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§ 62 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen Thomas Sundqvist informerar kort om verksamheterna inom 

samhällsbyggnad. 
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§ 63 
 

VEP 2017-2019 

Diarienr 16SBN113 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till VEP 2017 – 2019 enligt bilaga. 

  

Reservationer 

Marika Risberg (C), Karl-Erik Jonsson (M), Jan Westerberg (L) och Martin Åström (NS) 

reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till verksamhetsplanering VEP 2017 – 2019 och 

föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget. 

  

Yrkanden 

Brith Fäldt (V): Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Marika Risberg (C), Karl-Erik Jonsson (M) och Jan Westerberg (L): Yrkar på att besparingen 

av enskilda vägar sänks till 150 000 kr istället för 300 000 kr. Försäljning av skog ökas på 

med 150 000 kr. Besparingen på 150 000 kr på enskilda vägar fördelas så att större del av 

besparingen görs på de vägar som erhåller statligt bidrag. Enksilda vägar med enbart 

kommunalt bidrag prioriteras. 

Martin Åström (NS): Enligt liggande förslag med undantag att minskade bidrag enskilda 

vägar minskas till 100 % besparing. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

arbetsutskottets förslag 

 
Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsnämndens budgetdokument 2017 
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§ 64 
 

Månadsbokslut 

Diarienr 16SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger månadsrapporten för januari till mars 2016 till 

handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen presenterar månadsbokslut för januari till mars 2016 för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsuppföljning SBN jan-mar 
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§ 65 
 

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 206-01-21 § 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. 
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§ 66 
 

Renön 1:25, Ansökan om planbesked - Renöhamn 

Diarienr PB 2016-000094 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 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 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 planläggnings-

arbetet 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 

Ansökan omfattar del av gällande planer D 0669 och D 0646. Området är tidigare detalj-

planelagt som hamnområde och är beläget på Renöns nordöstra del. Sökanden vill att en ny 

detaljplan görs med huvudsyfte att främja skärgårdsutveckling och möjliggöra för aktörer som 

vill bidra till detta. Ändringen ska även tillåta plats för en cafébåt inom området i hamnen. 

Storlek på båten är inte presenterat. 

  

I översiktsplanen, fördjupning skärgården, beskrivs området som befintlig hamn och detalj-

planelagt område. 

  

Området ingår i riksintresse för friluftsliv och kustturism. Detta innebär att turismens och 

friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Området berörs av strandskyddet. Det finns inga 

kända kulturvärden. Renön är ett område med lokal förekomst av radonmark detta skall 

beaktas i detaljplanen. Planområdet nås via enskild väg och ligger utanför kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det finns ledningsrätter inom planområdet. 

  

Vatten- och avloppsfrågan är under utredning i ett större sammanhang i kommunen. I 

dagsläget kan man inte säga om det blir kommunalt vatten- och avlopp på Renön men det kan 

inte uteslutas och då krävs anslutning. Enskilda vatten- och avloppsfrågor inklusive café och 

toatömning från båtar ska utredas och redovisas om det blir aktuellt. 
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Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad bedömer att planläggning av området kan inledas. 

Detaljplanen genomförs med utökat förfarande när det är ett planområde som finns inom 

strandskydd och det är av allmänt intresse eftersom det är en hamn- och caféverksamhet som 

ska planläggas. 

  

Avgift 

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

207. Planbeskedet debiteras enligt tabell 1, klass 3, 8450kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om planbesked, situationsplan, orienteringskarta 
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§ 67 
 

Stadsön 1:1 del av, Godkännande av detaljplan, Ankarskatavägen 

Diarienr PB 2015-000155 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för del av Stadsön 1:1, D 2068. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnad/Fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Ärendebeskrivning 

Ankarskatavägen reglerad till ”park eller plantering” vilket ej medger genomfart för biltrafik. 

Sedan flera år tillbaka har det uppkommit klagomål från boende i Djupviken om att 

framkomligheten är försvårad samt att trafikflöden fördelas på smala bostadsgator och gång- 

och cykelvägar som inte är avsedda för genomfartstrafik. 

