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§  1 

Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 16SBN1 

 

Beslut 

1. Marika Risberg (C) utses som justerare. 

2. Protokollet justeras 2016-01-28 kl. 15.00. 
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§  2 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 16SBN2 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar kort om verksamheterna inom 

Samhällsbyggnad. 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-21 

6 (37) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  3 

Internkontrollplan 2015  

Diarienr 15SBN77 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att den interna kontrollen är tillräcklig inom förvaltningen, 

samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska, enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 §, var och en inom sitt område se 

till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (KF 2015-02-16, § 6) ska 

nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. 

Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund för nämndens 

beslut gällande om den interna kontrollen, anses vara tillräcklig. Detta beslut tas i samband 

med årsredovisningen. 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden/Miljö- och tillsynsnämnden har den 2015-09-08 resp. 2015-09-

04 beslutat att anta internkontrollplan 2015. Internkontrollplan 2015 och uppföljningen av 

densamma ligger till grund för nämndens beslut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 3 

15SBN77-3 Återrapport Internkontrollplan 2015 
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§  4 

Årsredovisning och bokslut 2015  

Diarienr 15SBN605 
 

 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till årsredovisning och 

bokslut för verksamhetsåret 2015. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den interna kontrollen inom nämndens 

verksamhetsområden har varit tillräcklig. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning, som ska omfatta 

all verksamhet. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör även årsredovisningen 

del i den interna kontrollen av verksamheten inom respektive nämnds ansvarsområde. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut för 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden enligt bilagor. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 4 

15SBN605-1 Årsredovisning SBN 2015 slutversion 

15SBN605-2 Uppföljning Nyckeltal 2016-01-18 SBN 
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§  5 

Fastställande av VEP 2016 och internbudget  

Diarienr 15SBN606 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer internbudget enligt bilaga 15SBN606-1 – 2. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsplan (VEP) 2016-2018 vid 

novembersammanträdet (15KS528 § 271). Samhällsbyggnadsnämnden har i uppgift att 

fastställa internbudget för 2016.  

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt bilaga 

15SBN606-1 och föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa förslaget. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till internbudget enligt bilaga 15SBN606-2 och föreslår 

Samhällsbyggnadsnämnden att fastställa förslaget. Under 2016 görs en satsning inom 

trafikområdet för att möta uppdrag och förväntningar, dessutom förväntas nämnden få ökade 

kostnader på grund av högre tryck inom Kompetensförsörjning. Nämndens budget för det 

politiska arbetet utökas med 336 tkr. En korrigering kommer att göras från 

Samhällsbyggnadsnämnden till Miljö- och tillsynsnämnden där 359 tkr överförs, medlen avser 

hyra och kompensation för löneökningar. För att få budgeten i balans kommer en neddragning 

att göras inom avdelningen Teknik och gator vilket medför att verksamhetens totala ram 

minskas med 1 115 tkr. Detta möts via bland annat de effektiviseringsåtgärder som genomförts 

2015, än större fokus på att öka intäktssida (debitering av timmar, uthyrning av material och 

förrådsverksamhet på V/A-förrådet samt övriga internkommunala delar). Vidare kan också 

vissa organisatoriska besparingar kring administration aktualiseras. Om oförutsedda händelser 

uppstår inom förvaltningen under verksamhetsåret kommer detta att eventuellt kräva 

omfördelningar inom förvaltningen. 

 

En ekonomisk osäkerhet föreligger inom trafikområdet där politiskt beslut saknas om nya 

parkeringsavgifter. Eftersom parkeringshuset Stadsberget tagits i bruk medför det ekonomiskt 

negativa konsekvenser då avgift inte kan tas ut trots att en ramneddragning skett. 

Internbudgeten omfattar inte denna osäkerhet.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 5 

15SBN606-1 Fördelning av de kommunala medlen 

15SBN606-2 Internbudget SBN 2016 

 

 

 
 

SBN  
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§  6 

Personuppgiftsombud för Samhällsbyggnadsnämnden  

Diarienr 15SBN137 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser nämndsekreterare Maria Burström till personuppgiftsombud 

för Samhällsbyggnadsnämnden från och med 2016-02-01. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt personuppgiftslagen, PuL är varje kommunal myndighet det vill säga varje 

nämnd/styrelse/kommunalt bolag ansvarig för sin behandling av personuppgifter.  

Lagen ställer en rad krav på när behandling av personuppgifter är tillåten och hur behandlingen 

ska ske. Vidare ska i vissa fall information till den registrerade lämnas. Behandling av 

personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad ska anmälas till Datainspektionen som är 

tillsynsmyndighet. Om den personuppgiftsansvarige har anmält till tillsynsmyndigheten att ett 

personuppgiftsombud har utsetts och vem det är, behöver sådan anmälan inte göras.  

 

Det är frivilligt att ha ett personuppgiftsombud. Tanken är att ombudet ska vara en tillgång för 

den personuppgiftsansvarige när det gäller integritetsskydd vid behandling av personuppgifter. 

Ombudet har bland annat till uppgift att kontrollera den personuppgiftsansvariges behandling 

av personuppgifter, att föra förteckning över behandlingar och att hjälpa registrerade att få 

rättelse. Vid behov ska ombudet samråda med Datainspektionen.  

 

Den personuppgiftsansvarige har alltid yttersta ansvaret för all behandling även om ombud har 

utsetts. 

