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§ 28 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar kort om verksamheterna inom 

Samhällsbyggnad. 
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§ 29 
 

Internkontrollplan år 2016 

Diarienr 15SBN603 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till Internkontrollplan för år 2016. 

 
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. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 29 

 15SBN603-1 Internkontrollplan 2016 SBN 
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§ 30 
 

Lägesrapport EU-projekt 2015 

Diarienr 16SBN49 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner lägesrapporten över de EU-projekt som 

Samhällsbyggnad är involverad i. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt riktlinjer för EU arbetet inom nämnden ska en sammanställning av förvaltningens EU-

arbete rapporteras till nämnden årligen. 

 

Samhällsbyggnad är 2016-01-01 projektägare för ett projekt, Kompetens för alla. Det är ett 

samarbetsprojekt mellan Piteå, Älvsbyn och Arvidsjaurs kommuner. Projektet är 

medfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF) med 11,5 MSEK. Projektet pågår under 

tiden 2015-10-01 – 2018-08-31. Syftet med projektet är att öka sysselsättningen för personer 

med funktionsnedsättningar och nyanlända invandrare. 

 

Ungdomar från Piteå har deltagit i ett projekt med delfinansiering via EU programmet 

Erasmus + där YES Forum, Youth European and Social work Forum, var projektägare. Som 

en verksamhet inom kommunens feriearbete för unga, deltog 4 ungdomar från Piteå, 2 

infödda och 2 utlandsfödda tillsammans med 2 personal, i kulturworkshopen i Rumänien. 

 

En ansökan har gjorts till Erasmus + med syfte att utveckla metoder för kommunikation med 

unga via sociala medier. Ansökan avslogs. 

  

Förvaltningen har också varit medsökande för två projekt där projektägaren har varit från 

Finland respektive Italien, som också avslagits. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 30 

 16SBN49-1 Riktlinjer för EU arbetet inom Samhällsbyggnadsnämnden 

 16SBN49-2 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden § 25 Riktlinjer för EU-arbetet 

inom SBN 
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§ 31 
 

Slutredovisning investeringsprojekt 2015 

Diarienr 16SBN38 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1. godkänner upprättade förslag till slutredovisningar av investeringsprojekt slutförda 

2015. 

2. överlämnar slutredovisningarna till kommunfullmäktige för kännedom. 

 
Ärendebeskrivning 

Fysisk planering har upprättat förslag till slutredovisningar av investeringsprojekt slutförda 

2015 enligt bilaga 16SBN38-1 och föreslår samhällsbyggnadsnämnden godkänna förslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 31 

 16SBN38-1 Slutredovisning 2015 
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§ 32 
 

Månadsbokslut 

Diarienr 16SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger månadsbokslut för perioden januari till februari 2016 till 

handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Månadsbokslut för perioden januari till februari 2016 presenteras för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 32 

 16SBN5-2 Månadsbokslut SBN Texter till Genvägen feb 

 16SBN5-1 Månadsrapport SBN feb 
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§ 33 
 

Arkivansvarig för Samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr 16SBN71 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndsekreterare Maria Burström är arkivansvarig 

för Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

Varje nämnd/styrelse ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som 

framgår i §§ 4-8 av arkivreglemente för Piteå kommun. Hos varje nämnd/styrelse skall finnas 

arkivansvarig och arkivredogörelse för fullgörande av arkivuppgifter hos nämnden/styrelsen. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 33 

 Arkivreglemente för Piteå kommun 
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§ 34 
 

Omorganisation inom Samhällsbyggnad 

Diarienr 16SBN41 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer tidplan för omorganisation av förvaltningen 

Samhällsbyggnad. 

 
Ärendebeskrivning 

Under det senaste året har flyktingmottagningen ökat omfattande i Sverige och även i Piteå. 

Under hösten 2015 har enheten Flyktingmottagning, som idag är en del av avdelningen 

Kompetensförsörjning, starkt utökat sin omfattning avseende personalstyrka, verksamhet och 

ekonomi. Bedömningen görs att flyktingmottagning även framöver kommer att vara en 

mycket stor del av förvaltningens helhet. 

  

I nuvarande organisation finns tydliga utmaningar kring arbetsmiljöfrågor på ledningsnivå 

och vilket fokus de olika sakområdena får. 

  

För att kunna möta denna samhällsförändring så behövs en översyn göras av förvaltningens 

organisation. 

  

I nämndens reglemente anges det att samråd ska ske med Miljö- och tillsynsnämnden samt 

Kommunstyrelsen inför förändringar i samhällsbyggnadsförvaltningens organisation. För att 

kunna hålla tidplan och införa ny organisation från halvårsskiftet så har remiss skickats till 

dessa nämnder den 15 mars under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

fastställa tidplan för en omorganisation. 

  

Målet är att Samhällsbyggnadsnämnden kan ta beslut om ny organisation vid sammanträdet 

den 8 juni och att den kan träda i kraft den 1 juli 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 34 

 16SBN41-1 Tidplan omorganisation Samhällsbyggnad 

 16SBN41-2 Bilaga Risk OO 16 
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§ 35 
 

Revidering av dokumenthanterings- och gallringsplanen för 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr 16SBN73 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar ändring och tillägg av handlingar i dokumenthanterings- 

och gallringsplanen som gäller parkeringstillstånd. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad föreslår att benämningen antagna/ej antagna parkeringstillstånd får 

benämningen beviljade/ej beviljade parkeringstillstånd. Nämnden har också att besluta om 

tillägget för bevarande av överklagade ej beviljade parkeringstillstånd. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 35 

 16SBN73-1 Revidering Parkeringstillstånd 
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§ 36 
 

Principbeslut gällande grundkartor och fastighetsförteckningar 

Diarienr 16SBN52 

 
Beslut 

Piteå kommun ansvarar för framtagande av grundkartor och fastighetsförteckningar. 

 
Ärendebeskrivning 

Syfte 

Syftet är att kvalitetssäkra planprocessen. Grundkarta och fastighetsutredning samt 

fastighetsförteckning utgör gemensamt grunden för ett rättssäkert planförfarande och 

genomförande. 

  

Bakgrund 

Piteå kommun har sedan 2011 infört nya rutiner och krav gällande grundkartor till 

detaljplaneläggning. Detta som en del i kvalitetssäkring av planprocessen. De nya kraven togs 

fram då det under en längre tid förekommit att gamla, inaktuella och kvalitetsmässigt 

undermåliga grundkartor använts vid planläggning. Då detaljplanen är ett juridiskt bindande 

dokument är det särskilt viktigt att den bygger på så riktiga och kvalitetssäkrade data som 

möjligt. Kvalitetssäkringen har gett positiva effekter och säkerställt ett bra genomförande av 

detaljplaner i Piteå kommun. 

  

Grundkartor och fastighetsförteckningar är en del av beslutsunderlaget och myndighetens 

utredningsskyldighet enligt förvaltningslagen. Underlagen är en viktig grund för 

kvalitetssäkring av planprocess och genomförandeprocess (bygglov, fastighetsbildning). 