  

Piteå kommun har börjat ett arbete med att rusta upp Ankarskatavägen i två etapper. 

Ankarskatavägen, etapp 2 planeras att påbörjas under våren 2016, i detta sammanhang 

planeras det att öppna Ankarskatavägen för genomfartstrafik. I samband med 

ombyggnationen planeras det även för en gång- och cykelväg längs med Ankarskatavägen 

samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder så som hastighetsdämpande åtgärder. En öppning 

av Ankarskatavägen innebär att det blir betydligt lättare att nå norra liksom södra sidan av 

Djupviken via Ankarskatavägen. 

  

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2015-10-27 – 2015-11-26. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2016-01-21 

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

  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-02-17 – 0216-03-09. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterad 2016-03-10 

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

  

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnads bedömer att detaljplanen är klar för antagande och 

föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. Motivet som fanns när 

avstängningen gjordes var att minska genomfartstrafiken och på så sätt få en trafiksäkrare 

skolväg för barnen som skulle ta sig till och från skolan som vid den tidpunkten fanns belägen 

på Djupviken. Skolan är nu nedlagd och därmed finns inte det motivet kvar. Ankarskata-

vägens ombyggnation är påbörjad och förses bl.a. med en separat gång- och cykelväg samt 

andra fartdämpande åtgärder. 

  

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (36) 

Sammanträdesdatum  

2016-04-27  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta 

 Bilaga 2 Planbeskrivning 

 Bilaga 3 Granskningsutlåtande 

 Bilaga 4 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 5 Fastighetsförteckning 

 Bilaga 6 Rapport trafik 
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§ 68 
 

Stadsön 2:1, Ansökan om planbesked - Noliaområdet 

Diarienr MBN 2014-000180 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 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 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 planläggnings-

arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. 

  

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

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

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

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

 
Ärendebeskrivning 

Kultur, park och fritid har fått uppdraget att titta på förutsättningarna för en fullstor fotbolls-

plan med tältlösning i form av en övertryckshall, en så kallad airdome. Anledningen är att 

Piteås fotbollsföreningar saknar tillräckliga möjligheter till vinterträning. 

  

För att kunna nyttja anläggningen året runt avses övertryckshallen blåsas upp i oktober och tas 

ner i april. Tältet har en höjd på ca 20 meter och består i huvudsak av en tältduk med dubbla 

membran. Den valda placeringen beror främst på samnyttjande av lokalerna i friidrottshallen 

och Norrmalmia, närhet till skolorna samt att Nolia/Norrstrandområdet är ett aktivitetsområde 

  

I gällande översiktsplan för Stadsbygden (2001) är området utpekat som centrumområde. 

Placering och utformning strider mot detaljplanen som gäller för området (B 20), som 

fastställdes 1984-06-08. Detaljplanen avser centrumbebyggelse med en bygghöjd på 12 m. 

Den valda placeringen berör ett punktprickat område som är avsett för parkering samt ett u-

område som säkerställer en vatten- och avloppsledning. 

  

Riksintressen som berörs är riksintresset för friluftsliv och kustturism. Området berörs inte av 

det generella strandskyddet, det finns inga natur- och kulturvärden i området. Området ligger 

inte inom korridoren för Norrbotniabanan. 

  

Noliaområdet har bra tillgänglighet via Olof-Palmes gata. Det finns goda förutsättningar att 

koppla hallen till fjärrvärme (returvärme). Området ingår i det kommunala verksamhets-

området för VA och korsas av VA-ledningar som kan behöva flyttas beroende på tältlösning. 

I närheten av tänkt placering löper kraftledningar som ägs av Vattenfall och Piteenergi. 

(45/130 kv ledningar). 
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Motivering 

Förslag på placering av en airdome på Noliaområdet har tidigare ingått som ett delprojekt i ett 

KS-uppdrag avseende utvecklingen av Nolia/Norrstrandsområdet. Uppdraget syftar till att ta 

fram en övergripande planering och konkret förslag till Nolia/Norrstrands förvandling, hur 

området kan användas och utvecklas till ett attraktivt område som kan skapa mervärde för 

såväl boende, rekreation, företagande och handel som bottnar i resultatet från tidigare 

framtaget visionsarbete. 