 

Med hänvisning till texten ovan föreslås Samhällsbyggnadsnämnden utse nämndsekreterare 

Maria Burström till personuppgiftsombud för Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 6 
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§  7 

Genomförandeplan kopplad till Plan för hållbarhet  

Diarienr 15SBN48 
 

  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens genomförandeplan 

för 2016 som är kopplad till Plan för hållbarhet. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Plan för hållbarhet antogs den 8 juni 2015, § 189, och är en del av Piteå kommuns 

verksamhetsplan.  Alla nämnder har fått i uppdrag att skapa en genomförandeplan kopplat till 

hållbarhetsperspektiven. Samhällsbyggnadsförvaltningens genomförandeplan inkluderar även 

uppdraget för mångfaldsplan.   

 

Hållbarhet i samhällsplanering är en del i kommunens arbete med hållbar utveckling.  

Syftet med genomförandeplanen är att tydliggöra och stärka arbetet med de utmaningar som 

behöver lyftas för att nå en hållbar utveckling i Piteå. Detta utifrån perspektiven socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt. 

  

I genomförandeplanen för Samhällsbyggnad är inriktningarna och områdena lyfta och 

framtagna med fokus på aktiviteter som sker i samverkan inom förvaltningen, med andra 

förvaltningar samt med externa aktörer.  Grundtanken har varit att visa på det som kan ”ramla 

mellan stolarna”, det som inte direkt görs i löpande verksamhet samt det som behöver lyftas 

och stärkas utifrån de underlag som tagits fram under 2015. Det är inte en heltäckande bild och 

behöver kompletteras i ett senare skede. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 7 

Protokoll kommunstyrelsen 2015-03-02 § 65, 15KS135 

Protokoll kommunstyrelsen 2015-06-08 § 189, 15KS135 

15SBN48-1 Genomförandeplan kopplad till Plan för hållbarhet 

15SBN48-2 PowerPoint-presentation ang genomförandeplan nämnder 160119 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-21 

11 (37) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  8 

Policy och riktlinjer för skyltning i Piteå kommun  

Diarienr 15SBN609 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen med syfte att se över 

1. Handläggningsrutinerna, 

2. avgränsade områden, 

3. definitioner, 

4. kartornas storlek. 

Ärendebeskrivning 

• Policyn och riktlinjerna omfattar i första hand lov för nya skyltar. 

• Skyltning av fastigheter där kommunen är verksam som inte är i linje med kommunens 

grafiska manual bör ses över. 

Förslaget till policy och riktlinjer riktar sig till detaljplanelagda områden, vägområden eller 

områden med särskilda områdesbestämmelser. 

Motivering 

I dagsläget saknas en kommunövergripande policy och riktlinjer gällande skyltning. Det 

dokument som finns, benämnda ”Riktlinjer för skyltning i Piteå innerstad”, berör enbart 

Häggholmen. Det framgår inte om dokumentet är politiskt antaget. I tillämpningen av 

dokumenten uppstår konflikter samt otydligheter. 

 

Vid sammanträdet uppstod en del frågor som ledamöterna vill ha svar på eller få förtydligade 

innan policy och rutiner kan godkännas och överlämnas till kommunfullmäktige. Därför 

återremitterar nämnden ärendet för ytterligare bearbetning med fokus på handläggningsrutiner, 

avgränsade områden, definitioner och kartornas storlek 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 8 

15SBN609-1 Skyltpolicy 

15SBN609-2 Riktlinjer för skyltning 

15SBN609-3 Powerpointpresentation Skyltning 
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§  9 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg vid Bäckvallenvägen i 

Svensbyn 
 

Diarienr 15SBN600 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnen avslår medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag om att bygga en gång- och 

cykelväg längs Bäckvallen i Svensbyn. 

 

Väg 501, Bäckvallenvägen, har en statlig väghållning med Trafikverket som väghållare. 

Trafik- och projektenheten har vid flertal tillfällen lyft och tryckt på Trafikverket om att bygga 

en gång- och cykelväg längs Bäckvallenvägen för att trygga vägen till och från skolan. Genom 

att Trafikverket bygger en gång- och cykelväg kan medborgare cykla och gå till viktiga 

målpunkter. Inför kommande möte med Trafikverket under våren kommer Trafik- och 

projektenheten att ta upp detta igen med Trafikverket och bjuda in förslagsställaren. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 9 

15SBN600-2 Medborgarförslag om gång- och cykelväg 
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§  10 

Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande 

behandling 
 

Diarienr 15SBN618 

  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och 

kränkande behandling. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt 3 kap. 16 § Diskrimineringslagen samt 6 kap. 8 § Skollagen ska det varje år upprättas en 

plan med översikt över de åtgärder som behövs för att främja lika rättigheter och möjligheter 

för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning 

samt förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.  

 

Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses påbörjas eller 

genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 

genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 10 

15SBN618-1 Vuxenutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling 
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§  11 

Fastställande av återkoppling om det systematiska kvalitetsarbetet 

inom Vuxenutbildningen 
 

Diarienr 15SBN202 

  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer 

 

1. följande områden som parametrar för det systematiska kvalitetsarbetet inom 

vuxenutbildningens tre skolformer kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna och utbildning i svenska för invandrare: 

 

a. Kränkande behandling – likabehandlingsplan 

b. Mål/resultat, kunskapsresultat 

c. Klagomålshantering 

d. Utbud/efterfrågan 

e. Uppsökande/studie- och yrkesvägledning 

f. Elevinflytande 

g. Individperspektiv – målgrupp, individuella behov, särskilt stöd, likvärdighet. 

 

2. att återkoppling från förvaltningen till nämnden ska ske vid varje sammanträde. 

 

3. att förvaltningens systematiska kvalitetsarbete ska harmonisera med Skolverkets 

allmänna råd 12:1305 Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. 