  

Beslutet ovan föranleds av ett planarbete under 2015 där en exploatör låtit framställa en 

grundkarta. Grundkartor som inte uppfyller kommunens kvalitetskrav har därefter levererats 

vid flera tillfällen. Detta har inneburit ett merarbete och en merkostnad för Piteå kommun. 

  

Beslut angående krav för grundkartehandling, SBN 2015-10-13 § 161, Bilaga 1. Under året 

har också kontakter tagits med jurister vid Boverket och SKL. Sammanfattning av dessa 

kontakter, Bilaga 2. 

  

Konsekvens vid godkännande av bristfälliga grundkartor 

Om Piteå kommun godkänner grundkartor av bristande eller osäker kvalitet innebär det att 

kommunen accepterar: 

• Ett sämre underlag med de juridiska konsekvenser det kan innebära. 

• Ajourhållning av egna och nationella databaser kan inte upprätthållas. 

• En genomförandeprocess som blir både dyr och tidsmässigt ineffektiv. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 36 

 16SBN52-1 Bilaga 1. Beslut SBN 2015-10-13 § 161 

 16SBN52-2 Bilaga 2. Lagstiftning och rekommendationer 
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§ 37 
 

Pitholm 13:126 (Fänriksgatan 19 B) Avskrivning av del av 

tillsynsärende 

Diarienr 16SBN51 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avskriver tillsynsärendet från handläggning i den del som rör 

vedskjulet. 

 
Ärendebeskrivning 

En anmälan om olovlig byggnation inkom från Förnamn Efternamn till dåvarande miljö- och 

byggnämnden 2011-08-11 samt 2011-10-09. Fysisk planering genomförde 2015-03-19 ett 

tillsynsbesök på fastigheten samt en kompletterande mätning 2015-11-27. 

 

Med hänsyn till lokalisering, placering och utformning bedömer fysisk planering att 

vedskjulet inte medför betydande olägenhet för omgivningen. Avdelningen föreslår därför att 

samhällsbyggnadsnämnden avskriver ärendet i den delen. 

 

Hantering av övriga delar i anmälan pågår och kommer att behandlas av nämnden vid senare 

tillfällen. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 37 

 16SBN51-1 Pitholm 13:126 PM avskrivning av del av tillsynsärende 

 16SBN51-2 Pitholm 13-126 Bilagor 1-3 till PM 
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§ 38 
 

Långnäs 8:17 Olovligt uppförd byggnad 

Diarienr 16SBN66 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till Samhällsbyggnad eftersom Förnamn 

Efternamn den 16 mars 2016 inkommit med synpunkter som förvaltningen behöver gå 

igenom. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen (PBL) en skyldighet att ta upp 

brister i efterlevnad av lagstiftningen till prövning. 

  

Vid tillsynsbesök 2012-09-26 på fastigheten Långnäs 8:17 konstaterade fysisk planering att 

en byggnad har uppförts på fastigheten utan bygglov. Fysisk planering skrev till ägarna 

Förnamn och Förnamn Efternamn för att ge dem möjlighet att inkomma med en förklaring. 

Förnamn Efternamn (far till Förnamn och Förnamn) meddelade 2012-12-12 att han skulle 

svara på frågeställningen men ville ha förlängd tidsfrist. Vid besök på Stadshuset 2013-02-13 

uppgav Förnamn Efternamn att han senast 2013-04-05 skulle inkomma med förklaring. 

Någon förklaring inkom inte. 

  

Förnamn Efternamn har därefter återigen erbjudits att inkomma med synpunkter på förslag på 

beslut till samhällsbyggnadsnämnden senast 2016-01-14. Han inkom med synpunkter 2016-

03-16, dagen innan nämndsammanträdet, och för att få tid att gå igenom yttrandet föreslår 

enhetschef Anna-Karin Lundberg att samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till 

förvaltningen. 

  
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 38 
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§ 39 
 

Pitholm 47:70 tidigare del av 47:62 Byggsanktionsavgift för 

uppförandet av en lagerbyggnad utan startbesked 

Diarienr MBN 2013-000303 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar påföra Tomas Nilsson, Sergeantgatan 9, 941 43 Piteå, en 

byggsanktionsavgift om 65 081 kronor. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ plan- och 

bygglagen (2010:900) och enligt 9 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338). 

 
Ärendebeskrivning 

Byggherren Tomas Nilsson har uppfört en av två lagerbyggnader utan startbesked. Enligt 

bygglovet daterat 2013-07-04 framgick ett krav på startbesked. 

 

Villkoren i bygglovet för startbeskedet var en inlämnad kontrollplan och för slutbesked ett 

utlåtande från kontrollansvarig. Ett bygglov får inte påbörjas innan ett startbesked har 

utfärdats av byggnadsnämnden enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (PBL). 

 

För att få slutbesked, vilket krävs för att byggnaden ska få tas i bruk, ska dessutom en 

verifierad och bestyrkt kontrollplan, utlåtande från kontrollansvarig samt inmätninsprotokoll 

av byggnaden inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt PBL en skyldighet att vidta åtgärder vid brister vid 

efterlevande av lagstiftningen till prövning. 

  

Vid arbetsplatsbesöket 2015-11-04 konstaterades att en av byggnaderna färdigställts i det 

aktuella lovet utan startbesked, utan kontrollansvarig och kontrollplan. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden har med stöd av 11 kap. 53a § PBL möjlighet att sätta ned 

avgiften till hälften eller en fjärdedel. Fysisk planering bedömer att byggsanktionsavgiften ska 

sättas ned till en fjärdedel. Detta med motiveringen att bygglov meddelats för åtgärden och 

åtgärden vidtagits på grund av oaktsamhet. 

  

Förslaget till beslut har kommunicerats med Tomas Nilsson. Något svar har inte inkommit. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 39 

 MBN 2013-000303-9 Bilagor till SBN 2016-03-17 

 

 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 40 
 

Roknäs 89:5 (Gamla Sjulnäsvägen 40), Utredning angående önskad 

rivning av biograf (Starbiografen i Roknäs) 

Diarienr PB 2015-000471 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Förnamn Efternamn, Adress, Postadress, att senast 

2016-11-30 riva Starbiografen på fastigheten Roknäs 89:5. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 11 

kap. 21 §. 

 
Ärendebeskrivning 

Kringboende till Starbiografen har under årtionden påtalat för kommunen att Starbiografen 

utgör en säkerhetsrisk och skulle behöva rivas. Noggranna utredningar har vidtagits genom 

åren med försök att rädda byggnaden som har ett högt kulturhistoriskt värde. Alla sådana 

försök har misslyckats och nu är byggnaden i så dåligt skick att den är bortom all räddning. 