  

Ansökan om planbesked lyftes 2014 till miljö- och byggnämnden men togs inte upp för 

behandling då frågan om placering inte ansågs vara tillräckligt förankrat. Mellan 2014 och 

2016 har därför fyra alternativa placeringar undersökts. 

  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-21 § 98 att placering av övertryckshall görs till 

Nolia/Norrstrand. 

  

Vid planläggningen ska ta hänsyn tas till områdets betydelse för rekreation, övertryckshallens 

påverkan på stadsbilden undersökas och närheten till kraftledningen iakttas. Ev. buller från 

anläggningen behöver beaktas. Utifrån hållbarhetsperspektivet ska behovet av parkeringar för 

rörelsehindrade och tillgängliga entréer för personer med funktionsnedsättning beaktas. 

  

Eftersom placering av en övertyckshall i centrala delarna kan bedömas vara av stort allmänt 

intresse, ska planläggningen handläggas med utökat planförfarande. 

  
Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilagor 1-3 
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§ 69 
 

Hemlunda 1:33, Ansökan om planbesked för avstyckning av 5-6 

bostadsfastigheter 

Diarienr PB 2016-000131 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området inte kan inledas eftersom 

nämnden vill invänta arbetet med översiktsplanen. 

 
Ärendebeskrivning 

Sökanden ansöker om upprättande av detaljplan för fastigheten Hemlunda 1:33. Ansökan 

avser avstyckning av 5-6 tomter för bostadsändamål, och därmed en förtätning av befintlig 

bebyggelse. Hemlunda är idag ett område som präglas av fritidshus och åretruntbostäder, och 

enligt gällande detaljplan är området avsett för sommarstugebebyggelse (D0500). 

  

Det tänkta planområdet är enligt detaljplan avsett för parkering, område för handelsrörelse 

och dylikt, samt allmän platsmark för park. Den aktuella fastigheten är i gällande Översikts-

plan för Piteå kommun, fördjupning för Stadsbygden, utpekad som skog och övrig mark. Det 

finns inga kända natur- och kulturvärden eller riksintressen inom området. Området berörs av 

strandskydd. 

  

Planområdet berörs av en ledningsrätt som löper genom en del av fastigheten. Aktuell 

fastighet ligger inom högriskområde för markradon vilket ska tas i beaktande vid en möjlig 

planläggning. Kommunalt VA finns att tillgå fastigheten. 

 

Arbetsutskottets motivering 

Arbetsutskottet diskuterade områdets utveckling och kom fram till att inte godkänna 

förvaltningens förslag. Utskottet vill avvakta arbetet med översiktsplanen. Förslaget från 

arbetsutskottet till samhällsbyggnadsnämnden är att planläggning av området inte kan inledas. 

Nämnden bifaller utskottets förslag. 

 

Samhällsbyggnads motivering 

En planläggning som möjliggör för bostäder överensstämmer med Piteå kommuns ambition 

att öka bostadsbyggandet.  Fysisk planering, Samhällsbyggnad, anser att en exploatering av 

området är en god hushållning av resurser då Hemlunda har anslutits till det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

  

Oavsett om området är anslutet till kommunalt VA ska närheten till huvudvattentäkten tas i 

beaktande vid en eventuell planläggning. Detta på grund av att en bostadsförtätning innebär 

en generellt ökad belastning av föroreningar till mark och grundvatten. 

  

Möjligheten att i framtiden kunna anlägga en gång- och cykelväg ska tillgodoses vid 

planläggning. 
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I och med att Hemlunda är ett omvandlingsområde och som är kopplat till kommunalt 

verksamhetsområde för VA anser Fysisk planering, Samhällsbyggnad, att en exploatering av 

fastigheten Hemlunda 1:33 är motiverad. Planläggning kan handläggas med standard-

förfarande enligt plan- och bygglagen. 

