.
Att förbundsdirektionens interna kontroll endast delvis har varit tillräcklig.
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Att förbundsdirektionen endast delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.
Att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de verksamhetsmål och
finansiella mål som direktionen uppställt.
Revisorerna riktar anmärkning:
Mot förbundsdirektionen för dels brister i styrning, ledning och intern kontroll av ekonomin
dels bristande måluppfyllelse för ekonomin. Förbundsdirektionen har brustit i sin
uppsiktsplikt över den verksamhet som bedrivs i bolagsform. Direktionens passiva uppsikt har
fört med sig att medlemskommunerna tvingats kompensera förbundet och dess företag med
väsentligt ökade bidrag.
Revisorerna tillstyrker:
Att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna
i densamma.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Det är klart utifrån revisonens rapport att 2019 har det funnits brister i styrning, ledning och
internkontroll. Det är mycket olyckligt om det har medfört merkostnader för
medlemskommunerna. Direktionens yttrande visar att Regionala kollektivtrafikmyndigheten
tagit till sig av de brister revisonen uppmärksammar och tagit fram åtgärder för att komma till
rätta med dessa.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet
för direktionen samt de enskilda ledamöterna i Kommunalförbundet Norrbottens Läns
Kollektivtrafikmyndighet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår även att kommunfullmäktige inte riktar en egen
anmärkning mot förbundsdirektionen men följer utfallet av de åtagna åtgärderna under
kommande år.
Yrkanden
Håkan Johansson (M) och Karl-Erik Jonsson (M): bifall till förslaget med ändring att
Kommunfullmäktige riktar anmärkning mot Förbundsdirektionen i enighet med revisorernas
förslag.
Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens beslutar
enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.
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Beslutsunderlag
 Revisorernas redogörelse 2019 Kommunalförbundet Norrbottens Läns
Kollektivtrafikmyndighet
 Revisionsberättelse för 2019 Kommunalförbundet Norbottens Läns
Kollektivtrafikmyndighet
 Revisionsrapport Styrning och kontroll av ekonomin RKM + bolag 2019
 Granskning av årsredovisning 2019
 Fördjupad granskning RKM + bolag 2019
 Revisionsrapport Grundläggande granskning 2019
 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning RKM 2019
 Yttrande från Direktionen RKM över Revisionsberättelse 2019
 Granskningsrapport för 2019 Bussgods i Norrbotten AB
 Granskningsrapport för 2019 Länstrafiken i Norrbotten AB
 Granskningsrapport för 2019 Norrtåg AB
 Granskningsrapport för 2019 Serviceresor i Norr AB
 Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2019
 Årsredovisning Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten RKM 2019
 Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2019
 Årsredovisning Norrtåg AB 2019
 Årsredovisning Serviceresor i Norr AB 2019
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§ 230
Kommunalt partistöd - Centerpartiet Piteå 2021
Diarienr 20KS60
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Centerpartiet Piteå för 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Centerpartiet Piteå för 2021.
Beslutsunderlag
 Redovisning av mottaget partistöd 2019 samt granskningsintyg
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§ 231
Kommunalt partistöd - Kristdemokraterna Piteå 2021
Diarienr 20KS66
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Kristdemokraterna Piteå 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Kristdemokraterna Piteå för 2021.
Beslutsunderlag
 Redovisning av mottaget partistöd
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§ 232
Kommunalt partistöd - Liberalerna Piteå 2021
Diarienr 20KS61
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Liberalerna Piteå för 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Liberalerna Piteå för 2021.
Beslutsunderlag
 Redovisning av erhållet kommunalt partistöd Liberalerna
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§ 233
Kommunalt partistöd - Miljöpartiet Piteå 2021
Diarienr 20KS62
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Miljöpartiet Piteå för 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Miljöpartiet Piteå för 2021.
Beslutsunderlag
 Verksamhetsrapport för Miljöpartiet de gröna i Piteå 2019
 Granskningsrapport Miljöpartiet de gröna i Piteå 2019
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§ 234
Kommunalt partistöd - Moderata samlingspartiet Piteå 2021
Diarienr 20KS63
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Moderaterna Piteå för 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Moderaterna Piteå för 2021.
Beslutsunderlag
 Redovisning av erhållet partistöd Moderata Samlingspartiet (M)
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§ 235
Kommunalt partistöd - Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun
2021
Diarienr 20KS65
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Piteå Socialdemokratiska arbetarekommun för 2021.
Beslutsunderlag
 Redovisning partistöd Socialdemokraterna i Piteå för 2019
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§ 236
Kommunalt partistöd - Sjukvårdspartiet Piteå 2021
Diarienr 20KS64
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Sjukvårdspartiet Piteå för 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Sjukvårdspartiet Piteå för 2021.
Beslutsunderlag
 Redovisning av partistöd och granskningsintyg Sjukvårdspartiet
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§ 237
Kommunalt partistöd - Skol- och landsbygdspartiet Piteå 2021
Diarienr 20KS68
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Skol- och landsbygdspartiet Piteå för 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Skol- och landsbygdspartiet Piteå för 2021.
Beslutsunderlag
 Redovisning av erhållet partistöd samt granskningsintyg SLP
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§ 238
Kommunalt partistöd - Sverigedemokraterna Piteå 2021
Diarienr 20KS69
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Sverigedemokraterna Piteå för 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Sverigedemokraterna Piteå för 2021.
Yrkanden
Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
Dessutom vill Kommunstyrelsen uppmärksamma Sverigedemokraterna på att ett
förtydligande önskas, hur de 48 725 kr som betalas till SD Riks stärker den lokala
demokratin.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir
Kommunstyrelsens beslut.
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Beslutsunderlag
 Redovisning av partistöd och granskningsrapport Sverigedemokraterna
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§ 239
Kommunalt partistöd - Vänsterpartiet Piteå 2021
Diarienr 20KS67
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att utbetala kommunalt partistöd
till Vänsterpartiet Piteå för 2021.
Ärendebeskrivning
Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges
i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
Till redovisningen ska fogas en granskningsrapport. Av rapporten ska framgå om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödsmottagaren använt partistödet.
Granskningsrapporten kan utgöras av revisionsberättelsen för det aktuella verksamhetsåret,
upprättad av föreningens revisor.
Redovisning ska lämnas till Kommunfullmäktige senast 1 juli året efter aktuellt
verksamhetsår. Partistöd i form av grund- och mandatstöd utbetalas årligen i förskott under
mars månad efter beslut av Kommunfullmäktige.
I föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun 7 § utbetalning av partistöd står följande:
” Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till Kommunfullmäktige inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år (grund- och mandatstöd) eller
innevarande år (utbildningsstöd).”
______________
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2020-09-05:
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inkommen redovisning och granskningsrapport
uppfyller krav enligt lag och kommunens styrande dokument och har lämnats in inom
föreskriven tid. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
utbetala kommunalt partistöd till Vänsterpartiet Piteå för 2021.