  

Platsbesök genomfördes 2015-10-05 i närvaro av fastighetsägaren och av Gudrun Åström, 

stadsarkitekt och Florian Steiner, kulturmiljösamordnare, där närvarande gemensamt 

konstaterade att en rivning är oundviklig. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås förelägga om rivning av byggnaden med hänvisning till 

den säkerhetsrisk byggnaden utgör för närboende och den olägenhet för människors hälsa som 

byggnaden förorsakar. Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig omfattning 

och inte sätts i stånd inom skälig tid får byggnadsnämnden enligt PBL 11:21 förelägga ägaren 

att inom viss tid riva byggnadsverket. 

  

Kommunicering 

Ärendet har kommunicerats med Förnamn Efternamn som inkommit med synpunkter på 

nämndens förestående beslut. Förnamn Efternamn motsätter sig en rivning och menar att i så 

fall får kommunen bekosta den. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 40 
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Sammanträdesprotokoll 18 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  
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§ 41 
 

Älvsborg 1:23 Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus 

Diarienr PB 2015-000434 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av nytt 

enbostadshus på fastigheten Älvsborg 1:23. 

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

Lars Öhman inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 8 augusti 2015 med ansökan om 

förhandsbesked om nyetablering av ett bostadshus på fastigheten Älvsborg 1:23. Platsen är 

belägen cirka 3, 5 kilometer utanför den centrala delen av Sjulsmark. Vatten finns i området, 

men avlopp måste sökande ordna med enskild anläggning. 

 

Samtliga berörda markägare runt platsen har skriftligen hörts. Grannar på Älvsborg 1:32 har 

kryssat för erinran men detta för att de inte förstod vad som menades med utskicket de fick 

hemskickat. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 41 

 15BYGG R434-1 3Älvsborg 1:123 Karta 1 

 15BYGG R434-14 Älvsborg 1:123 Karta 2 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 42 
 

Lyckoträsk 1:6 Förhandsbesked nybyggnad av fritidshus 

Diarienr PB 2015-000450 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av två fritidshus på 

fastigheten Lyckoträsk 1:6. 

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

Staffan Sandström inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 24 augusti 2015 med ansökan 

om förhandsbesked för nyetablering av två fritidshus på fastigheten Lyckoträsk 1:6. Platsen är 

belägen i Lyckoträsk Kolerområdet i sydvästlig riktning. Vatten och avlopp måste anordnas 

med en enskild anläggning. 

 

Tomterna ligger utanför strandskyddsområde. Samtliga berörda markägare runt platsen har 

skriftligen hörts. En erinran har inkommit på fastigheten Lyckoträsk 1:6 Sture Sandström, 

enligt bilaga. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 42 

 15BYGG R450-8 Lyckoträsk 1:6 Remiss 

 15BYGG R450-9 Lyckoträsk 1:6 Tomtplatser alt. 1 och alt. 2 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 43 
 

Svensbyn 79:1 (Peruddvägen 210) Förhandsbesked nybyggnad av 

enbostadshus och garage 

Diarienr PB 2015-000631 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus 

och garage på fastigheten Svensbyn 79:1. 

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

Johan och Frida Andersson inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 23 november 2015 med 

ansökan om förhandsbesked för nyetablering av bostadshus och garage på fastigheten 

Svensbyn 79:1. Tomtens storlek är cirka 2 500 kvm. Platsen är belägen på Perudden i 

Svensbyn. Kommunalt VA finns i området. 

 

Samtliga berörda markägare runt platsen har skriftligen hörts. Grannar på Svensbyn 40:13 har 

kryssat i erinran för att de har en utfart på markerad plats, se bilaga Svensbyn 79:1 

Servitutsavtal, men markägarna har upprättat ett servitutsavtal angående detta. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 43 

 15BYGG R631-7 Svensbyn 79:1 Karta 

 15BYGG R631-8 Svensbyn 79:1 Servitutsavtal 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 44 
 

Pitholm 47:13 Ansökan om planbesked - iordningställande av mark 

för industri- och hamnverksamhet för förändrad markanvändning 

Diarienr PB 2016-000048 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

1. Planläggning av området kan inledas. 

Information till beslutet 

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

ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt 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 standard 

planförfarande förväntas tas cirka ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om 

framtagande av samrådshandlingar. Vid utökat planförfarande kan ett beslut om att anta 

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

samrådshandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 

Fastigheten Pitholm 47:13 är belägen i Piteå hamn, Haraholmen. Sökanden vill genom en 

detaljplaneändring i gällande detaljplan (D0164) ändra markanvändningen från ”Park el 

plantering” till hamn och/eller industriverksamhet för upplagsplats. 

 

Sökanden har under de senaste 10 åren haft en gynnsam utveckling av verksamheten. De har 

ständigt tagit mark i anspråk och utökat ytorna för verksamhet. I och med etableringen av en 

ny husfabrik i anslutning till gällande fastighet utgick möjligheterna för expansion i den 

riktningen. Därför önskar sökanden att ändra markanvändningen. 

 

Planområdet angränsar till tre gällande detaljplaner (D0149, D2048 och D0186) vars 

huvudsakliga markanvändning är industri- och/eller hamnändamål. I gällande översiktsplan är 

området utpekat som ”Verksamhetsområde”. Planområdet ingår i riksintresse för friluftsliv 

och berörs även delvis av strandskyddet. En luftburen kraftledning löper genom planområdet 

och direkt på park- och planteringsmarken, vilken ska tas i beaktande i detaljplaneändringen. 

  

En möjlig gång- och cykelväg längs Haraholmsvägen ska beaktas i detaljplanearbetet för att 

öppna upp möjligheten till andra transportmedel för närboende och yrkesverksamma inom 

området. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

  

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör bedömningen att Piteå kommun är positiva till en 

ändring av detaljplan eftersom det möjliggör för en expandering av industriverksamhet i 

området. Den detaljplaneändring som ämnar att genomföras går i linje med övrig 

markanvändning i gällande detaljplan. 

  

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, anser att detaljplanearbetet ska genomföras med 

standardförfarande. 

 

Avgift 

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

207. Planbesked debiteras enligt tabell 1 klass 2, 5070 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 44 

 16BYGG R48-4 Pitholm 47:13 Bilagor 1-5 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  
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§ 45 
 

Berkön 1:90 (Råholmen 95) Ansökan om planbesked gällande 10 

tomter för avstyckning 

Diarienr PB 2016-000036 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

1. Planläggning av området kan inledas. 

2. Planläggning ska föregås av en utredning av områdets natur- och friluftsvärden. 

3. Eventuell skötselplan utformas som en integrerad del av detaljplanen för att bevara 

och utveckla förekommande natur- och friluftsvärden. 

4. Piteå kommun avser inte vara huvudman för allmän plats såsom väg/naturmark. 

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 samhällsbyggnads-

nämnden. 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 tas cirka ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av samråds-

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

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

 
Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget på fastigheten Berkön 1:90>2 som ligger i Piteå skärgård, söder om 

Rosvik. På Berkön finns ett av de längre sammanhängande avsnitten av oexploaterade 

havsstränder i Piteå kommun. Planområdet ingår i detta sammanhang och är lågexploaterat 

bortsett från tre tomter med fritidshus som finns belägna längst ut på udden. Förhandsbesked 

har även godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-24 § 180 för ytterligare tre 

fritidshustomter. Dessa ligger i direkt anslutning till redan befintlig bebyggelse. 