  

Avgift 

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

207. Planbesked debiteras enligt tabell 1 klass 2, 5 070 kr. 

  

Yrkanden 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om planbesked, orienteringskarta, situationsplan 
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§ 70 
 

Hemlunda 1:116 m fl, Ansökan om planbesked för att möjliggöra 

större byggrätter på Hemlunda 

Diarienr PB 2016-000150 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 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 planläggnings-

arbetet 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 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 

Sökanden har för avsikt att med en ny detaljplan möjliggöra större byggrätter för berörda 

fastigheter med begränsningen 20 % av tomtens yta. Sökanden vill även utöka befintlig 

kvartersmark mot vägmarken i sydöst. 

  

Befintlig detaljplan med områdesbestämmelser finns gällande för berörda fastigheter (D0500 

och D0818). Nuvarande byggrätt är utformat enligt Piteå Kommuns riktlinjer för fritidshus, 

dvs 10 % av tomtens yta dock högst 175 m². Huvudbyggnaden får högst uppgå till 100 m². 

Hemlunda är ett omvandlingsområde, dvs ett planlagt fritidshusområde med hög 

permanentiseringsgrad. Ansökan om planbesked avser användning för permanentboende. 

  

Det finns inga kända natur- och kulturvärden eller riksintressen inom planområdet. Aktuella 

fastigheter berörs av strandskydd, samt ligger inom högriskområde för markradon. 

  

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad anser att en förtätning av området är en god hushållning 

av resurser då Hemlunda har anslutits till det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 

avlopp. 

  

Oavsett om området är anslutet till kommunalt VA ska närheten till huvudvattentäkten tas i 

beaktande vid en eventuell planläggning. Detta på grund av att en bostadsförtätning innebär 

en generellt ökad belastning av föroreningar till mark och grundvatten. 
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Möjligheten att i framtiden kunna anlägga en gång- och cykelväg ska tillgodoses vid 

planläggning. 

  

I och med att Hemlunda är ett omvandlingsområde och som är kopplat till kommunalt 

verksamhetsområde för VA anser Fysisk planering, Samhällsbyggnad att en förtätning av 

området är skälig. 

  

Planläggning kan handläggas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen. 

  
Avgift 

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

207. Planbesked debiteras enligt tabell 1 klass 2, 5 070 kronor. 

  

Yrkanden 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om planbesked, situationsplan, orienteringskarta 
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§ 71 
 

Hemlunda 1:29, Ansökan om utökad exploatering från ca 10 tomter 

till ca 15-20 tomter för bostadsändamål 
Diarienr PB 2015-000677 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner inte planläggning av utökat antal tomter eftersom 

nämnden vill invänta arbetet med översiktsplanen. 

 
Ärendebeskrivning 

Sökanden har fått positivt planbesked 2015-11-24 § 183 om avstyckning av ca 10 tomter, till 

största delen på skogsmark, på fastigheten Hemlunda 1:29. Nu ansöker sökanden om en 

utökning av exploateringen med ytterligare ca 10 tomter, vilket innebär att befintlig 

jordbruksmark tas i anspråk. Ansökan är därmed i strid med översiktsplanen. 

  

Hemlunda utgörs av både åretrunt- och fritidshusbebyggelse belägen utmed halvöns stränder. 

Centrala delarna utgörs av odlingsmark. I gällande byggnadsplan (D0500) för Hemlunda är 

tomter för fritidshusbebyggelse avstyckade. Det finns inga kända natur- och kulturvärden eller 

riksintressen inom tänkta planområdet. Området berörs av strandskydd. 

  

Genom fastigheten löper en luftburen kraftledning som ägs av Pite Energi. Hemlunda är 

anslutet till det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

 

Arbetsutskottets motivering 

Arbetsutskottet diskuterade områdets utveckling och kom fram till att man inte vill godkänna 

förvaltningens förslag. Utskottet vill avvakta arbetet med översiktsplanen. Förslaget från 

arbetsutskottet till samhällsbyggnadsnämnden är att planläggning av området inte kan inledas. 

Nämnden bifaller arbetsutskottets förslag. 