Beslutsunderlag
 Redovisning av mottaget partistöd och granskningsintyg (V)
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§ 240
Taxa för Piteå Hamn AB - fartyg, varor och avfall
Diarienr 20KS382
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxa Piteå Hamn AB - fartyg, varor
och avfall.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till förändring av beslutsordningen för taxa Piteå Hamn AB presenteras i bilaga.
Förslag till förändring av beslutsordning taxa Piteå Hamn. Målet med förslaget är att
presentera ett underlag för beslut och ställningstagande som överensstämmer med gällande
lagar och regelverk och som även är i linje med andra likartade bolags hantering av frågan.
Förslaget innefattar jämförelser med andra bolag med likartat uppdrag i hamnbranschen och
andra bolag i PIKAB-koncernen med avseende på hur prissättning av tjänster beslutas.
------Styrelsen för Pikab beslutade 2020-06-08 § 36 att föreslå Kommunfullmäktige att:
Den av Kommunfullmäktige beslutade Hamntaxan (2019-12-16 § 303) uppdelas på så sätt att:
- Kommunfullmäktige beslutar om utformningen av Hamntaxan avseende avsnitt
Fartygsavgifter, Varuavgifter och Avfall regelverk enligt bilaga b.
- Styrelsen för Piteå Hamn AB beslutar om årlig uppräkning med KPI som bas, under
förutsättning att kommunfullmäktige inte beslutar annat, av Fartygsavgifter, Varuavgifter och
Avfall regelverk utifrån taxan 2020 samt beslutar om prissättning av Tjänster anlöp fartyg,
Spåravgifter Järnväg, Lagring av gods och Övriga bestämmelser samt prissättning av andra
förekommande tjänster enligt bilaga c.
-----Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige beslutade 2002-11-18 att överlämna skötseln av verksamheten vid
Haraholmens handelshamn till ett särskilt hamnbolag. Kommunfullmäktige har fortsatt att
fastställa hamntaxa avseende samtliga avgifter hänförliga till hamnverksamheten även efter
överlämnandet.
Nu gällande taxa avseende Piteå Hamn AB:s verksamhet är således fastställd av
kommunfullmäktige 2019-12-16 och avser samtliga avgifter för Piteå Hamn AB:s
verksamhet. Förslaget till beslut innebär att kommunfullmäktige istället endast fastställer taxa
avseende fartyg, varor och avfall. Övriga avgifter som hamnen tar ut för sin verksamhet
fastställer bolaget själv i en särskild prislista, Prislista övriga tjänster 2020.
Det framgår inte klart av lag eller annan författning vem som ska fastställa hamntaxan eller
delar av hamntaxan när hamnverksamhet överlämnats till ett kommunalt bolag. Frågan är inte
heller tillräckligt belyst i rättspraxis eller doktrin för att det ska kunna gå att dra någon säker
slutsats. Någon specialbestämmelse som anger att fullmäktige ska fastställa taxan när
hamnverksamhet överlämnats till kommunalt bolag finns inte. Uppräkningen av fullmäktiges
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skyldigheter vid överlämnandet av kommunal angelägenhet till bolag i KL 10:3 omfattar inte
uttryckligen att fullmäktige ska se till att fullmäktige ska fastställa taxor för den verksamhet
som bolaget bedriver. Möjligen kan taxor för verksamheten vara något som fullmäktige enligt
bolagsordningen ska ha rätt att ta ställning till innan beslut fattas (KL 10:3 punkten 4), men
det är inte säkert att fastställandet av avgifter för en verksamhet är en principiell fråga för
kommunen även sedan verksamheten överlämnats till ett kommunalt bolag. I någon mån har
fullmäktige redan i och med beslutet att överlämna verksamheten till bolaget, tagit ställning
mot att finansiera verksamheten helt med skattemedel och bolagets taxa blir därför inte på
samma sätt en principiell fråga om finansiering ska ske med skattemedel eller avgifter.
Det kan konstateras att kommuner runt om i Sverige hanterar frågan på olika sätt. I vissa
kommuner fastställer det kommunala hamnbolaget hela taxan, i andra kommuner fastställer
kommunfullmäktige hela taxan och i ytterligare andra kommuner fastställer fullmäktige vissa
avgifter och hamnbolaget andra avgifter. I de stora hamnkommunerna är det vanligt att det
kommunala hamnbolaget fastställer hela taxan själv, så sker t.ex. i Stockholms stad,
Göteborgs stad, Umeå kommun och Luleå kommun.
Rättsläget är som framgår oklart. Bedömningen är dock sammantaget att mycket talar för att
Piteå Hamn AB själv får besluta om alla avgifter för den verksamhet bolaget bedriver utan
generell underställning av beslutet till fullmäktige. Något lagligt hinder mot att fullmäktige
trots detta fastställer vissa av avgifterna i en taxa finns dock inte. Det föreslagna beslutet
innebär att Piteå Hamn AB får ett större handlingsutrymme och en förenklad beslutsgång när
det gäller prissättning av vissa av bolagets tjänster, vilket innebär att bolaget kan vara mer
flexibel i sin prissättning och lättare kan följa prisförändringar hos leverantörer - samtidigt
som kommunfullmäktige behåller viss kontroll över avgifterna och en god insyn i Piteå Hamn
AB:s affärsmodell. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ska
fastställa taxa i enlighet med ovan.
Något behov av att överlåta beslutanderätten avseende övriga avgifter till Piteå Hamn AB
finns inte.
Beslutsunderlag
 Taxa Piteå Hamn AB - fartyg, varor och avfall
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§ 241
Taxa Piteå Hamn - upphävande
Diarienr 20KS450
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige upphäver Taxa för Piteå Hamn.
Ärendebeskrivning
Med anledning av att ny Taxa för Piteå Hamn AB – fartygsavgifter, varuavgifter och avfall
antas av Kommunfullmäktige upphävs Taxa för Piteå Hamn, antagen 2019-12-16 § 303.
Detta innebär att den del av taxan som berör övriga hamntjänster upphör i och med
Kommunfullmäktiges beslut från och med 26 oktober 2020 och att Piteå Hamns styrelse
beslutar om denna del av taxan från och med samma datum.
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§ 242
Bestämmelse för uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till
medarbetare och förtroendevalda i Piteå kommun
Diarienr 19KS531
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bestämmelse för gåvor till
medarbetare och förtroendevalda.
Ärendebeskrivning
Bestämmelse för uppvaktning och utdelning av jubileumsgåvor till medarbetare och
förtroendevalda som beslutades av Kommunfullmäktige 2018-05-07, omfattade förutom
gåvans värde även rutiner för handläggning och när gåvor ska erhållas. I dokumentet finns
även rutiner för gåvor vid andra sammanhang t.ex. avslut av anställning på egen begäran, vid
dödsfall och julklapp.
För att tydliggöra och säkerställa en likabehandling av alla anställda och förtroendevalda i
Piteå kommun har en ny bestämmelse tagits fram. Bestämmelsen tydliggör vilka belopp som
gäller, när gåvor ska erhållas och vilken typ av gåvor som medges.