 

Det är den yttre delen av den aktuella fastigheten, Berkön 1:90>2, som ämnar att bebyggas, i 

anslutning till de godkända förhandsbeskeden. Planområdet är naturmark som idag används 

för skogsbruk och friluftsliv. Huvuddelen av planområdet utgörs av yngre skog med en remsa 

äldre skog ovanför stranden. 

 

Sökanden har tidigare ansökt om exploatering av Berkön 1:90>2 samt Berkön 1:90>3. 

Planbeskedet avsåg avstyckning av ca 40 stycken strandnära fritidhustomter. Miljö- och 

byggnämnden beslutade 2012-06-19 § 33 att planläggning av området var olämpligt eftersom 
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Berkön är en av de få fastlandsknutna öarna med sammanhängande och oexploaterade 

havsstränder. Miljö- och byggnämnden ansåg havsstränderna vara av särskilt skyddsvärde. 

  

Planbeskedet avser 10 tomter, sju nya inklusive de tre tidigare tomterna med godkända 

förhandsbesked. En gemensam pir planeras att upprättas för berörda tomter att nyttja. 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare. Planområdet berörs av ett strandskydd som 

kantar hela udden, men tomterna planeras avstyckas utanför strandskyddat område in mot 

uddens mitt. 

 

I översiktsplanen benämns planområdet som ”skog och övrig mark” och ingår även i 

riksintresse för friluftsliv och kustturism. I översiktsplanens samrådshandling finns Berkön 

föreslaget som fritidshusområde. Länsstyrelsens samrådsyttrande uttryckte att det vore högst 

olämpligt att planlägga Berkön eftersom att långa oexploaterade stränder skulle tas i anspråk 

för etablering av bebyggelse. 

 

Den aktuella fastigheten ingår inte inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp, sökanden ansvarar därmed för att ta fram en säker lösning på VA-frågan. Enskild väg 

i fastighetens mitt leder ut till befintlig bebyggelse på udden. Vägen planeras att rustas upp 

och upprättas som gemensamhetsanläggning (se ärende från Lantmäteriet i akten). 

 

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör bedömningen att en noggrann utredning av områdets 

naturgivna förutsättningar med avseende på natur- och friluftsvärden ska utföras innan arbetet 

med utformning av planen och placering av tomter mm kan påbörjas. I dagsläget saknas 

detaljkunskap om sådana värden i området. Inventering och avgränsning av natur- och 

friluftsvärden utförs på barmark. Utredningen bör även belysa hur eventuella värden kan 

beaktas i planbestämmelser vid en exploatering och om det finns behov av att upprätta en 

skötselplan för naturmarken i området. 

 

Piteå kommun avser inte vara huvudman för allmän plats såsom väg/naturmark. Vägen byggs 

och förvaltas av enskild, även vatten- och avloppslösningar. Fysisk planering, 

Samhällsbyggnad gör bedömningen att en möjlig planläggning kan handläggas med 

standardförfarande.  

 

Avgift 

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

207. Planbesked debiteras enligt tabell 1 klass 2, 5070 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 45 

 16BYGG R36-6 Berkön 1:90 Bilagor 1-3 
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§ 46 
 

Jävre S:10 Detaljplan för ställplats Jävre 

Diarienr PB 2015-000053 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1. antar förslaget till detaljplan. 

2. antar Samhällsbyggnads/Fysisk planerings samrådsredogörelse och gransknings-

utlåtande som kommunens samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 

Information till beslut 

Efter antagande av plan i samhällsbyggnadsnämnden skickas antagandebeslutet till sakägare 

och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan pröva kommunens beslut att anta planen och har inom 

tre veckor rätt att besluta om huruvida prövning ska ske eller inte. Tiden räknas från den dag 

kommunens beslut kommer in till länsstyrelsen. 

 

Sakägare har rätt att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta planen. Tiden 

räknas från den dag då samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunens 

anslagstavla. Om Länsstyrelsen inte överprövat planen eller sakägare inte överklagat planen 

vinner den laga kraft tre veckor efter att samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på 

kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget i Jävre öster om E4:an invid befintlig rastplats vid småbåtshamnen. 

Området är cirka 2,1 hektar och omfattar del av fastigheten Jävre S:10 som ägs av Jävre 

Byamäns samfällighetsförening. 

 

Planområdet är planlagt sedan tidigare. Gällande detaljplaner reglerar kvartersmark för 

rastplats, information och service och allmän platsmark och plantering samt infartstrafik. 

 

Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar för rastplats och en så kallad 

ställplats för husbilar och andra fordon med tillhörande servicehus. I fullt bruk beräknas cirka 

30 husbilar eller andra fordon kunna nyttja ställplatsområdet. 

 

Efter överenskommelse med Trafikverket är gatan och rastplatsen belagda med kommunalt 

huvudmannaskap. Det medför dock inga kostnader för Piteå kommun då staten är väghållare.  

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2015-09-07 – 2015-09-28. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2015-11-10 

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

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2015-11-13 – 2015-11-30. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterad 2016-02-18 
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där det framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

  

Synpunkter som inte har tillgodosetts är bemötta i samrådsredogörelsen och i 

granskningsutlåtandet. Efter granskningen har planförslaget reviderats något, dock inte på 

sådant sätt att ny granskning behövts. 

  

Motivering 

Konsekvenserna av detaljplanens genomförande bedöms vara positiva för Jävres 

attraktionskraft och utveckling. Samhällsbyggnad/Fysisk planering anser att planen är klar för 

antagande och föreslår samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 46 

 15BYGG R53-44 Jävre S:10 bilaga 1 Plankarta 

 15BYGG R53-43 Jävre S:10 Bilagor 2-6 
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§ 47 
 

Försäljning av tomträttsfastighet Ankarskatan 1:1 

Diarienr M 2015-000066 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Fysisk planering, Plan, bygg och mark, säljer 

Ankarskatan 1:1 till tomträttsinnehavaren. 

 
Ärendebeskrivning 

Förfrågan har inkommit om friköp av tomträttsfastigheten Ankarskatan 1:1. Fastigheten är 

bebyggd med flerbostadshus och tomträttsavtal upprättades år 1987. 

 

Intäkt för denna försäljning enligt pris för område utanför stadskärnan beräknas bli 

enmiljonniohundrafemtiotusenfyrahundrasextiofyra kronor, 1 950 464 kronor. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 47 

 M 2015-66-1 Fastighetsförsäljning Ankarskatan 1:1 

 M 2015-66-2 Ankarskatan 1-1 Kartbilaga 
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§ 48 
 

Pitholm 1:3 Ansökan om debitering enligt tidigare plantaxa 

Diarienr PB 2016-000041 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1. använder den nya plantaxan i upprättandet av ny detaljplan. 