  

Samhällsbyggnads motivering 

Ny bebyggelse innebär förtätning av redan befintlig bebyggelse. Hemlunda är idag ett 

omvandlingsområde som över tid övergått från fritidshusbebyggelse till permanentboende. En 

utökad exploatering, och därmed en utökning av antalet tomter och permanentbostäder, 

kommer att bidra till en karaktärsändring av området. 

  

En utökad exploatering innebär också ett betydligt större ianspråktagande av jordbruksmarken 

på fastigheten Hemlunda 1:29. Befintlig jordbruksmark blir därmed förbrukad. 

  

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, gör bedömningen att det allmänna intresset för ökat 

bostadsbyggande ges företräde före det nationella intresset för jordbruksmark på denna 

fastighet. Vidare utveckling av bostadsbebyggelse och andra planeringsintressen måste 

utredas för Hemlunda i sin helhet. 
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En planläggning som ger goda förutsättningar för bostäder överensstämmer med Piteå 

kommuns ambition om att öka bostadsbyggandet. Området är stadsnära och attraktivt. En 

ökad exploatering av området är lämplig eftersom det utgör ett nybildat verksamhetsområde 

för kommunalt vatten och avlopp. 

  

Sammantaget innebär detta att Fysisk planering, Samhällsbyggnad, bedömer att tillkomst av 

ny bostadsbebyggelse ges företräde inom fastigheten. Gestaltning av nybyggnationer och 

antalet tomter ska beakta Hemlundas karaktär. 

  

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, bedömer att planläggning av en utökning av antalet 

tomter ska handläggas med utökat förfarande. 

  

Yrkanden 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Idéskisser utökad exploatering 

 Hemlunda 1-29 Orienteringskarta 

 Hemlunda 1:29 Situationsplan 
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§ 72 
 

Tallen 10, Detaljplan för del av kv Tallen 

Diarienr PB 2015-000282 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnad/Fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Ärendebeskrivning 

Planområdet ligger i centrala Piteå och omfattar del av fastigheten Tallen 10 och Stadsön 2:1 

som ägs av Piteå kommun. Planområdet är cirka 0,3 hektar och avgränsas i väster och norr av 

Piteå busstation, i öster av Västergatan och i söder av Cecilparken. 

  

Planområdet är planlagt sedan tidigare (D0009 och D0051) och inom det aktuella plan-

området reglerar gällande detaljplaner område för trafikändamål samt område för bostads-

ändamål (sammanbyggda hus). 

  

I Översiktsplan – Fördjupning för Piteå stadsbygd (2001) är kvarteret Tallen redovisat som 

”Centrumområden”. Vid omvandling av gamla bangårdsområdet som angränsar till kvarteret 

Tallen anges att framtida kvartersmark ska användas för handel, kontor, tjänster, parkering 

m.m. och utformas som en förlängning av rutnätsstaden med kvartersbildningar liknande de 

som finns i stadskärnan. 

  

Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för flerbostadshus och centrum-

ändamål samt parkering i botten- och källarvåning. Bebyggelsen ska vara stadsmässig och 

varierad och anknyta väl till befintlig stad. 

  

Förslaget innebär att två nya mindre kvarter kan tillskapas. Mot Storgatan har bebyggelsen 

delats upp på tre huskroppar, vardera totalt fyra våningar höga, för att värna och bygga vidare 

på Piteås småstadskaraktär och småskalighet som karaktäriserar främst Storgatan. I bottenplan 

inryms verksamheter mot Cecilparken som fortsatt kommer fungera som en offentlig plats. 

Mot Prästgårdsgatan ökar husens höjd till totalt fem våningar. Projektets nedre del mellan 

Prästgårdsgatan och Storgatan har för Piteå en erkänd och väl fungerande skala i förhållande 

höjd och variation. 