 

Ärendebeskrivning  

Skolinspektionen genomförde tillsyn av vuxenutbildningen i Piteå kommun under våren 2015 

och konstaterade brister i det systematiska kvalitetsarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden gav 

därför arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet i uppdrag att arbeta fram nya rutiner 

innan 2016. 

 

Rutinerna ska garantera att samtliga styrande dokument, mål och nyckeltal överensstämmer 

med lagstiftarens intentioner. Rutinerna ska också säkra att rapporteringsstrukturen håller en 

sådan kvalitet att samhällsbyggnadsnämnden har förutsättningar att kunna analysera resultaten, 

besluta om åtgärder och på så sätt styra verksamheten mot bestämda mål. Utgångspunkten för 

vuxenutbildningen ska vara elevens behov och förutsättningar. 

 

Utskottet föreslår att följande parametrar ska ingå: 

 Kränkande behandling – likabehandlingsplan 

 Mål/resultat, kunskapsresultat 

 Klagomålshantering 

 Utbud/efterfrågan  

 Uppsökande/studie- och yrkesvägledning 

 Elevinflytande  

 Individperspektiv – målgrupp, individuella behov, särskilt stöd, likvärdighet 
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Utifrån samhällsbyggnadsnämndens uppdrag har arbetsmarknads- och vuxenutbild-

ningsutskottet kommit fram till att det bästa sättet att få med styrningsaspekten och vara 

systematiska i kvalitetsarbetet är att förvaltningen rapporterar resultat och uppföljning vid varje 

nämndsammanträde. På så sätt blir det lättare för huvudmannen att fånga upp brister inom till 

exempel klagomålshantering och utifrån resultaten gå vidare och besluta om åtgärder. Denna 

rapporteringsstruktur leder även till att analys och beslut konsekvent dokumenteras. 

 

Om brister framkommer kan arbets- och vuxenutbildningsutskottet fördjupa sig inom det 

aktuella området och på uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden hantera avvikelser. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 11 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets protokoll 2015-11-10 § 9 
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§  12 

Fördelning av flyktingmedel för anlända fr.o.m. 1 januari 2016  

Diarienr 15SBN617 

  

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fördela flyktingmedel för anlända från och med 

den 1 januari 2016 enligt bilagda modell. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fördela statsbidrag för boenden för 

ensamkommande barn på följande sätt:  

- för barn som Socialnämnden placerat hos Samhällsbyggnadsnämnden går 

statsbidraget till samhällsbyggnadsnämnden.  

- för barn som Socialnämnden placerat på annat boende går statsbidraget till 

socialnämnden. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att översyn av fördelningsmodell görs årligen. 

 
Yrkande 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnadsnämnden har på uppdrag från Kommunfullmäktige att besluta hur 

statsbidragen för flyktingmottagning skall fördelas inom kommunen. Då förutsättningarna 

ständigt ändras för flyktingmottagandet görs en årlig översyn av fördelningen. 

 

Kommunfullmäktige har i VEP 2016-2018 uppdragit till nämnden att ta hänsyn till 

överförmyndarnämndens behov av personalförstärkning inom sitt område. Riksdagen har tagit 

beslut om förändringar i ersättningssystemet som gäller anlända från januari 2016.  

 

Riksdagsbeslutet innebär förenklat att Statsbidragen har höjts för personer som kommer till 

kommunen från 1 januari 2016. För asylsökande barn har statsbidraget till skolgång höjts med 

drygt 50 %, vilket bör tillfalla anordnaren av utbildning. Schablonersättning för PUT har höjts 

med ca 50 %, vilket motsvarar ca 42 tkr. Däremot har de prestationsbaserade ersättningarna 

upphört, vilket motsvarar ca 15 tkr/individ. Nettoökningen är alltså ca 27 tkr/individ/2 år, 

Överförmyndarnämnden (ÖFN), Socialnämnden (SN), Barn- och utbildningsnämnden (BUN) 

och Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) tar enligt förslaget del av detta. 

 

För ankomna före 1 jan 2016 gäller den tidigare statsbidragsmodellen.  
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Kommunen får ersättning från staten för att ta emot vissa flyktingar. Ersättningarna kan 

förenklat delas in i: 

 Grundersättning1 2 

 Schablonersättning1 

 Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (glappersättning)1 

 Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård1 

 Ersättning för mottagande av ensamkommande barn1 

 Ersättning för vissa särskilda kostnader mm1 

 Ersättningar för asylsökande, ex skola2 

 

Grundersättningen är 5 prisbasbelopp/år för flyktingar respektive 500 tkr/år för asylsökande, 

förutsatt att man tecknat avtal. 

Schablonersättningen utbetalas per mottagen person med uppehållstillstånd och avser att täcka 

kostnader i 24 månader förutsatt att personen ifråga bor hela perioden i kommunen. 

Ersättningen avser kostnader för mottagande och praktisk hjälp med bosättning, introduktion i 

skola, förskola och fritidshem, svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolk och 

andra insatser för att underlätta etablering i samhället. 

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd avser att täcka kostnader fram till dess 

att de generella ersättningarna till flyktingen (statlig) börjat fungera. 

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn avser att täcka kostnader för barnens 

boende och för god man och särskilda kostnader i socialtjänsten. 

Ersättning för vissa särskilda kostnader kan utgå förutsatt att Migrationsverket har medel för 

detta.  

Ersättning för asylsökande utgår för vissa kostnader inom bistånd, transporter, utbildning, 

extraordinära kostnader, stödinsatser etc.  

 

Förslaget till fördelning avser att så långt som möjligt skapa täckning av kostnader som uppstår 

direkt föranlett av flyktingar under den tidsperiod där riktade statsbidrag betalas ut. 