2. sänker avgiften för upprättandet av ny detaljplan från 42 250 kr till 21 125 kr. 

 
Ärendebeskrivning 

I ansökan om att upprätta en detaljplan på fastigheten Pitholm 1:3, Nörd-Haraholmen, fanns 

en önskan om att exploatera ett nytt fritidshusområde med omkring 20-25 tomter. Miljö- och 

byggnämnden beslutade 2011-10-25 § 71 att planprogram för området skulle upprättas innan 

detaljplanearbetet kunde påbörjas. Planprogrammet slutfördes i september 2015 och antogs i 

kommunfullmäktige 2015-12-14 § 317. 

 

Enligt den nya plantaxan som antogs av kommunfullmäktige 2015-09-28 § 207, och som är 

gällande från 2015-11-01, bedöms upprättandet av en ny detaljplan på Pitholm 1:3, Nörd-

Haraholmen, tillhöra komplexitet 2 med en kostnad på 42 250 kr. Ersättningen beräknas 

utifrån den taxa som gäller vid tidpunkten för upprättandet av avtal gällande planarbete. 

Något planavtal har ännu inte upprättats för aktuellt ärende. Samhällsbyggnadsnämnden kan 

besluta om en sänkning av avgiften om det finns särskilda skäl som motiverar detta. 

  

På grund av den långa handläggningstiden vill sökanden att den nya plantaxan inte ska 

användas i upprättandet av ny detaljplan för Pitholm 1:3, Nörd-Haraholmen, med 

motiveringen att detaljplaneärendet kunnat påbörjas innan den nya plantaxan trädde i kraft. 

 

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör bedömningen att sökanden har rätt i att 

handläggningstiden för ärendet dragit ut på tiden. Det ska dock tilläggas att en noggrann 

utredning av en sådan exploatering i ett område med höga naturvärden kräver sin tid. Därför 

bedömer Fysisk planering, Samhällsbyggnad att den nya plantaxan skall användas vid 

handläggningen av detaljplan, men att den ändras från 42 250 kr till 21 125 kr. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 49 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 29 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 49 
 

Lokal överenskommelse mellan Piteå kommun och 

Arbetsförmedlingen Piteå för att minska ungdomsarbetslösheten 

Diarienr 15SBN628 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden 

1. lägger rapporten till handlingarna. 

 

2. beslutar att kostnader för anställningar föranledda av överenskommelse finansieras av 

subventionerade anställningar 2016. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Under hösten 2015 utarbetades en lokal överenskommelse för att minska ungdomsarbets-

lösheten mellan Piteå kommun och arbetsförmedlingen i Piteå. Som stöd i arbetet har 

Delegationen för unga till arbete(DUA) funnits. DUA har regeringens uppdrag att främja 

statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer samt verka för att 

arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. 

 

Den lokala överenskommelsen om att minska ungdomsarbetslösheten ska omfatta alla 

ungdomar som är arbetslösa eller undersysselsatta, från dem som är s.k. hemmasittare och inte 

anmälda på arbetsförmedlingen till dem som är anmälda på arbetsförmedlingen men jobbar 

till viss del. Målen för det lokala arbetet ska också omfatta hela målgruppen och vara mätbara.  

 

För Piteå kom vi överens om följande mål: 

 Andelen öppet arbetslösa och sökande i program minskas från 14,4%(20151030) till 

10 % på tre år. 

 Andelen unga inom aktivitetsansvaret som återupptar sina studier ökar från 33 % 

(augusti 2015) till 60 % på tre år. 

 Antalet etablerade kontakter med ungdomar som saknar myndighetskontakt uppgår till 

10/år. 

 Andelen öppet arbetslösa och sökande i program som saknar gymnasieutbildning 

minskas från 24,5%(20151030) till 10 % på tre år. 

De nya arbetsmarknadspolitiska insatser som kom i samband med att de lokala överens-

kommelserna utarbetades var Traineejobb inom välfärdssektorn och inom bristyrken samt 

utbildningskontrakt. Dessa skulle ingå i överenskommelsen, utöver det skulle lokala 

förutsättningar styra innehållet i överenskommelsen. 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 30 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Ungdomsarbetslöshet 

För att fullfölja de nationella intentionerna med överenskommelsen måste vi arbeta brett och 

se målgruppen som fler än dem som är inskrivna på arbetsförmedlingen. Antalet arbetslösa 

ungdomar inskrivna på arbetsförmedlingen minskar lyckligtvis, men kvar blir de ungdomar 

som har svårast att hitta vägar ut i arbete. Ofta med bristande skolbakgrund och/eller någon 

funktionsnedsättning. Andelen unga av den totala mängden arbetslösa i kommunen är också 

högre än i riket totalt. Många ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret är 

heller inte anmälda på arbetsförmedlingen eftersom de är så unga och i regel inte erbjuds aktiv 

hjälp av arbetsförmedlingen. Ungdomarna i aktivitetsansvaret har vi kännedom om, de flesta 

har vi kontakt med, men några är fortfarande okända. De unga som varken arbetar eller 

studerar eller har känd aktivitet (UVAS) i åldersgruppen 20-24 år har vi mindre kunskap om. 

Enligt beräkningar baserade på Tema gruppen unga i arbetslivets definition bestod gruppen 

2012 av 217 individer (7,7 procent av unga 20-24 år i Piteå). 

 

Utöver dessa grupper som har svårigheter att överhuvudtaget få fotfäste på arbetsmarknaden 

behöver vi också arbeta aktivt för att stötta unga som går in och ut ur arbetslöshet samt unga 

med timanställningar att finna en fast förankring på arbetsmarknaden. 

 

Överenskommelsen i korthet 

Inledningsvis kommer samverkan att omfatta två parter och det är Piteå kommun och 

Arbetsförmedlingen i Piteå. Ett arbete för att identifiera framgångsfaktorer, brister i 

samverkan och samordning av resurser kommer att göras under överenskommelsens första 

halvår. Utifrån dessa framgångsfaktorer och brister kommer överenskommelsen att revideras 

och fler aktörer kommer att knytas till överenskommelsen och aktiviteterna anpassas till 

rådande behov. 

 

Aktiviteterna kommer i huvudsak att inriktas mot att få fler ungdomar att vilja, våga och orka 

återuppta eller påbörja en gymnasieutbildning. Detta genom aktiviteter som syftar till att 

bygga upp ungdomarnas självkänsla, bredda kunskapen om arbetsmarknaden och motivera till 

utbildning i någon form. För unga mellan 16 och 19 år är målet återgång till 

ungdomsgymnasiet eller till folkhögskola där det är ett alternativ. För unga mellan 20 och 24 

år målet att teckna utbildningskontrakt. 

 

Aktiviteter för att öka kunskapen om framtidens arbetsmarknad hos dem som söker till 

gymnasiet ska också utvecklas och ökas genom information i grundskolan och till föräldrar 

som har barn som snart ska välja till gymnasiet. 