  

Det övre kvarteret mellan Prästgårdsgatan och Sundsgatan inrymmer en högre bebyggelse om 

sex våningar och ett punkthus om 10 våningar. Högre exploateringsgrad har diskuterats som 

en möjlighet att åstadkomma fler bostäder i områden utanför Häggholmen. De oregelbundna 

höjderna är tillkomna för att åstadkomma en högre exploatering på ett nytt sätt. De smala hus-

kropparna ger kvalitet i projektet då de möjliggör goda ljusförhållanden i lägenheterna och på 

bostadsgårdarna. Det höga huset skuggar inte omgivande bebyggelse eller allmänna platser i 
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betydande omfattning. Detta sammantaget kan ge fungerande bebyggelse trots hög 

exploatering. 

  

Parkeringsbehovet för boende, allmän parkering och arbetsplatsparkering kommer delvis 

lösas inom planområdet och delvis på kringliggande platser 

  

Huvuddelen av de inkomna synpunkterna handlar om allmänna parkeringar och planförslagets 

påverkan på kringliggande stads- och gaturum. Sammantaget finns möjligheter att ordna 

parkeringsplatser på ett tillfredsställande sätt då ca 135 nya allmänna parkeringar tillskapas 

jämfört med de 112 parkeringsplatser som försvinner. 

  

Förtätning av staden, exploateringsgrad, höjd och gestaltning har belysts i planarbetet. 

Inkomna yttranden under detaljplaneprocessen har ifrågasatt bebyggelsens skala i förhållande 

till kringliggande bebyggelse och exploateringsgraden i förhållande till normer för parkering 

och trafikalstring. Stadsmiljöprogram ’Riktlinjer för bebyggelsen’ har för utformning av 

bebyggelsen mot främst Storgatan, tjänat som vägledning i diskussion mellan exploatör och 

kommun på ett produktivt sätt. För kvarteret mellan Prästgårdsgatan och Sundsgatan föreslås 

en högre bebyggelse. Indraget från Sundsgatan medger en mindre påverkan på kringliggande 

bebyggelse gällande framförallt beskuggning, trots högre exploatringsgrad. Synpunkter som 

inte har tillgodosetts är bemötta i samrådsredogörelsen och i granskningsutlåtandet. 

  

Motivering 

Planförslaget innebär att staden förtätas. Befintlig service och infrastruktur kan nyttjas mera 

effektivt. Planerad markanvändning med bostäder och centrumverksamhet möjliggör, förutom 

fler bostäder i centrum, även för etablering av handel, kontor och andra centrumfunktioner. 

Detta sammantaget kan leda till en mera livskraftig stadskärna där funktioner knyts samman 

av stadsrummens utformning. 

  

Detaljplanen är i enlighet med översiktplanens mål, där förtätning som gör det möjligt för fler 

att bo centralt, utveckling av ett mångsidigt näringsliv i stadskärnan och en professionell 

utveckling av stadsmiljön är uttalade mål. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Stig Rönnbäck (S): Bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1_D2070_Plankarta_Antagandehandling_V1 

 Bilaga 2_D2070_Planhandling_Antagandehandling_V1 (1) 

 Bilaga 3_D2070_Samrådsredogörelse 

 Bilaga 4_Granskningsutlåtande 

 Bilaga 5_Fastighetsförteckning_ 

 Bilaga 6_D2070_övriga-utredningar 

 Bilaga till samrådsredogörelsen_Konsekvensbeskrivning Kv Tallen 
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§ 73 
 

Stadsön 9:1, Nybyggnad av flerbostadshus med förråd samt tillfällig 

etablering av personalbodar och parkeringsplats under byggtiden 

Diarienr PB 2016-000033 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tre flerbostadshus med 

förråd till AB Pitebo på fastigheten Stadsön 9:1  

2. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 

 Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 30 § PBL (plan- och bygglagen 

SFS 2010:900). 

 
Ärendebeskrivning 

AB Pitebo inkom till Samhällsbyggnadsnämnden den 26 januari 2016 med ansökan om bygg-

lov för uppförande av tre flerbostadshus med förråd. Förslaget har granskats i samråd med 

stadsarkitekt, planarkitekt, markhandläggare, Pireva, räddningstjänsten och trafikenheten. 