Rutiner för handläggning och utdelandet kan förändras över tid men påverkar inte nivån på
gåvas värde eller när gåvor ska erhållas, denna information behöver inte finnas i ett styrande
dokument och har därmed strukits i den nya bestämmelsen.
Dokumentets rubrik ändras från Bestämmelser för utdelning av jubileumsgåvor till
arbetstagare och förtroendevalda i Piteå kommun till Bestämmelse för gåvor till medarbetare
och förtroendevalda.
Till denna bestämmelse finns rutiner framtagna för handläggning och utdelande av gåvor.
Beslutsunderlag
 Bestämmelse för gåvor till medarbetare och förtroendevalda
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§ 243
Motion (M) - Låt lärarna utöva sin profession
Diarienr 19KS671
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen, Låt lärarna utöva sin
profession, färdigbehandlad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Håkan Johansson (M) har inkommit med ovan rubricerade
motion och yrkar följande:
Piteå kommun snarast ser över bland annat städvalen i syfte att frigöra lärarnas arbetstid till
att utbilda elever istället för att utföra städuppdrag på betald arbetstid.
Dessutom anförs i motionen:
Bakgrund:
Att utbilda sig och skapa sig en fast grund att stå på ska vara alla människors rätt. Det är
därför en av de allra viktigaste grundpelarna i kommunernas uppdrag, att se till att det finns
utbildning med hög kvalitet där alla elever ska känna motivation och nå sin fulla potential.
Lärarna har en alldeles särskild nyckelroll när det gäller att nå detta mål. I Piteå Kommun har
vi stor andel välutbildade och motiverade lärare som vi måste vara rädda om. Vi vet också att
det kommer att bli mycket svårt att rekrytera nya lärare då det enligt all statistik kommer att
råda stor brist inom just läraryrket under en lång tid framöver.
De duktiga och välutbildade lärare som vi har i kommunen, som har lagt ner stort
engagemang och stora pengar på mångåriga universitetsstudier, måste få använda sina
kunskaper och sitt engagemang just till att utbilda eleverna så att de lyckas så bra som möjligt
i skolan och i livet.
Med detta som bakgrund är det mycket märkligt att Piteå kommun använder dessa resurser,
lärarna, till så mycket annat än det de är utbildade för och det de helst av allt vill använda sin
arbetstid till - att utbilda. Idag ska en lärare, förutom att undervisa, även jobba som rastvakter,
kuratorsarbete och att städa i skolan.
Att lärarna ska utföra städning i skolorna och där elever ibland också används till städpersonal
i skolorna, istället för att använda tiden till att utbilda är högst anmärkningsvärt. Detta innebär
inte bara högre kostnader för kommunen, då en lärare sannolikt har högre lön än de som är
anställda för att städa i kommunen. Det innebär även att eleverna får mindre undervisningstid
och framförallt att lärarna måste hålla på med sådant som de inte är utbildade till och som är
deras uppdrag i sin anställning. Vi har dessutom väldigt duktiga och utbildade lokalvårdare
inom kommunen, med mer erfarenhet och utbildning än lärarna inom exempelvis ergonomi,
belastningsskador, kemikalieanvändning, med mera.
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Så för att säkra den framtida kompetensen inom skolan måste vi optimera den tid en lärare
ägnar sig åt att undervisa istället för att städa i klassrummen. Att låta varje yrkesgrupp skapa
betydande värde i sin profession, alla har sin del i elevernas vardag och den gemensamma
arbetsmiljön.
__________
Kommunfullmäktige har den 16 december 2019, § 315, remitterat ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
__________
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, inkommit den 3 april 2020, § 27
Vad det gäller det särskilda yrkandet har Fastighets- och Serviceförvaltningen och
Utbildningsförvaltningen tillsammans utformat städplaner för bas-, höghöjds- (ytor över 2,5
m) och storstädning. Utbildningsförvaltningen är beställare och styr i samråd med
Städenheten vad och hur ofta städningen ska ske. Det är varje skola/förskola som ansvarar för
att det är god ordning i lokalerna så att alla ytor är möjliga att städa och dammtorka. Ett
kontinuerligt arbete pågår för att förbättra städbarheten.
Åtgärder
Under kvartal 1 och 2, 2019 har utbildningsförvaltningen tillsammans med fastighets och
serviceförvaltningen arbetat med att åtgärda bristerna genom att:
• Bygga upp en skriftlig egenkontroll på respektive skola.
• Tydliggöra städrutiner och fördela ansvar.
• Förbättra städbarheten i skolorna.
Utifrån ovanstående redogörelse anser vi att gällande avtal med Fastighets- och
servicenämnden är tillräckligt omfattande och att de åtgärder som vidtagits bör utvärderas
innan frågan om eventuell avtalsförändring kan komma på tal.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2020
Med utgångspunkt i utbildningsförvaltningens yttrande föreslår
Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad då
Fastighets- och serviceförvaltningen och Utbildningsförvaltningen redan arbetar med frågan.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Lärarnas främsta ansvar är att ge våra barn och ungdomar möjlighet till kunskap och främja
deras utveckling och en livslång lust att lära. Lärarnas arbetstid ska i huvudsak fokuseras på
denna viktiga uppgift. Det har aldrig heller varit aktuellt att de ska sköta städningen av skolor
och undervisningslokaler, till det finns utbildad städpersonal. Däremot är det även viktigt att
städpersonalen ges möjlighet att utföra sitt arbete och det kräver en viss ordning och att det är
undanplockat på ett bra sätt, det gäller oberoende om det är ett kontor eller ett klassrum.
Jag föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen färdigbehandlad.”
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§ 244
Motion (SLP) - Bisysslor och redovisning av styrelseuppdrag i andra
företag än de kommunala
Diarienr 20KS331
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen - Bisysslor och
redovisning av styrelseuppdrag i andra företag än de kommunala, färdigbehandlad
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade
motion och yrkar följande:
att man följer SKRs rekommendationer enligt vad som i motionen beskrivs
att chefer och inköpare av varor och tjänster öppet redovisar vilka eventuella styrelseuppdrag
man har i privata företag
att innehav av styrelseuppdrag i privata företag redovisas avseende omfattning och tidsåtgång
att chefer och inköpare av varor och tjänster inte får inneha styrelseuppdrag i privata företag
om det på minsta vis kan misstänkas att detta uppdrag är arbetshämmade, konkurrerande eller
förtroendeskadligt gentemot kommunen.
Dessutom anförs i motionen:
Bakgrund: Bisysslor kan vara arbetshindrande, konkurrerande och förtroendeskadliga
gentemot i indirekt form arbetsgivaren Piteå Kommun.
Förbud mot arbetshindrande och konkurrerande bisysslor för kommunanställda finns i SKR
(se även Sobona) kollektivavtal AB, Allmänna bestämmelser. I AB § 8c finns dock en
särskild reglering för kommunala bolag, som tar sikte på just förtroendeskada för
arbetsgivaren:
Bisyssla kan förbjudas av arbetsgivaren om den kan ”påverka arbetstagarens handläggning i
sitt arbete hos arbetsgivaren”.