Den uppsökande verksamheten kommer också att vara i fokus liksom att få igång arbetet med 

traineeplatser. I samverkan kommer det inledningsvis att fokuseras på traineejobb inom 

kommunal sektor. 

 

Ett arbete kommer också att bedrivas inom ramen för ESF-projektet KOFA för att hjälpa unga 

med daglig sysselsättning ut på den reguljära arbetsmarknaden där så är möjligt. 

 

Kommunen kommer att arbeta aktivt för att få unga timanställda utan vårdutbildning att 

utbilda sig samtidigt som de jobbar. Vi kommer att använda de möjligheter till deltidsstudier 

som traineejobben och utbildningskontrakten ger. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 31 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Traineejobb och utbildningskontrakt 

Traineejobbens konstruktion är att ungdomen arbetar halvtid inom ett yrke som den samtidigt 

utbildar sig till på halvtid inom den kommunala vuxenutbildningen. För att få ett traineejobb 

ska ungdomen vara 20 år, ha varit arbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen i 6 månader 

samt ha ett slutbetyg/examensbevis från gymnasieskolan. Inom kommunal sektor kan man ha 

traineejobb inom vård, skola och omsorg. Målgruppen för insatsen är begränsad, då en stor 

del av de långtidsarbetslösa ungdomarna saknar slutfört gymnasium. 

 

Utbildningskontrakten är för ungdomar som saknar fullständigt gymnasium och kan utformas 

som studier på heltid, studier i kombination med praktik eller arbete, eller studier i 

kombination med annan lämplig insats. Utformningen ska vara så individuell att ungdomens 

förutsättningar att klara utbildningen blir så stora som möjligt. 

  

Ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 

Aktiviteter inom överenskommelsen ska bedrivas med befintliga medel inom respektive 

organisation, det finns alltså inga statliga medel att söka för aktiviteter. 

 

Under 2016 kommer medel avsatta för subventionerade anställningar att användas för 

Traineejobb och anställningar inom utbildningskontrakt. I takt med att antalet ungdomar i 

insatsen ökar finns risk för undanträngningseffekter för övriga grupper som är aktuella för 

subventionerade anställningar inom kommunen, t.ex. utrikes födda och ensamstående 

föräldrar. Det finns anledning att tro att åtminstone traineejobben kan komma att utvidgas att 

gälla fler målgrupper. Risken för undanträngning blir då större. För utbildningsplatser i 

kombination med traineejobb får kommunen statsbidrag. Lönen subventioneras av 

arbetsförmedlingen. 

 

När unga med utbildningskontrakt kombinerar utbildning med arbete inom vård, skola och 

omsorg subventioneras en del av lönen, men väljer ungdomen att arbeta någon annanstans 

inom kommunen finns inget garanterat stöd. Kommunen måste ta ställning till om man bara 

ska tillåta kombinationer med vårs skola och omsorg. Andelen unga som väljer att fullfölja 

sitt utbildningskontrakt riskerar då att minska. 

 

Ett omfattade uppsökande arbete, med många gånger långvarigt arbete för att bygga relationer 

och motivera till aktivitet kommer också att behövas för att nå de uppsatta målen och den 

nationella intentionen med överenskommelsen och för att uppfylla förväntningarna på 

kommunernas aktivitetsansvar. Denna verksamhet är tids- och personalkrävande och riskerar 

att ta resurser från den äldre målgruppen. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 50 

 15SBN628-1 Avtal/överenskommelse mellan Piteå kommun och Arbetsförmedlingen 

Piteå för att minska ungdomsarbetslösheten 

 15SBN628-2 Ekonomisk översikt LÖK 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 32 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 50 
 

Återrapportering av det systematiska kvalitetsarbetet inom 

vuxenutbildningen 

Diarienr 16SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen genomförde tillsyn av vuxenutbildningen i Piteå kommun under våren 2015 

och konstaterade då brister i det systematiska kvalitetsarbetet. 

  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott (AVU) arbetade 

under hösten 2015 fram ett förslag till rutiner för återkoppling av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Nämnden fastställde förslaget 2016-01-21 § 21. 

  

De parametrar som ska redovisas inom vuxenutbildningens tre skolformer kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare är: 

  

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. 

  

Återkoppling till samhällsbyggnadsnämnden ska ske vid varje sammanträde. 

  

Kvalitetsarbetet ska harmonisera med Skolverkets allmänna råd 12:1305 Systematiskt 

kvalitetsarbete – för skolväsendet. 

  

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

aktuella området och på uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden hantera avvikelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 51 

 16SBN11-1 Systematiskt kvalitetsarbete återrapport 2016-03-17 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 33 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 51 
 

Medborgarförslag om att behålla hastighetsbegränsning 30km/h i 

områden runt skolor, fritidshem och förskolor, även under 

sommarveckorna. 
Diarienr 15SBN470 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget och följer det beslut som fattades i 

kommunfullmäktige 2012-10-15 § 163. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat medborgarförslag 15SBN470 om att behålla 

hastighetsbegränsning på 30 km/tim vid skolverksamheter. Samhällsbyggnadsnämnden har 

beslutat att följa Plan för rätt fart i Piteå, som beslutades i kommunfullmäktige 2012-10-15 § 

163, där 30 km/tim gäller vid skolor under termins- och skoltid. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 52 

 15SBN470-1 Medborgarförslag hastighetsbegränsning vid Piteås centrala skolor, 

förskolor och fritidhem 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 34 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 52 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Sjörosstigen-

Anemonstigen. 
Diarienr 15SBN578 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom nämnden 

följer Piteå kommuns gång- och cykelplan (beslutad i Kommunfullmäktige, 2011-03-21 § 

54). 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut, överlämnat ett medborgarförslag om att anlägga en gång- 

och cykelväg från Sjörosstigen-Anemonstigen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Det nya bostadsområdet Sjörosstigen-Anemonstigen längs Långskatavägen saknar idag en 

gång- och cykelvägsförbindelse in mot centrum och Öjebyn vilket innebär en stor risk för de 

oskyddade trafikanterna. På Långskatavägen, mellan det nya bostadsområdet och Korall-

stigen är hastighetsbegränsningen 70 km/h. Vägen har beteckning bärighetsklass 1, vilket 

innebär att fordon med dagens högsta fordonsvikt får färdas på denna sträcka. Från närmsta 

bostadskvarteret Korallstigen finns gång- och cykelvägförbindelse in mot centrum med viss 

blandtrafik. I Piteå kommuns antagna gång- och cykelplan (beslutad i Kommunfullmäktige, 

2011-03-21 § 54) finns tre olika gång- och cykelvägssträckningar från Sjörosstigen-

Anemonstigen och in mot centrum med som förslag till sträckor för utbyggnad: 

 

1. Längs med vattnet från Anemonstigen till Korallstigen. 

2. Mitt igenom skogspartiet från Sjörosstigen till Korallstigen. 

3. Från Sjörosstigen längs med Långskatavägen ner till Räkstigen. 

 

De två första alternativen innebär en slingrande sträckning i blandtrafik inne i bostads-

kvarteren Korallstigen och Räkstigen på sin väg in mot centrum och Långskataskolan. Piteå 

kommun äger inte marken för alternativ ett och två, vilket innebär att det krävs ett avtal med 

markägaren för att bygga en gång- och cykelväg där. Ett fjärde alternativ är att dra en gång- 

och cykelväg från pumpstationen på Anemonstigen till Korallstigen, mellan alternativ ett och 

två, där det finns ett servitut. Om gång- och cykelväg dras enligt alternativ tre, innebär det 

framtida möjligheter för ett gent cykelnät från Öjebyn via Långskatavägen och in mot 

centrum. 