Fördelningen förutsätter att respektive förvaltning utför de uppdrag man i normalfallet har även 

för flyktingar. Förvaltningarnas kostnader är till stor del av fast karaktär (personal och lokaler) 

och statsbidragen rörliga. För att fördela den ekonomiska risken mellan olika parter kommer 

därför endast de fasta statsbidragen att kunna garanteras respektive nämnd. Varje nämnd/ 

förvaltning fördelar bidraget internt. 

 

Synpunkter från förvaltningarna 

Under hösten 2015 har samtal skett med berörda förvaltningar om hur tidigare modell fungerat 

och vilka resurser man behöver för att klara respektive uppdrag. Utifrån samtalen har förslag 

till förändringar tagits fram och presenterats för förvaltningarna. Förslaget motsvarar inte alla 

förväntningar. 

 

                                                 
1 Svensk författningssamling 2010:1122 , Förordning om statlig ersättning för insatser för 

vissa utlänningar 
 
2 Svensk författningssamling 2002:1118, Förordning om statlig ersättning för asylsökande 

m.fl. 
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 Överförmyndaren: Preliminära intäktsökningen täcker inte hela kostnaden för 1,5-2 

årsarbetare. 

 Utbildningsförvaltningen: Behov - kostnadstäckning även för asylsökande barn under 3 

år för vilka inga bidrag från Migrationsverket utgår enigt lagen. Oklar vilket antal. Om 

det är 10 barn är kostnaden ca 1 300 tkr/år. 

 Socialförvaltningen: nöjd med fördelningsförslaget men kan se behov av tätare 

justering av fördelningsmodellen. 

 

Konsekvenser av ovanstående 

Om Överförmyndaren skall få ytterligare garanterade resurser innebär det förutom att 

Samhällsbyggnad avstår från grundersättningen att även Social- och utbildningsförvaltningen 

behöver göra detsamma. Överförmyndaren har i förslaget fått större del av grundersättningen 

jämfört med tidigare och en rörlig del som man inte haft. 

 

Om ytterligare 1 300 tkr, som enligt riksdagsbeslut inte avses täckas av dessa statsbidrag, 

fördelas till utbildningsförvaltningen, innebär det exempelvis att Samhällsbyggnad måste avstå 

från handläggare som arbetar med flyktingar (ca 2,5 stycken). Tre handläggare finns idag. 

 

Övrigt  
Statsbidrag för boenden för ensamkommande barn redovisas inte i modellen. För barn 

placerade hos SBN går statsbidraget till SBN. För barn placerade på annat boende går 

statsbidraget till SN. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 12 

15SBN617-1 Fördelningsmodell 

15SBN617-2 Svensk författningssamling 2010:1122 , Förordning om statlig ersättning för 

insatser för vissa utlänningar 

15SBN617-3 Svensk författningssamling 2002:1118, Förordning om statlig ersättning för 

asylsökande m.fl. 
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§  13 

Slutrapport Fixartjänst  

Diarienr 15SBN616 

  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen 

som grund för eventuellt fortsatt uppdrag till Föreningsservice eller annan leverantör. 

 

Ärendebeskrivning  

I Kommunfullmäktiges beslut om anslagsöverföring bokslut 2013 till 2014 drift avsattes 500 

tkr till Kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret för Fixartjänst, försöksverksamhet (t.o.m. 

2015, utvärderas). I direktiven för användning av budgetförstärkning under 2014 beslutar KS 

att: 

”Fixartjänst 500 tkr:  

Ska användas till att hjälpa äldre med rörelseproblem med enkla och tidsmässigt snabba 

tjänster för att förebygga t.ex. fallolyckor. Tjänsterna som ska erbjudas ska normalt sett inte 

konkurrera med företag som erbjuder s.k. RUT-tjänster. Huvudspår bör vara att använda sig av 

föreningslivet, som finns representerat i hela kommunen, som för en ersättning kan hjälpa äldre 

inom sitt geografiska område. En kommunal koordinator, som med fördel kan vara en tjänst för 

person med funktionsnedsättning, samlar in och vidareförmedlar förfrågningar. Ska starta 

under 2014. Ansvaret ligger framförallt på Nav i samverkan med soc.” 

 

Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ger en kommun ökade befogenheter i 

förhållande till vad som gäller enligt kommunallagen. Bl.a. kan en kommun utan föregående 

individuell behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med 

servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa som 

inte utgör personlig omvårdnad. Avgifterna för tjänsten får inte överstiga kommunens 

självkostnad.  

 

Fixartjänst finns i majoriteten av Sveriges kommuner. Inom VINNOVAS ram har man kartlagt 

och gjort ett försök till samhällsekonomis analys av företeelsen. Det har inte varit möjligt att 

studera faktiska konsekvenser av fixartjänst men man har jämfört data från Socialstyrelsens 

slutenvårdsregister. Generellt kan sägas att det räcker med att det blir få färre fallolyckor för att 

tjänsten skall vara kostnadsneutral för kommunen. Man pekar också på andra positiva 

konsekvenser som upplevelse av ökad trygghet, social vinst och meningsfulls sysselsättning för 

den som utför uppdraget.  