Enligt kommentaren till AB § 8c är syftet att förbjuda bisysslor där det kan finnas en ”risk för
att förtroendet för att arbetsgivarens verksamhet rubbas”.
I SKL:s cirkulär 17:50 (information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla) 2018-0124, sidan 2, anges som exempel som grund för förbjudande av bisyssla: ”att arbetstagaren har
ett uppdrag i en verksamhet som levererar varor eller tjänster till arbetstagaren”.
Kollektivavtalets regler om förtroende bör givetvis följas strikt av alla anställda.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Page 60 of 1383

60 (78)

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-05

----------------Kommunfullmäktige har den 22 juni 2020, § 158, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 21 augusti 2020
Piteå kommun hanterar bisysslor utifrån den av kommunfullmäktiga antagna ”Affärsetisk
policy” och ”Rutin för bisyssla” som är en tillämpningsbeskrivning av policyn.
Medarbetare har en skyldighet att anmäla om de har en bisyssla vid sidan av sin anställning.
Chefer ska årligen, vid medarbetarsamtal eller APT etc, informera medarbetare om att de är
skyldiga att anmäla bisyssla.
Som bisyssla räknas allt som medarbetar ägnar sig åt vid sidan av arbetet som inte tillhör
privatlivet. Det kan t.ex. vara en extra anställning, ett uppdrag eller en egen verksamhet och
det spelar ingen roll om det utgår ekonomisk ersättning eller inte. Förtroendeuppdrag inom
fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inom som bisyssla.
Utgångspunkten är att bisysslor är tillåtna förutsatt att de:
- Inte konkurrerar med Piteå kommuns egen verksamhet
- Inte påverkar myndighetsutövningen
- Inte medför oklarheter om medarbetaren representerar kommunen eller sitt företag
- Inte är av den omfattningen att den negativt påverkar möjligheten att utföra det
ordinarie arbete i Piteå kommun
- Inte bedöms skada allmänhetens förtroende till dig och/eller kommunens verksamhet.
Det finns en checklista som stöd för att bedöma om bisysslan är förtroendeskadlig
Det är i slutändan förvaltningschef som beslutar om bisysslan är godkänd för medarbetare, för
förvaltningschefer är det kommunchef som beslutar. Alla beslut om bisyssla är
delegationsbeslut och ska anmälas till respektive nämnd. Personalavdelningen registrerar alla
bisysslor.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att Piteå kommun behandlar bisysslor i enighet med
vad motionären efterfrågar och förslår att kommunfullmäktige anser motionen
färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
” Som verksamma i offentlig förvaltning arbetar Piteå kommuns medarbetare och
förtroendevalda
på medborgarnas uppdrag. En grundförutsättning i detta arbete är att alltid agera på ett sådant
sätt att förtroendet för styrelsers, nämnders, förvaltningars eller medarbetares saklighet och
opartiskhet står fast.
Det är mycket viktigt att upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Därför är det viktigt
att Piteå kommuns anställda och förtroendevalda inte ens misstänks för att de låter sig
påverkas av andra, än de som lagar m.m. kräver.
Kommunfullmäktige har i ”Affärsetisk policy” satt grunderna för vad som gäller för bisysslor
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och verksamheten har tagit fram rutiner som uppfyller lagkrav, kollektivavtal och SKRs
rekommendationer, så därför föreslår jag att kommunfullmäktige anser motionen
färdigbehandlad.”
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§ 245
Motion (KD) - Ange köttets ursprung på kommunens menyer
Diarienr 20KS72
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anser motionen, Ange köttets ursprung på
kommunens menyer, färdigbehandlad.
Reservation
Helén Lindbäck (KD), Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C) och Johnny Åström (SJV)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamot Helén Lindbäck (KD) har inkommit med en motion och yrkar:
att köttråvarornas ursprungsland ska framgå på menyerna i kommunens verksamheter.
Dessutom anförs i motionen:
Vi har all anledning att känna stolthet över svenska bönder och svensk köttproduktion som
präglas av högt ställda krav och god omsorg om djuren.
Svensk djurskyddslagstiftning är världens skarpaste och syftar till att djuren ska ha möjlighet
att bete sig så naturligt som möjligt. Den medför en rad olika krav om exempelvis utevistelse,
rörelseytor och bedövning. EU-lagstiftningen på området ligger fortsatt långt efter vår.
Världshälsoorganisationen menar att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot
mänskligheten. Ett högt användande av antibiotika i djuruppfödningen i andra länder driver
på utvecklingen i negativ riktning. Svensk produktion är ett föredöme med EU:s lägsta
användning.
Miljömässigt är svenskt kött också att föredra. Svenska bönder har låg klimatpåverkan.
Dessutom bidrar betande djur till öppna landskap och betesmarker med stor biologisk
mångfald.
Skälen att välja svenskt kött framför kött från andra länder är starka. Kommunen har ett
ansvar vid upphandling och den information som ges. För många medborgare är det viktigt att
få veta varifrån det man äter kommer. Det gäller inte minst kött, där ungefär 8 av 10 svarar att
information om varans ursprung är viktig för dem. I våra kommunala verksamheter serveras
en stor mängd måltider varje dag och vi kristdemokrater ser det som rimligt att köttråvarornas
ursprung framgår av menyerna.
__________
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 33, remitterat ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
__________
Fastighets- och servicenämnden yttrande, inkommit den 22 april 2020, § 22
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Nämnden verkar för att möjliggöra för svenska och lokalproducerade livsmedelsproducenter
att kunna lämna anbud vid livsmedelsupphandlingen. I upphandlingen har inte krav på
svenskt eller lokalproducerade produkter kunnat ställas utifrån lagen om offentlig
upphandling. Däremot har krav på produkter ställts utifrån svenska livsmedel. Krav har bland
annat ställts utifrån svensk djurskyddslagstiftning och användande av antibiotika endast vid
medicinska behov. Måltidsservice arbetar efter den regionala och nationella
livsmedelsstrategin som fastställer att vi behöver mer norrbottnisk mat på tallrikarna och efter
agenda 2030 utifrån de hållbarhetsmål som rör verksamheten.
I kommunen har vi idag sju menyer som publiceras en gång per månad. Dessa är meny för
äldreomsorgen, handikappomsorgen, hemtjänst, timbal, flytande och förskola och skola.
Underlag för respektive meny hämtas ur Mashie, ett kostdatasystem där hela processen från
inregistrering av kund och beställning till produktion och utskrift av menyer sker. Systemet är
relativt statiskt och de menyutskrifter som finns lämnar inget utrymme för Måltidsservice att
lägga till information. Vi kommer att lägga till information om köttråvarans ursprungsland. Vi
kommer att framföra önskemål om att råvarans ursprungsland ska kunna framgå på menyerna
till Mashie.