 

Trafik- och projektenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden följer den beslutade gång- 

och cykelplanen och anlägger en gång- och cykelväg från Sjörosstigen-Anemonstigen in mot 

centrum (beslutad i Kommunfullmäktige, 2011-03-21 § 54). 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 53 

 15SBN578-1 Medborgarförslag om gång- och cykelväg Anemonstigen/ Sjörosstigen 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 35 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 53 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Sjörosstigen-

Anemonstigen. 
Diarienr 15SBN390 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom nämnden 

följer Piteå kommuns gång- och cykelplan (beslutad i Kommunfullmäktige, 2011-03-21 § 

54). 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut, överlämnat ett medborgarförslag om att anlägga en gång- 

och cykelväg från Sjörosstigen-Anemonstigen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Det nya bostadsområdet Sjörosstigen-Anemonstigen längs Långskatavägen saknar idag en 

gång- och cykelvägsförbindelse in mot centrum och Öjebyn vilket innebär en stor risk för de 

oskyddade trafikanterna. På Långskatavägen, mellan det nya bostadsområdet och Korall-

stigen är hastighetsbegränsningen 70 km/h. Vägen har beteckning bärighetsklass 1, vilket 

innebär att fordon med dagens högsta fordonsvikt får färdas på denna sträcka. Från närmsta 

bostadskvarteret Korallstigen finns gång- och cykelvägförbindelse in mot centrum med viss 

blandtrafik. I Piteå kommuns antagna gång- och cykelplan (beslutad i Kommunfullmäktige, 

2011-03-21 § 54) finns tre olika gång- och cykelvägssträckningar från Sjörosstigen-

Anemonstigen och in mot centrum med som förslag till sträckor för utbyggnad: 

 

1. Längs med vattnet från Anemonstigen till Korallstigen. 

2. Mitt igenom skogspartiet från Sjörosstigen till Korallstigen. 

3. Från Sjörosstigen längs med Långskatavägen ner till Räkstigen. 

 

De två första alternativen innebär en slingrande sträckning i blandtrafik inne i 

bostadskvarteren Korallstigen och Räkstigen på sin väg in mot centrum och Långskataskolan. 

Piteå kommun äger inte marken för alternativ ett och två, vilket innebär att det krävs ett avtal 

med markägaren för att bygga en gång- och cykelväg där. Ett fjärde alternativ är att dra en 

gång- och cykelväg från pumpstationen på Anemonstigen till Korallstigen, mellan alternativ 

ett och två, där det finns ett servitut. Om gång- och cykelväg dras enligt alternativ tre, innebär 

det framtida möjligheter för ett gent cykelnät från Öjebyn via Långskatavägen in mot 

centrum. 

 

I medborgarförslaget är det inte angett i vilken riktning gång- och cykelväg önskas. Trafik- 

och projektenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden följer den beslutade gång- och 

cykelplanen och anlägger en gång- och cykelväg från Sjörosstigen-Anemonstigen in mot 

centrum (beslutad i Kommunfullmäktige, 2011-03-21 § 54). En gång- och cykelväg längs 

Långskatavägen till Öjebyn anser Trafik- och projektenheten inte vara aktuellt just nu, men 

kan komma att bli det i framtiden. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 36 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 54 

 15SBN390-1 Medborgarförslag för beslut om gång/cykelväg till Långskatan 

(Sjörosstigen och Anemonstigen) 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 37 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 54 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Sjörosstigen-

Anemonstigen. 
Diarienr 15SBN577 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom nämnden 

följer Piteå kommuns gång- och cykelplan (beslutad i Kommunfullmäktige, 2011-03-21 § 

54). 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut, överlämnat ett medborgarförslag om att anlägga en gång- 

och cykelväg från Sjörosstigen-Anemonstigen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Det nya bostadsområdet Sjörosstigen-Anemonstigen längs Långskatavägen saknar idag en 

gång- och cykelvägsförbindelse in mot centrum och Öjebyn vilket innebär en stor risk för de 

oskyddade trafikanterna. På Långskatavägen, mellan det nya bostadsområdet och Korall-

stigen är hastighetsbegränsningen 70 km/h. Vägen har beteckning bärighetsklass 1, vilket 

innebär att fordon med dagens högsta fordonsvikt får färdas på denna sträcka. Från närmsta 

bostadskvarteret Korallstigen finns gång- och cykelvägförbindelse in mot centrum med viss 

blandtrafik. I Piteå kommuns antagna gång- och cykelplan (beslutad i Kommunfullmäktige, 

2011-03-21 § 54) finns tre olika gång- och cykelvägssträckningar från Sjörosstigen-

Anemonstigen och in mot centrum med som förslag till sträckor för utbyggnad: 

 

1. Längs med vattnet från Anemonstigen till Korallstigen. 

2. Mitt igenom skogspartiet från Sjörosstigen till Korallstigen. 

3. Från Sjörosstigen längs med Långskatavägen ner till Räkstigen. 

 

De två första alternativen innebär en slingrande sträckning i blandtrafik inne i 

bostadskvarteren Korallstigen och Räkstigen på sin väg in mot centrum och Långskataskolan. 

Piteå kommun äger inte marken för alternativ ett och två, vilket innebär att det krävs ett avtal 

med markägaren för att bygga en gång- och cykelväg där. Ett fjärde alternativ är att dra en 

gång- och cykelväg från pumpstationen på Anemonstigen till Korallstigen, mellan alternativ 

ett och två, där det finns ett servitut. Om gång- och cykelväg dras enligt alternativ tre, innebär 

det framtida möjligheter för ett gent cykelnät från Öjebyn via Långskatavägen och in mot 

centrum. 

 

I medborgarförslaget är det inte angett i vilken riktning gång- och cykelväg önskas. Trafik- 

och projektenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden följer den beslutade gång- och 

cykelplanen och anlägger en gång- och cykelväg från Sjörosstigen-Anemonstigen in mot 

centrum (beslutad i Kommunfullmäktige, 2011-03-21 § 54). En gång- och cykelväg längs 

Långskatavägen till Öjebyn anser Trafik- och projektenheten inte vara aktuellt just nu, men 

kan komma att bli det i framtiden. 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 38 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 55 

 15SBN577-1 Medborgarförslag om gång/cykelväg från Långskataområdet 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 39 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 55 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg från Sjörosstigen-

Anemonstigen. 
Diarienr 15SBN475 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom nämnden 

följer Piteå kommuns gång- och cykelplan (beslutad i Kommunfullmäktige, 2011-03-21 § 

54). 