 

Föreningsservice har levererat Fixartjänst på uppdrag av tidigare NAV och senare SBN. Till en 

början fanns en kommunal koordinator med funktionsnedsättning anställd av Samhälls-

byggnad. Arbetsuppgiften var dock så ringa att den anställningen upphörde och Förenings-

service utförde även den uppgiften. I Föreningsservice utvärdering kan man se att man trots en 

diger marknadsföring haft relativt få kunder men att dessa varit nöjda. Man pekar också på att 

kringarbete för tjänsten tar minst lika mycket tid som själva utförandet. Intresset för att 

leverera tjänster har varit lågt från föreningslivet. Föreningsservice har viljan och den struktur 

som behövs för att kunna utföra ett uppdrag som detta och bedömer att den årliga kostnaden är 

365 tkr. (förutsatt att man kan ta ut en mindre avgift från kunden.) 
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Om uppdraget skall fortgå framöver behöver en bedömning göras i förhållande till LOU.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 13 

Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-17 om anslagsöverföring till år 2014 

14KS186-1, direktiv för användning av budgetförstärkning under 2014 m.h.a. AFA-pengar 

Svensk författningssamling 2009:47, lag om vissa kommunala befogenheter 

15SBN616-1 VINNOVA – Fixartjänst i Sveriges kommuner 

15SBN616-2 Föreningsservice i Piteå – Utvärdering Fixartjänst 
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§  14 

Prioriteringar inom ferieverksamheten  

Diarienr 15SBN625 

  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Arbetsmarknads & vuxenutbildningsutskottets förslag 

till prioriteringar inom ferieverksamheten som innebär att 1/3 av platserna fördelas till 

föreningar med ungdomsverksamhet och 2/3 fördelas till kommunala arbetsplatser. 

 

Yrkanden 

Marika Risberg (C) yrkar att fördelningen mellan kommunala verksamheter och föreningar ska 

vara 60 % respektive 40 %. 

 

Stig Rönnbäck (S) och Brith Fäldt (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Reservationer 

Marika Risberg (C), Martin Åström (NS) och Ulf Lindström (FP) reserverar sig mot nämndens 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Under många år har målet varit att vi ska erbjuda 80 % av ungdomarna som söker i varje 

ålderskull feriearbete minst 2 av tre sökta år. Fram till för två år sedan var vi i slutet av 

tillsättningen tvungna att ringa runt och ”tigga” platser. Många feriearbetsplatser fick ta emot 

många ungdomar och man vande sig vida att få det antal man ville ha. 

  

För två år sedan började ålderskullarna minska, samtidigt som vi har märkt att fler ungdomar 

får riktiga sommarjobb, vilket innebär att vi har haft ett överskott på arbetsplatser. Det medför 

nya frågor för handläggarna som placerar. En av dem är vilka arbetsplatser som inte ska få 

några ungdomar. Sommaren 2015 erbjöds samtliga ungdomar som sökte feriejobb ett arbete. 

Trots detta hade vi 210 otillsatta platser. Däribland flera inom äldreomsorgen, på städenheten 

och på Norrstrandspoolen. Även flera föreningar blev utan ferieungdomar eller fick färre än de 

önskat. 

 

Inför sommaren 2016 ska vi erbjuda samtliga ungdomar som söker feriearbete ett arbete. Om 

vi ska ha samma förfarande som tidigare med placeringar behöver vi ha 850 feriearbetsplatser 

när vi börjar placera, baserat på att de som kan söka är ca 850 st. Om trenden med att många 

tackar nej på grund av annat sommarjobb eller andra skäl håller i sig kommer vi även i år att ha 

ett överskott av arbetsplatser. De arbetsplatser som inte får ungdomar blir besvikna. 
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En tydlig prioriteringsordning av hur kommunala ferieungdomar ska fördelas behövs för att 

kunna kommunicera med arbetsplatser och ungdomar. Som arbetsgivare med ett pågående och 

kommande stort rekryteringsbehov går Piteå kommun miste om en möjlighet att marknadsföra 

kommunala yrken om vi inte tillsätter alla kommunala platser. Samtidigt kan man inte bortse 

från hur mycket aktiviteter för yngre barn som möjliggörs genom alla idrottsskolor som har 

ferieungdomar som ledare. 

 

Om man arbetar med tillsättning utifrån principen att 2/3 av platserna ska vara kommunala 

verksamheter och 1/3 föreningar med verksamheter för unga kommer vi att kunna 

marknadsföra kommunala yrken och samtidigt fortsatt bistå föreningarna med ferieungdomar i 

viss omfattning. 

 

Trots denna fördelningsprincip finns risken att många ferieplatser blir obesatta om föregående 

års trend håller i sig. Risken finns att arbetsplatser kommer att sluta anmäla intresse för att ta 

emot ungdomar och när kullarna åter blir större har vi problem med att rekrytera platser. Detta 

skulle kunna undvikas genom att vi erbjuder olika ålderskullar i olika omgångar. Då kan vi ha 

ett mindre antal platser i utgångsläget och skaffa platser efterhand om vi ser att det saknas 

platser. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 14 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-11-24 § 196 
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§  15 

Remiss om förslag till ändringar av Boverkets byggregler   

Diarienr 15SBN623 

  

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detta yttrande till kommunstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

I början av december 2015 skickade Boverket en förfrågan till Piteå kommun om synpunkter 

på ändringar av Boverkets Byggregler ( BBR). Förändringarna avser avsnitt 1 Inledning, 

avsnitt 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymme, avsnitt 5 Brandskydd 

och avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö. 

 

De nya reglerna är tänkta att börja gälla från 1 juli 2016. Boverket önskar synpunkter på 

förslagen senast 9 mars 2016. 

 

Avsnitt 1 föreslår att reglerna för ändring av byggnader förtydligas. Det gäller särskilt reglerna 

för ombyggnad. I avsnittet förtydligas också innebörden av varsamhetskravet och särskilt 

värdefull byggnad. 