Vi har förståelse för att många medborgare tycker att det är viktigt att veta varifrån maten de
äter kommer. Vår grossist arbetar aktivt för att vi ska få lokalproducerade livsmedel i första
hand och svenska livsmedel i andra hand om det är möjligt, i enlighet med vår uppmaning till
verksamheten. Av oberett kött var 91 % (mätt i kilo) av svenskt ursprung år 2019. Alla
leverantörer anger inte råvarans ursprungsland, 3 % saknade denna uppgift avseende oberett
kött.
Eftersom det tekniskt inte går att införa information om köttets ursprung på menyerna föreslår
Fastighets- och servicenämnden avslag på motionen.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2020
Eftersom Fastighets- och serviceförvaltningen jobbar med frågan och försöker påverka
leverantören av verksamhetssystemet att införa möjlighet att visa ursprungsland på menyerna
förslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige anser motionen
färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Piteå kommun ska vara en öppen och transparant organisation. Medborgarna ska ha goda
möjligheter att följa och utvärdera all kommunal verksamhet. Jag håller med motionären om
att det vore önskvärt att vi kunde redovisa ursprungsland på de råvaror vi använder i de
måltider vi serverar. Det är positivt att en stor majoritet av de köttråvaror vi använder är av
svenskt ursprung och det vore ännu bättre om vi kunde visa upp det. Det är inte
tillfredställande att det verksamhetssystem som används inte kan visa ursprungsland på
menyerna och jag uppmanar måltidsservice att fortsätta trycka på hos leverantören att införa
denna möjlighet. Att manuellt redigera alla menyer för att införa uppgiften skulle medföra ett
stort merarbete som inte känns rimligt.
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad och uppmanar
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Fastighets- och serviceförvaltningen att fortsätta påverka leverantören av
verksamhetssystemet.”
Yrkanden
Helén Lindbäck (KD) och Majvor Sjölund (C): bifall till motionen.
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens beslutar
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 246
Motion (SD) - Nyanländas språkkunskaper inom äldreomsorgen
Diarienr 20KS113
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige att anse motionen, Nyanländas
språkkunskaper inom äldreomsorgen, färdigbehandlad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Magnus Häggblad (SD) har inkommit med ovan rubricerade
motion och yrkar följande:
att berörda förvaltningar som krav vid anställning följer socialstyrelsen rekommendationer
__________
Dessutom anförs i motionen:
Fler och fler blir allt äldre och kommer att behöva vård och omsorg i framtiden.
Omsorgsyrket är ett mycket viktigt och krävande arbete som kräver stort ansvar och god
förståelse av det svenska språket. De senaste årens stora tillströmning av nyanlända
utlänningar har gjort att många av dessa numera arbetar inom äldreomsorg och sociala
tjänster. Det har dock den senaste tiden kommit fler och fler rapporter, bland annat från
Kommunal, som visar att det finns problem inom verksamheterna till följd av bristfälliga
språkkunskaper.
Det finns ett flertal vederlagda exempel på hur bristande språkkunskaper lett till allvarliga
situationer för våra äldre. Utöver detta så framkommer ofta kritik inifrån verksamheterna då
ordinarie personal ofta får en extra arbetsbelastning i form av extra ansvar för personer som
inte känner det svenska språket tillräckligt väl.
Våra äldre förtjänar en vård där kommunikationen görs på bra svenska så att man kan känna
tillit och trygghet.
Socialstyrelsen rekommenderar att man ska ha kunskaper i svenska motsvarande andraspråk
på gymnasienivå. Detta skulle höja kvaliteten på vården och garantera en viss nivå och vi
skulle kunna undvika språkliga förbistringar.
För att våra äldre inom äldreomsorgen ska känna tillit och trygghet i vården och för att de
anställda ska få en bättre arbetssituation behöver det göras insatser för att komma upp i den
språknivå som socialstyrelsen rekommenderar. Sverigedemokraterna tycker att våra äldre är
värda detta efter ett långt arbetsliv.
_________
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 36 remitterat ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
__________
Socialnämndens yttrande, inkommit den 22 april 2020 § 50
Socialtjänstens målsättning är att anställa personer som har intresse av att arbeta med
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människor, har adekvat utbildning samt färdigheter för att klara vad arbetet kräver. Under
senare år är det färre personer som söker sig till ett arbete inom vård och omsorg varför
arbetsgivaren har arbetat för att anpassa sig till rådande förutsättningar.
Vid anställning av vård och omsorgspersonal sker en muntlig intervju samt en
dokumentationsövning. Den som inte bedöms klara intervjun och dokumentationsövning
anställs inte. Ansvariga intervjuare uppskattar kraven som ställs vilka motsvarar SFI (Svenska
för invandrare) nivå D. I Socialstyrelsens allmänna råd. (SOSFS 2011:12) ligger nivån
”Tillräckliga kunskaper i svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva
svenska i enighet med dessa allmänna råd”.
Alla nyanställda får en central introduktion samt introduktion på den arbetsplats man kommer
att arbeta på. Personal har via ”Lärande rekryteringar” utbildats till handledare, de samt
praktikanten har möjlighet att nyttja språkstöd. Arbetslag har utbildats liksom chefer för att
klara ett bra emottagande och färdighet i att ge bra introduktion i verksamheten. Under maj
månad 2020 erbjuds personer som behöver extra lång introduktion i yrket en månads
introduktion på kommande arbetsplats. Vidare pågår Eme-projekt – ”Employment for
migrants” EU projekt där Piteå är en av aktörerna. Projektet kartlägger deltagarnas erfarenhet
och intresse. Sedan erbjuds deltagaren en praktikplats där man får en handledare som
tillsammans arbetar med olika metoder för en god introduktion. Målet med projektet är att
utforma Metodbok för handledare.
Gällande allvarliga händelser har socialförvaltningen, Piteå kommun inga händelser kopplat
till brister i svenska språket som hitintills bedöms som allvarliga enligt Lex Sarah, Lex Maria.
Resursmässiga förutsättningar gällande språkutbildning kan socialtjänsten inte uttala sig om
då ansvaret för Vuxenutbildningen organiseras under Samhällsbyggnadsnämnden.
__________
Kommunledningsförvaltningens (Personalavdelningen) yttrande, den 24 april 2020
En arbetsgivare kan inte kräva en nivå av språkkunskap, till exempel svenska, som är högre
än vad som behövs för att utföra arbetsuppgifterna då det kan strida mot
diskrimineringsbestämmelserna.
Vid anställning av personal i Piteå kommun efterfrågas alltid de kompetenser som behövs för
att kunna utföra arbetsuppgifterna. Behöver man ha kunskap av språk på en viss nivå framgår
det av platsannonsen. Har den sökande inte tillräckliga språkkunskaper för att kunna utföra
arbetet blir denne inte anställd. Upptäcker arbetsgivaren att en anställds språkkunskap är för
låg ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att öka språkkunskapen till den nivå som arbetet
kräver.
Inom en del verksamheter kommer kravet på kunskap av många olika språk öka framöver
vilket gör att det inte är en självklarhet att det är kunskap i svenska språket som efterfrågas
när vi ska anställa personal.
Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån socialtjänstens bedömning av nivå på
språkkrav att kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.
__________
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Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Att man har tillräckliga språkkunskaper för att klara det arbete man anställts för är givetvis
en förutsättning för anställning. Kan man sedan prata flera språk är det även en merit, som
troligen kommer efterfrågas ännu mer framöver. Vi vet att kompetensförsörjningen i
kommunen kommer att bli svårare i framtiden. Jag tycker det är utmärkt att kommunen kan
hjälpa personer som immigrerat till Sverige att bli redo för att ta det jobb som vi vet måste
utföras i välfärden både idag och framöver.
Socialförvaltningens svar visar att motionens intentioner redan är praxis varför jag föreslår
kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.”
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Kommunstyrelsen

§ 247
Motion (SLP) (M) - Särbegåvade barn
Diarienr 20KS109
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen, Särbegåvade barn,
färdigbehandlad.
Reservation
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin
(SLP)reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) och Håkan Johansson (M) har
inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:
en handlingsplan upprättas för Piteå kommuns skolor, för att säkerställa att de särbegåvade
barnen identifieras och får det stöd och den motivation de har rätt till utifrån sin begåvning
Dessutom anförs i motionen:
Piteå kommun har idag ingen handlingsplan för särbegåvade barn. Man ger heller inget
särskilt stöd till dessa barn. Särbegåvade barn behöver stöd, på samma sätt som de som har
det svårt i skolan
.
Uppskattningsvis fem procent av alla människor är särbegåvade. Johan Nyh, ordförande i
Riksförbundet för särskild begåvning, RFSB, påpekar att det är ett problem att vissa lärare i
skolan vill bromsa elever som lär sig snabbare än andra. Skolinspektionens enkät visar att
omkring 40 procent av lärarna i Stockholmsregionen gör det. Sannolikt är förhållandet
liknande i Piteå. Det är emot skollagen och är ett allvarligt problem. Livet som särbegåvad är
inte alltid en dans på rosor. De barnen behöver också anpassad undervisning, precis som de
som har svårt med inlärningen. I dag får många av dessa barn felaktiga ADHD-diagnoser,
riskerar att bli hemmasittare och felmedicinerade.
I varje klass finns i dag mellan ett och tre barn som är särbegåvade, enligt RFSB. Ändå är det
få skolor och förskolor som är särskilt anpassade för särbegåvade. Detta trots att de ofta
behöver anpassningar precis som barn som har det svårt i skolan.
SKOLVERKET: "Särskilt begåvade behöver många gånger andra utmaningar än sina
klasskamrater." År 2010 förtydligades skollagen och där står nu att elever som lätt når de
kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i
sin kunskapsutveckling. De särskilt begåvade eleverna mår bra av att få stora utmaningar
utifrån sina styrkor. De behöver lära och diskutera på sin nivå. De behöver också mötas med
respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov.
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Det är inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom de ibland
underpresterar i skolan, för att passa in eller för att de har tappat lusten eller motivationen att
lära. Att tvingas anpassa sig till för enkla uppgifter- eller till och med att dölja sina färdigheter
för att inte sticka ut - är ett högt pris att betala för ett barn. Om uttråkningsprocessen redan är
igång märks dessa barn i förskolegruppen genom att de blir antingen explosiva eller passiva.
En del barn drar sig undan medan andra har en trotsproblematik. De bossar och ställer till
oreda för att få saker att hända.
WIKIPEDIA: Ett särbegåvat barn visar på ett eller flera områden klart högre begåvning än
sina jämnåriga. Särbegåvning kan definieras som en genetisk potential och på grund därav
möjliggörs prestationsmöjligheter på en nivå som vida överstiger en populations genomsnitt. I
omständigheter där hög prestation av olika anledningar inte är välkomna eller uppmuntras kan
särbegåvning medföra att barnet blir ignorerat, stigmatiserat, marginaliserat, förlöjligat eller
exkluderat.
Det finns kommuner som har verkställt handlingsplaner för särbegåvade barn. Nedan är en
artikel från Dagens Nyheter 2019-03-19 som ger en viss beskrivning av vad som sker i andra
kommuner. Handlingsplanen för särskilt begåvade barn i Stockholms skolor är nu klar. En
navskola ska utses till kunskapscentrum. Lärare och skolpersonal kommer att delta i
seminarier efter nyår för att lära sig att både identifiera och stötta dessa elever.
- Hur många barn det handlar om vet vi inte, i vissa länder säger man fem procent, det är
omöjligt att säga, säger Attila Szabo, lektor på utbildningsförvaltningen.
De särskilt begåvade eleverna ska i huvudsak erbjudas fyra insatser. Den första är att få
särskilt anpassad undervisning i klassrummet av sin lärare med mer utmanande uppgifter. Den
andra åtgärden är att eleven flyttas upp till en högre årskurs i vissa ämnen.
- "Det kan vara en åttaåring som läser engelska med årskurs fem, men sedan går tillbaka till
sin vanliga klass. Att en åttaåring läser alla ämnen med 12 - 13-åringar är inte att
rekommendera. Den sociala kontexten är väldigt viktig för de här eleverna," säger Attila
Szabo.
En tredje åtgärd är att erbjuda gruppundervisning med andra särskilt begåvade skolbarn
utanför skoltid. I Bromma har man redan tjuvstartat med gruppaktiviteter för barn med starkt
intresse för matematik. Varannan vecka träffas matematikbegåvade barn från Bromma på
Äppelviksskolan för att utmanas i ämnet. Projektet beskrivs som väldigt lyckat och har lockat
över 130 elever till extraundervisningen.
- Vissa av eleverna upplever att de för första gången har haft möjlighet att knyta
vänskapsband och bli utmanade av sina kamrater. De här eleverna är ofta ensamma och
försöker hantera sitt utanförskap på olika sätt, där träffar de plötsligt andra elever som är
intresserade av samma saker.
Som fjärde åtgärd kan eleverna erbjudas kontakt med en mentor som kan stötta och
uppmuntra till fortsatta studier. En mentor ska ses som ett komplement till övriga åtgärder,
vilka även kan kombineras. Det är ytterst en rättvisefråga. Det finns lika många särskilt
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begåvade barn i utsatta områden som i exempelvis Oscars församling. Men ibland är varken
föräldrar eller skola medvetna om att barnen kan vara särskilt begåvade. Mentorerna kan vara
en förebild och visa barnen att de kan nå längre.
Det kommer inte att krävas några särskilda prov för att klassas som särskilt begåvad utan det
är läraren som ska bedöma elevens fallenhet och engagemang i olika ämnen. Vi måste ha en
inkluderande syn på begåvning. Vi ska inte sortera sju-åtta åringar, utan de som har lätt för att
nå målen och ett starkt intresse för fördjupning, de ska få chansen att utveckla sin fulla
potential.