 
Ärendebeskrivning 

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

och cykelväg från Sjörosstigen-Anemonstigen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Det nya bostadsområdet Sjörosstigen-Anemonstigen längs Långskatavägen saknar idag en 

gång- och cykelvägsförbindelse in mot centrum och Öjebyn vilket innebär en stor risk för de 

oskyddade trafikanterna. På Långskatavägen, mellan det nya bostadsområdet och Korall-

stigen är hastighetsbegränsningen 70 km/h. Vägen har beteckning bärighetsklass 1, vilket 

innebär att fordon med dagens högsta fordonsvikt får färdas på denna sträcka. Från närmsta 

bostadskvarteret Korallstigen finns gång- och cykelvägförbindelse in mot centrum med viss 

blandtrafik. I Piteå kommuns antagna gång- och cykelplan (beslutad i Kommunfullmäktige, 

2011-03-21 § 54) finns tre olika gång- och cykelvägssträckningar från Sjörosstigen-

Anemonstigen och in mot centrum med som förslag till sträckor för utbyggnad: 

 

1. Längs med vattnet från Anemonstigen till Korallstigen. 

2. Mitt igenom skogspartiet från Sjörosstigen till Korallstigen. 

3. Från Sjörosstigen längs med Långskatavägen ner till Räkstigen. 

 

De två första alternativen innebär en slingrande sträckning i blandtrafik inne i 

bostadskvarteren Korallstigen och Räkstigen på sin väg in mot centrum och Långskataskolan. 

Piteå kommun äger inte marken för alternativ ett och två, vilket innebär att det krävs ett avtal 

med markägaren för att bygga en gång- och cykelväg där. Ett fjärde alternativ är att dra en 

gång- och cykelväg från pumpstationen på Anemonstigen till Korallstigen, mellan alternativ 

ett och två, där det finns ett servitut. Om gång- och cykelväg dras enligt alternativ tre, innebär 

det framtida möjligheter för ett gent cykelnät från Öjebyn via Långskatavägen och in mot 

centrum. 

 

Trafik- och projektenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden följer den beslutade gång- 

och cykelplanen och anlägger en gång- och cykelväg från Sjörosstigen-Anemonstigen in mot 

centrum (beslutad i Kommunfullmäktige, 2011-03-21 § 54). 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 56 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 40 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 15SBN475-1 Medborgarförslag om att anlägga gång- och cykelväg mellan 

Anemonstigen/Sjörosstigen och Korallstigen 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 41 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

  

§ 56 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 57 

 16SBN8-1 Beslut om interkommunal ersättning 

 16SBN8-3 Beslut om användningsförbud tillsynsärende restaurang Sjöbodan 

 16SBN8-4 Sammanställning delegationsbeslut Trafik och projekt 20151029--20160118 

 16SBN8-5 Samhällsbyggnadsnämnndens yttrande till KS angående länsstyrelsens förslag 

till bildande av naturreservatet Flakaliden 

 16SBN8-6 Delegationslista Ecos 2016-01-04 – 2016-03-02 

 16SBN8-7 Delegationslista ByggR 2016-01-04 – 2016-03-02 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 42 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 57 
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 16SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut gällande offentlig 

plats. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 58 

 16SBN9-1 Yttrande A029.871 Veteranbilsrally Nolia 5 mars 2016 Norrlands 

Motorhistoriker 

 16SBN9-3 Yttrande A059.114 Barnkalas 11 juni S hamn 

 16SBN9-4 Yttrande A063.674 Marknad Öjebyn 26 mars o 1 okt 2016 

 16SBN9-5 Yttrande A325.915 Streetcruiser Nolia Piteå 20 aug 2016 

Veteranbilutställning (2/2) 

 16SBN9-6 Yttrande A073.005 Boulvisning Aronsg 27 maj 2016 

 16SBN9-7 Yttrande A084.191 Nåiden byggpl.omr. Lillbrog. 160301-160530 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 43 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 58 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 59 

 16SBN6-1 Angående inventering av byggbar mark i landets kommuner 

 16SBN6-2 Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016 

 16SBN6-3 Årsplanering för mottagande av nyanlända under 2016 bilaga 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 44 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 59 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 60 

 Sammanträdesprotokoll Kommunala pensionärsrådet 2015-11-26 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-01-25 §7 Projektansökan Solanderleden 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-01-25 §12 Översiktsplan Piteå kommun 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-01-25 §14 Projekt Utsikt Jävre 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-01-25 §15 Mångfaldsträd i Brönabackenparken 

Hortlax 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-01-25 §16 Månadsrapport nov 2015 

 Bilaga Kommunstyrelsen 2016-01-25 §16 Månadsrapport nov 2015 

 Protokollsutdrag KS 2016-01-25 §27 Uppdrag till samtliga nämnder, stipendier 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §322 Reglemente för folkhälsorådet 

 Reglemente för Piteå kommuns folkhälsoråd 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 45 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 60 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16SBN3 

 

 
Ärendebeskrivning 

 Skolverkets informationsinsats om vuxenutbildningen och svenska för invandrare. 

Marita Björkman informerar. 

 Verksamhetsutveckling vinterväghållning. Eva Wikström, avdelningschef Teknik och 

gator, informerar. 

 Uppdraget från Kf 2015-10-19 § 262 att ta fram en bredbandsstrategi för kommunen. 

Åsa Wikman, avdelningschef Samhällsplanering, informerar. Bilagor: 

Tjänsteskrivelse och Uppdragsbeskrivning bredbandsstrategi 

 Remissvar till KS: Betänkande: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid 

planering och byggande (SOU 2015:109) 

 Investeringsprocess för Samhällsbyggnad. Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk 

planering, informerar. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 61 

 16SBN3-1 Tjänsteskrivelse Uppdragsbeskrivning bredbandsstrategi 

 16SBN3-2 Uppdragsbeskrivning bredbandsstrategi 2017-2020 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 46 (46) 

Sammanträdesdatum  

2016-03-17  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 61 
 

Övriga frågor 

Diarienr 16SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger 

1. förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndsammanträde 2016-04-27 ta fram ett 

förslag på hur det statliga extra anslaget till flyktingverksamheten ska fördelas. 

  

2. ordförande Brith Fäldt (V) rätt att fram till nästa nämndsammanträde 2016-04-27 

besluta om fördelning av det statliga extra anslaget till flyktingverksamheten. 

  

3. ger förvaltningen i uppdrag att göra en sammanställning över årets konferenser så 

att nämnden kan prioritera vilka man bör skicka deltagare till. 

  

 
Ärendebeskrivning 

 Fördelning av extra statligt anslag till flyktingverksamheten 

 SKL:s Trafik- och gatudagar 3-4 oktober 2016 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottets protokoll 2016-03-09 § 62 

 16SBN4-1 SK:Ls Trafik- och gatudagar 2016 

 

 

 

 