 

- Piteå kommun anser att reglerna vid ombyggnader har varit möjligt att tolka på olika 

sätt och ett förtydligande skulle minska subjektiva bedömningar. 

 

Avsnitt 3 föreslår bland annat ändringar i avsnittet om bostadsutformning som har till syfte att 

förenkla reglerna och öppna upp för ökad flexibilitet när man bygger bostäder. Till exempel 

gäller det möjligheterna att i större utsträckning dela gemensamma utrymmen, till exempel 

hygienrum och kök. Förslaget gäller alla bostäder avsedda för en person. 

 

- Piteå kommun har brist på bostäder och ser gärna att reglerna öppnar upp för ökad 

flexibilitet och kreativitet när man bygger bostäder, dock bör det understrykas att det 

gäller endast bostäder för en person 

 

Avsnitt 5 föreslår att ändrade regler för brandskydd för barnomsorg om brandskydd för 

barnomsorg under kvälls- och nattetid.  

 

- Piteå kommun ser ett ökat behov av denna omsorg och anser det bra att det blir tydliga 

krav på brandsäkerheten när barn sover där på natten. Påverkan för nämnden blir ringa 

då frågor av denna art är analyserade i den brandskyddsdokumentation som behandlas i 

det Tekniska samrådet som hålls. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 15 

15SBN623-2 Remiss ”Konsekvensutredning BBR” 
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§  16 

Ändring av taxor inom Plan- och bygglagen (PBL)  

Diarienr 15SBN373 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden informerar kommunstyrelsen om att någon tidsplan för ny taxa 

enligt plan- och bygglagen ännu inte är upprättad, men att ett samarbete i Fyrkanten är påbörjat 

för att under 2016 ta fram en sådan tidsplan.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att se över sina taxor. Samhällsbyggnadsnämnden har 

under 2015 reviderat Plan- och bygglovtaxan med avseende på planer. Kommunstyrelsen 

återremitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-23, § 326, och efterfrågade en 

tidsplan för införande av PBL-taxa enligt Sveriges kommuner och landstings taxeunderlag från 

2014. 

Motivering 

Sveriges kommuner och landsting har under 2014 kommit med ett nytt underlag för plan- och 

bygglovtaxa. Det nya underlaget bygger på handläggningstid medan nuvarande underlag utgår 

ifrån antalet m2 man söker bygglov för. Ett införande av PBL-taxa enligt det nya underlaget ger 

inte några ytterligare intäkter. 

 

Fyrkantskommunerna har sedan många år ett samarbete inom miljö-, bygg- och planfrågor och 

ett uppdrag finns inom ramen för samarbetet att samordna införandet av nya PBL-taxan. 

Arbetet har påbörjats och nästa möte inom samarbetet om taxan blir den 12 januari 2016. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 16 

15SBN373-1 Kommunstyrelsens beslut § 326 
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§  17 

Detaljplan för Håkansön 60:1 - fritidhus  

Diarienr PB 2015-000061 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar 

 

1. detaljplan för Håkansön 60:1. 

2. Samhällsbyggnads/Fysisk planerings granskningsutlåtande som kommunens 

granskningsutlåtande.  

 

Ärendebeskrivning  

Planområdet är beläget nära stranden på Håkansön, mittemot Innerstholmen. Området är inte 

planlagt sedan tidigare. Planområdet omfattas av översiktsplanen för landsbygden där 

redovisad markanvändning är befintlig fritidshusbebyggelse. Detaljplanens syfte är att plan-

lägga fyra tomter varav två redan är avstyckade. Planens genomförande bedöms inte medföra 

någon betydande miljöpåverkan. 

 

Detaljplanen har handlagts med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 7 §. Detta 

innebär att samhällsbyggnadsnämnden är beslutande i ärendet. Detaljplanen överlämnas därför 

inte till kommunfullmäktige för antagande. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2015-05-29 – 2015-06-22. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-11-11 – 2015-11-27. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterad 2015-12-07 

där det framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Inkomna synpunkter har inte medfört någon ändring av planen. Samhällsbyggnad/Fysisk 

planering bedömer att planen är klar för antagande och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 

antar detaljplanen.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 17 

15BYGG R61-46 Planhandling   2015-11-30 

15BYGG R61-47 Granskningsutlåtande  2015-11-30 

15BYGG R61-48 Geoteknisk undersökning 2015-09-11 

15BYGG R61-49 Fastighetsförteckning  2015-11-02 
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§  18 

Ansökan om planbesked – flerbostadshus och carport, Vargen 28 och 

30  
 

Diarienr PB 2015-000583 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

1. Planläggning av området kan inledas. 

2. Planläggning ska föregås av en höjd- och skuggstudie samt gestaltningsprogram. 

 
Yrkande 

Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 

beslut. 

 
Information till beslutet 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 

ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 

planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning men utgör ingen 

garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.  För att påbörja planläggningsarbetet krävs 

det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden ansvarar 

för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 
 

Ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid standardförfarande 

förväntas ta cirka ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av 

samrådshandlingar. Vid utökat planförfarande kan ett beslut om att anta detaljplanen förväntas 

ta cirka ett år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. 
 

Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i kv. Vargen vid Storgatan och Prästgårdsgatan, på innergården vid 

Strömgården och Österbo. Denna gårdsmiljö används idag till största del för markparkering. 

Kv. Vargen 30 är, förutom en mindre garagebyggnad, obebyggd. Kv. Vargen 28 är bebyggd 

med ett flerbostadshus i tre våningar som är byggt ihop med f.d. Pingstkyrkan/Filadelfiakyrkan 

(nuvarande Yogahuset, Vargen 27). 