Särskilt begåvade barn behöver ofta lika mycket stöd som barn med särskilda behov. Men få
kommuner har resurser eller beredskap för dessa. I våras fick Ekerö kommun kritik av
Skolinspektionen för att inte ge särbegåvade Lucas Karlsson, 12 år, hjälp. Han hade placerats
på en högstadieskola i en studiegrupp för barn med adhd och autism.
- "De här eleverna blir lätt uttråkade, har ofta svårt för repetition och för vanliga
grupparbeten. En del får felaktigt diagnoser och vissa blir hemmasittare. Det är viktigt att
komma ihåg att särskild begåvning bara är en potential, utan målmedvetet och hårt arbete
leder det inte till excellenta prestationer," säger Attila Szabo.
SKR, tidigare SKL, har bland annat fina publikationer som beskriver hur man som kommun
kan tänka i dessa frågor. Föreningen Mensa kan också erbjuda utbildning till politiker i detta
ämne.
Utifrån att Barnkonventionen nu också är lag i Sverige samt att Piteå satsar på att bli Sveriges
barnvänligaste kommun, så hemställer vi härmed att en handlingsplan upprättas för Piteå
kommuns skolor, för att säkerställa att de särbegåvade barnen identifieras och får det stöd och
den motivation de har rätt till utifrån sin begåvning
__________
Kommunfullmäktige har den 17 februari 2020, § 35, remitterat ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
__________
Utbildningsförvaltningens yttrande, inkommit den 30 mars 2020,
I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen (2010:800), står det att utbildningen ska främja
alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Eleverna ska få
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Där framgår det även att man i
utbildningen ska ta hänsyn till elevers olika behov. Lagen är därmed tydlig med att även
elever som har särskilda styrkor i olika ämnen har rätt till en undervisning som utmanar på
den nivå där eleven befinner sig. Detta budskap går igen och skrivs än tydligare i skollagens
tredje kapitel, tredje paragrafen:
Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt
som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har
svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till
att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når
de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i
sin kunskapsutveckling. Skollagen kräver inte att en elev har en diagnos för att få en anpassad
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undervisning. Det är snarare varje elevs rätt att få det.
Under hösten 2016 utarbetades ett stöddokument - ”Att arbeta med särskilt begåvade elever”
som en vägledning till skolorna i arbetet med särskilt begåvade elever. Syftet är att skapa
förståelse och medvetenhet kring särskilt begåvade elever, synliggöra goda exempel samt att
anpassa undervisningen så att de får utvecklas till sin fulla potential.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-11-30 tagit del av dokumentet. Det finns också
fastställt på Insidan/Utbildningsförvaltningen/Stöddokument.
Utbildningsförvaltningen arbetar utifrån skolverkets studiepaket och det finns en tydlig
arbetsgång för hur skolorna ska arbeta med att uppmärksamma, möta och undervisa särskilt
begåvade elever.
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskiltbegavade-elever,
Exempel på anpassad undervisning för särskilt begåvade elever samt pågående
utvecklingsarbete på skolenheterna:
• Anpassning i klassrummet av ordinarie lärare med bl.a. mera utmanande uppgifter.
• Läroböcker i olika svårighetsgrader, elever läser en högre årkurs inom ramen för den
ordinarie klassen.
• Inom ramen för ordinarie undervisning ges särskilt begåvade elever utmaningar på
individnivå. Undervisningen är individuellt anpassad
• Elever som får läsa med en högre årskurs i något specifikt ämne.
• Elever som får läsa med ett annat stadie, annan skola i något specifikt ämne
• Gruppundervisning med andra särskilt begåvade barn i ett specifikt ämne, inom ramen för
den ordinarie undervisningstiden tex Ma, Eng
• Tvärgrupper mellan årskurser är andra exempel som förekommer.
• Inom elevens val åk 8-9 ges möjlighet till fördjupning inom praktiska och teoretiska ämnen.
• Frågor och uppgifter i KL(kooperativt lärande) som utmanar med fördjupad analys och
problemlösning.
• Musik- och dansskolan har en fördjupningslinje med ca 20 sökbara platser
• Högpresterande elever som trivs med stort eget ansvar kan få ansvar för ansvarsuppgifter
inom arenor där deras ansvar och kunskaper kan lyfta andra.
• Som en del i SKA(systematiskt kvalitetsarbete), planeras för kartläggning, utformning m.m.
• Vissa skolenheter har förutom skolverkets utbildningspaket läst särskilt utgiven litteratur i
ämnet.
Utvecklingsarbete pågår och materialet är framtaget som ett stöd för hur skolor ska arbeta
med frågan.
Avseende identifiering av de särskilt begåvade barnen ska elevers kunskapsutveckling följas
och främjas systematiskt i förskoleklass och lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning
ska nationella material användas.
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- Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt
tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda
från den 1 juli 2019.
- Bedömningsstöden i läs– och skrivutveckling och taluppfattning är obligatoriska att använda
i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd, utgivna 2019, som ska användas i
grundskolan, sameskolan och specialskolan. Bedömningsstöden ska användas under höst- och
vårtermin
- Nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik är obligatoriska att
använda i årskurs 3. Nationella proven ska genomföras under vårterminen.
Förutom dessa obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov
genomförs, utifrån beslut på varje skolenhet, olika kartläggningar av elevers kunskaper,
förmågor och färdigheter av specialpedagoger/speciallärare och ordinarie lärare. Det kan vara
tex. Lässtandarder, DLS (diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga) m.m.
Vid dessa bedömningar, kartläggningar och prov kan de särskilt begåvade eleverna
identifieras men det behövs egentligen inga särskilda prov för att klassas som särskild
begåvad. Det är läraren som ska bedöma elevens fallenhet och engagemang.
I statsbidraget för Likvärdigt skola har barn i behov av stöd prioriterats och platserna för barn
med högfungerande autism har utökats från 12 till 16. Barn med högfungerande autism har
ofta specifika intresseområden och är ibland särskild begåvade inom något specifikt ämne.
Utifrån ovanstående görs bedömningen att det stödmaterial som utarbetats samt de
kartläggningar och bedömningar som görs inom ramen för den ordinarie undervisningen är
tillräckligt för att säkerställa att de särskilt begåvade eleverna identifieras och får det stöd de
har rätt till.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad och hemställan avslås med motivering att det stödmaterial som utarbetats samt de
kartläggningar och bedömningar som görs inom ramen för den ordinarie undervisningen är
tillräckligt för att säkerställa att de särskilt begåvade eleverna identifieras och får det stöd de
har rätt till.
________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2020
Utifrån Utbildningsförvaltningens redovisning av arbetssätt bedömer
Kommunledningsförvaltningen att motionens intentioner är uppfyllda och föreslår
Kommunfullmäktige att anse motionen färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:
”Jag håller med motionärerna om att det är väldigt viktigt att vi kan identifiera och ge
särbegåvade barn en utbildning som är både utmanande och håller kvar deras fokus. Även
lagen är väldigt tydligt på detta. Utbildningsförvaltningen jobbade redan 2016 fram ett
stödmaterial för skolorna i Piteå att använda i denna process. Deras yttrande visar även på att
man systematisk och på ett bra sätt jobbar med dessa frågor.