 

Ansökan avser etablering av flerbostadshus samt parkeringsgarage under mark på kv. Vargen 

30. Flerbostadshuset längs Storgatan planeras i trevåningar. Flerbostadshuset inne på gården 

planeras i fem våningar. Ansökan avser även höjning av det befintliga hyreshuset på Vargen 28 

med två våningar samt carport i tomtgräns mot Vargen 31. 

  

Markanvändning för bostadsändamål överensstämmer med intentionerna i gällande 

Översiktsplan, fördjupning för Piteå Stadsbygd (2001). 

  

Området är planlagt sedan tidigare. Gällande detaljplaner som berörs är D92, fastställd 1977-

08-30 (D 92), och D 57, fastställd 1963-03-26. 
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Kv. Vargen berörs av riksintresset för friluftsliv och kustturism. Kvarteret ingår i den fasta 

fornlämningen Piteå socken 226:1, som omfattar de ursprungliga tio kvarteren enligt 

stadsplanen från 1667. 

 

Kv. Vargen har en halvöppen kvartersstruktur vars bebyggelse är från 1940 till 1980-talet, den 

äldsta byggnaden på Vargen 27 från 1890-talet. 

  

Nockhöjderna varierar mellan 16 och 20 meter (RH 2000). Både tegel- och träfasader i olika 

kulörer förekommer. Kv. Stjärnan väster om Kv. Vargen är bebyggd med tegelbyggnader i 

sluten kvartersstruktur från 1980-talet, med nockhöjder mellan 19 och 20 meter. I norr ansluter 

kv. Ekorren med punkthusbebyggelse från 1960-talet (tegel/puts). Kv. Gripen och Ulven på 

andra sidan Storgatan har en halvöppen kvartersstruktur med bebyggelse vars höjd varierar 

mellan 11-17 meter. Bebyggelsen i kv. Gripen har i huvudsak träfasader, i Ulven förekommer 

såväl tegel, puts som träfasader.  
 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad ser positivt på en utveckling av kvarteret Vargen. 

Bebyggelsestrukturen i kv. Vargen är idag otydlig och plats finns för kompletteringar då det 

saknas bebyggelse längs Storgatan.  Komplettering av bostäder i kv Vargen bemöter 

efterfrågan på lägenheter i centrala lägen. Förtätning inom centrala Piteå är ett uttalat mål i 

gällande översiktplan. 

 

Nytillkommande bebyggelse ska förhålla sig till Riktlinjer för bebyggelsen Piteå Centrum, 

Häggholmen, (antagen i KF 2012-06-25, § 109). En höjd- och skuggstudie samt ett 

gestaltningsprogram ska tas fram för att undersöka de avsedda byggnadsvolymernas 

anpassning till omgivande bebyggelse. Dessa dokument ska utgöra planeringsunderlag för 

detaljplanen och bör därför utarbetas innan planarbetet påbörjas.  

 

Planen handläggs med utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen.  
 

Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28. 

Planbeskedet debiteras enligt tabell 1 klass 4, 13520 kr.  

 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 18 

PB 2015-000583-3 Ansökan 2015-10-21 med situationsplan och fasadskiss 
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§  19 

Parkeringsavgifter i Piteå centrum  

Diarienr 15SBN74 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen och ställer sig bakom förslaget till 

beslutsordning. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämnden får information om förslag till försöksperiod för Stadsberget enligt 

parkeringsutredningen. 

 
Beslutsunderlag 

15SBN74-5 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2015-09-14 § 229 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

 2016-01-21 

29 (37) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  20 

Uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi för kommunen som 

harmoniserar med kommande översiktsplan samt den kommande 

regionala bredbandsstrategin 

 

Diarienr 15SBN581 
 

 

Beslut 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en bredbandsstrategi för kommunen som 

harmoniserar med kommande översiktsplan samt den kommande regionala bredbandsstrategin. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har i sammanträde 2015-10-19 gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att ta fram en bredbandsstrategi för kommunen som harmoniserar med kommande 

översiktsplan samt den kommande regionala bredbandsstrategin. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 20 

15SBN581-1 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-19 § 262 
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§  21 

Uppdrag att undersöka möjlighet att anordna offentlig toalett i Rosvik  

Diarienr 15SBN597 
 

 

Beslut 

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i dialog med aktörer som bedriver affärsverksamet 

och fastighetsägare undersöka möjlighet att anordna offentlig toalett i Rosvik. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har i sammanträde 2015-11-16 gett samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att i dialog med aktörer som bedriver affärsverksamhet och fastighetsägare undersöka 

möjlighet att anordna offentlig toalett i Rosvik. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 21 

15SBN597-1 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-16 § 278 
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§  22 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15SBN1 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgifter inom sina respektive verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 22 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare, nr 25/15, Lena 

Lundström 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare, nr 26/15, Lena 

Lundström 

 Försäljning del av fastigheten Piteå Gammelstad 9:1, Öjagatan 53, ordförande Brith 

Fäldt 

 Avfört planärende – detaljplan Pitholm 13:112, Guldkusten, ordförande Brith Fäldt 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare, nr 27/15, Lena 

Lundström 

 151110 Beslut om antagning till SFI med start 151123, Ingrid Lundgren Grankvist 

 151116 Beslut om antagning till Egenregin med start 151130, Ingrid Lundgren 

Grankvist 

 Transporttillstånd BurLink Transport AB, ordförande Brith Fäldt 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd, nr 28/15, Lena Lundström 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd, nr 29/15, Lena Lundström 

 Intagning till upphandlad utbildning med start 151130, Charlotte Sundman 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd som passagerare nr 30/15, Lena Lundström 