Jag gör bedömningen att Piteå kommun redan har bra processer för att identifiera och ge
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särbegåvade barn det stöd de har rätt till, varför jag föreslår Kommunfullmäktiga att anse
motionen färdigbehandlad. ”
Yrkanden
Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Helén Lindbäck (KD) och Anders Nordin
(SLP): bifall till motionen.
Helena Stenberg (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens beslutar
enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 248
Motion (SD) - Tillgängliggörande av Piteås
kommunfullmäktigemöten på internet
Diarienr 19KS604
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anse motionen, Tillgängliggörande av
Piteås kommunfullmäktigemöten på internet, färdigbehandlad.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Magnus Häggblad (SD) har inkommit med ovan rubricerade
motion och yrkar följande:
Att: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt lämplig kommunal instans att utreda
möjligheterna att börja sända kommunfullmäktigemötet på internet samt därefter arkivera och
göra dem tillgängliga -på internet i efterhand.
Att: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt lämplig kommunal instans att utreda teknisk
nivå för en digitalisering av Piteå kommuns kommunfullmäktigesammanträden. Ska
kommunen ha ljud, bild, enkelt valbar ärendelista, enkelt valbar talarlista osv.
Dessutom anförs i motionen:
Antalet åskådare på kommunfullmäktigemötena brukar inte vara särskilt imponerande.
Måndagar 13.00 så verkar den moderna Piteåbon ha annat för sig än att följa mötena direkt på
plats i kommunhuset. Istället så kanske man följer den direktsända radiosändningen som för
tillfället är det enda alternativet. Tyvärr har vanliga radiosändningar den egenskapen att det är
svårt för vanligt folk att ägna fokus och tid på att lyssna på långa utdragna möten bara för att
den där frågan som engagerar väntas dyka upp någon gång under dagen. Arbete eller annat
kan komma i vägen och man kan förhindras att rikta sin fulla uppmärksamhet på precis rätt
del radiosändningen. Man har som lyssnare också bara ha en chans till att höra vad som sades.
Kanske missförstod man något. Kanske missförstod journalister på plats något. Kanske vill
någon kolla om journalister på plats missförstått något genom att gå till källan och bilda sig en
egen uppfattning. '
Media väljer också själva fokus när de förmedlar ett kommunfullmäktigemöte. Vill man över
tid ha en rättvisande bild så krävs eget engagemang och fördjupning av händelserna i
kommunfullmäktige. Tyvärr så saknas denna möjlighet till engagemang, deltagande och
transparens då den moderna människan förväntar sig ett digitalt alternativ på sina egna
villkor.
Om man misstänker att Piteå kommuns strategi gällande tillgängliggörande av
fullmäktigemöten via internet direkt och i efterhand är haltande så blir det inte bättre av att
sätta sig och göra en direkt jämförelse med Norrbottens övriga kommuner. En bild framträder
av att Piteå hamnat på efterkälken.
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Nu följer en sammanställning över tillgängligheten av Kommunfullmäktigemöten direktsänt
och i efterhand i Norrbottens 14 kommuner. Störst kommun först.
(Sammanställning finns i bilaga)
Efter denna genomgång så kan vi konstatera att Sverigedemokraternas två tidigare motioner i
samma ärende legat väl i linje med den tidens anda och folkets förväntningar. Sett till sin
storlek så borde Piteå redan ha haft denna funktion på plats. För att inte missa att slå in bollen
på öppet mål så kan jag konstatera -att: Av länets 8 största kommuner så är det bara Piteå som
saknar direkt webbsändning (med undantag för Älvsbyn) samt möjlighet att överhuvudtaget
digitalt ta del av fullmäktigemötet i efterhand.
Om jag skulle välja att flytta till Överkalix så kan jag orientera mig i det politiska rummet och
snabbt komma in i matchen genom att lyssna på gamla sändningar från kommunfullmäktige.
Flyttar jag till Övertorneå så kan jag med ljud och bild se vad lokalpolitikerna haft för sig.
Inget av dessa alternativ ges till mig som Pitebo.
Reflektionerna är många fler, men jag hoppas att min bild presentation är belysande.
__________
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2019, § 264, remitterat ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
__________
Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 20 augusti 2020
Kommunledningsförvaltningen började under hösten 2019 planera för en testverksamhet med
att direktsända kommunfullmäktige mötena. Projektet har som syfte att sprida och
tillgängliggöra den politiska diskussionen men även att skapa ett lärande bland personalen och
utvärdera intresset inför ett permanent införande av webbsändningar. Första
kommunfullmäktige som livesändes var i mars 2020. Sedan dess har alla kommunfullmäktige
direktsänts via internet. Dessa sändningar nås via www.pitea.se/kflive , där finns även gamla
sändningar att tillgå.
Kvalitén på sändningarna har varit varierande, framför allt har möjligheten att koppla in ett
bra ljud varit ett problem på grund av brister i dagens AV- och möteshanteringssystem i
sessionssalen. Projektet sker inom befintliga ekonomiska ramar och befintliga resurser vilket
gör att möjligheterna är begränsade.
Kommunledningsförvaltningen föreslår utifrån att testverksamhet pågår att
kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.
__________
Kommunalrådet Anders Lundkvist anför följande:
”Jag ser väldigt positivt på att allmänheten har får ökade möjligheter att följa vad som händer
i kommunen. Därför har kommunledningsförvaltningen sedan sommaren 2019 haft ett
uppdrag att titta på möjligheterna till webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.
Det är glädjande att provsändningar kommit igång. Sedan tidigare har möjligheten att följa
kommunfullmäktige funnits via lokalradion och de flesta av kommunens nämnder tillämpar
öppna sammanträden på ärenden som inte har sekretess av något slag.
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Då motionens intentioner redan är under utvecklande föreslår jag att kommunfullmäktige
anser motionen färdigbehandlad.”
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§ 249
Av ledamöter väckta ärenden 2020
Diarienr 20KS3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Samhällsbyggnad bjuds in att föredra resultat och arbete
med skogsbruksplanen.
Kommunstyrelsen beslutar att Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP), Majvor Sjölund (C)
och Johnny Åström (SJV) informerar Kommunstyrelsen om utvecklingsarbetet i RKM under
början av nästa år.
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunallagen 4 kap 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden. Ledamöter i
en nämnd har, antingen ensamma eller flera tillsammans, rätt att väcka ärenden i nämnden.
Rätten att väcka ärenden avser endast den nämnd som ledamoten tjänstgör i och innebär inte
en rätt att få ärendet avgjort vid det sammanträde då ärendet väcks.
Yrkanden
Majvor Sjölund (C): begär att Kommunstyrelsen får en genomgång av skogsbruksplanen.
Marika Berglund (C): förslag att utvecklingsarbetet i RKM avrapporteras till
Kommunstyrelsen från ledamöterna under början av året.
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