 Intagning till Fastighetstekniker med start 151130, Charlotte Sundman 

 Intagning till upphandlad utbildning, olika yrkesutbildningar, med start 151130, 

Charlotte Sundman 

 Beslut nr 31/15 Avslag parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare, Lena 

Lundström 

 Beslut nr 32/15 Avslag parkeringstillstånd för rörelsehindrade som passagerare, Lena 

Lundström 

 Beslut om överföring av medel från drift till investering, förvaltningschef Thomas 

Sundqvist 

 Godkännande av försäljning Bergsviken 3:459, ordförande Brith Fäldt 

 Godkännande av försäljning Pitholm 47:58, ordförande Brith Fäldt 

 Framtagande av planhandlingar för samråd och granskning Kopparnäs 10:16, 

ordförande Brith Fäldt 
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 Godkännande av markupplåtelse Håkansön 28:10, ordförande Brith Fäldt 

 Transporttillstånd BurLink Transport AB 2015-12-18—2016-12-15, ordförande Brith 

Fäldt 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som passagerare, nr 33/15, 

Lena Lundström 

 Avtal yrkesförarutbildningar, bygg- och anläggningsförare fr.o.m. 2016-01-01, 

leverantör Grönlunds yrkesutbildningar AB, ordförande Brith Fäldt 

 Avtal yrkesförarutbildningar, bygg- och anläggningsförare fr.o.m. 2016-01-01, 

leverantör Yrkesakademin AB, ordförande Brith Fäldt 

 Beslut om interkommunal ersättning, Pernilla Forsberg 

 Delegationsbeslut ByggR 2015-11-11—2016-01-03 

 Delegationsbeslut Ecos 2015-11-11—2016-01-03 

 Delegationslista lägenheter/lokaler t o m 2015-12-31, Håkan Johansson 

 Delegationslista för 2015, markhandläggare Therese Bergdahl 
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§  23 

Delegationsbeslut offentlig plats  

Diarienr 15SBN2 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgifter inom sina respektive verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 23 

 Yttrande avstängning Rådhustorget 13 jan 2016 ”Dans runt Granen” A481.731 

 Yttrande Skyltsöndag 29 nov med avstängning av Rådhustorget från fordonstrafik, 

Lena Lundström 

 Yttrande Nyårsfirande Rådhustorget, komplettering med avstängning av torget från 

fordonstrafik, Lena Lundström 

 Yttrande A464.206 Torgplats Rådhustorget 20151103—20160213, Lena Lundström 

 Yttrande A478.164 Snögubbe Stadsön 9:1 1/12-2015-31/3-2016, Lena Lundström 

 Yttrande SM veckan 2016 Vinterfestival, Lena Lundström 

 Yttrande A476.603 Cirkus Maximum juni 2016, begagnande av offentlig plats och 

skyltning, Lena Lundström 

 Yttrande Skyltning SM-veckan 2016, Piteå Kultur, park och fritid, Lena Lundström 

 Yttrande Vintertrav SM-veckan 2016, Piteå Kultur, park och fritid, Lena Lundström 

 Yttrande A517.560 Byggpl.område Aronsgatan 18/1-30/8-2016 Sparbanken Nord, 

Lena Lundström 
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§  24 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15SBN4 
 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Delgivningsärenden anmäls för samhällsbyggnadsnämndens kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 24 

 Mål i dom F 6337-15 avseende fastighetsreglering vid upphävande och ändring av 

servitut berörande fastigheterna Pitholm 13:39. Ert Dnr: TSN 2014-45 

 Överklagande av nämndens bygglov gällande Trundavan 1:7, beslut från 

Länsstyrelsen 

 Överklagande av byggsanktionsavgift Kallax Flyg 
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§  25 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15SBN5 
 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom: 

 

Beslutsunderlag 

 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-01-13 § 25 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §294 Överföring av medel avseende 

investeringskostnader Löjan 1 samt för säkring av strömförsörjning till kvarteret 

Stadsvapnet 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §278 Uppföljning av handlingsprogram för 

förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2014 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §271 Fastställande av verksamhetsplan (VEP) 

2016-2018 samt kommunal skattesats för år 2016 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §285 Svar på motion (SLP) om åtgärdande av 

Norrfjärdens återvinningsstation 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §286 Svar på motion (SLP) om sportotek Piteå 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §278 Uppdrag att undersöka möjlighet att 

anordna offentlig toalett i Rosvik 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §326 återremittering taxor inom PBL 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §319 revisionsrapport åtgärder mot 

ungdomsarbetslöshet 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §346, Avsägelse av politiska uppdrag, Ann-

Louise Hagström (MP) 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §317 Planprogram gällande Nörd-Haraholmen, 

Pitholm 1:3 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §318 Fastställande av tomträtt och 

tomträttsavgäld Svensbyn 1:30 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §323 Principer för flyktingmottagning inklusive 

ensamkommande barn 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §329 Svar på motion (SLP) om utredning 

angående romska tiggare och deras barn 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §331 Svar på motion (SLP) om pilotprojekt med 

flyktingmottagning i enskildas hem 
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§  26 

Informationsärenden  

Diarienr 15SBN3 
 

Ärendebeskrivning 

 Kvalitetssamordnare Leif Wågman informerar om avvikelserapporterna. 

 Karl-Erik Jonsson (M) informerar om femkantssamarbetet. 

 Ordförande Brith Fäldt (V) informerar om Pite Havsbad och flyktingmottagning. 

 

Bilaga 

15SBN3-21 Avvikelserapport 
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§  27 

Övriga frågor  

Diarienr 15SBN9 
 

 

Ärendebeskrivning  

Inga övriga frågor. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 