  

Möten mellan Pitebo och samhällsbyggnad har ägt rum för att diskutera färg- och materialval 

eftersom ett gestaltningsprogram som föreskriver betong, plåt och trä finns framtaget för 

området. Vid mötena har Pitebo framfört att de kommer att frångå gestaltningsprogrammet 

avseende träfasader eftersom man vill ha tegelfasader. 

  

Motivering 

Åtgärden är i enlighet med gällande detaljplan (lagakraft-vunnen 2006-10-24). 

  

Markhandläggare på Fysisk planering föreslår i ett yttrande att nämnden frångår gestaltnings-

programmet på grund av den rådande bostadsbristen och det mål som kommunen har att Piteå 

ska växa. Ytterligare en anledning är att det är ett elevbygge och att alla byggmoment måste 

ingå för att det ska bli en utbildning med kvalitet och bredd. 

  

Yrkanden 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Stadsön 9:1 Nybyggnadskarta, situationsplan 

 Stadsön 9:1 Färgsättning alternativ 1 

 Stadsön 9:1 Yttrande fr Fysisk planering, Mark 
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§ 74 
 

Sjulnäs 4:38, Förhandsbesked nyetablering av två tomter 

Diarienr PB 2015-000645 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av två enbostads-

hus på fastigheten Sjulnäs 4:38. 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Pär och Karin Isaksson inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 11 november 2015 med 

ansökan om förhandsbesked angående nyetablering av tre enbostadshus på fastigheten Sjulnäs 

4:38. 

  

Platsen är belägen i sydlig riktning och passar bra för boende i lantlig miljö cirka 3 km från 

Roknäs. Vatten och avlopp måste ordnas med enskild anläggning. 

  

Samtliga berörda markägare samt Trafikverket har skriftligen hörts. Trafikverket har erinran 

om tomt nr. 1 så den tomten plockas bort. Se bilaga. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

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

 
Beslutsunderlag 

 Sjulnäs 4:38 Orienteringskarta 

 Sjulnäs 4:38 Situationsplan 

 Skrivelse från trafikverket per e-post 
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§ 75 
 

Ankarskatan 1:1, Försäljning av tomträttsfastighet 

Diarienr M 2015-000066 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden rättar skrivfelet i beslut 2016-03-17 § 47 och föreslår 

kommunfullmäktige att besluta om försäljning av tomträttsfastigheten Ankarskatan 1:1. 

 
Ärendebeskrivning 

I protokollet för samhällsbyggnadsnämnden 2016-03-17 § 47 har det råkat bli ett skrivfel i 

beslutet för Ankarskatan 1:1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till Fysisk planering, Plan, 

bygg och mark var att sälja tomträtten. Nämnden skulle istället ha 

föreslagit kommunfullmäktige att sälja Ankarskatan 1:1 till tomträttsinnehavaren. 

  

Nämnden behöver därför rätta beslutet med stöd av 26 § förvaltningslagen (1986:223). 

 
Beslutsunderlag 

 Ankarskatan 1-1 Kartbilaga 

 Fastighetsförsäljning Ankarskatan 1:1 
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§ 76 
 

Medborgarförslag om bussförbindelse från Långskatavägen via 

Djupviken till centrum 

Diarienr 15SBN473 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

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

förbindelse från Långskatavägen i Öjebyn, via Djupviken till centrum – en förlängning av 

nuvarande busslinje 3/33. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Medborgarförslaget är bra och finns med i framtida planering om budgetanslaget för 

kollektivtrafiken ökar. Tyvärr är budgeten begränsad vilket gör det omöjligt att idag anta 

förslaget. För att idag kunna förlänga denna linje enligt förslag måste kommunen minska på 

någon annan linje vilket vi inte anser vara möjligt eller försvarbart just nu. 

  

Trafik- och projektenheten anser att en bussförbindelse till Sjörosstigen-Anemostigen samt 

Korallstigen gynnar trafiksäkerheten och ger positiva miljöeffekter. Därför bör detta förslag 

beaktas i framtiden. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om bussförbindelse från Långskatavägen via Djupviken till centrum 
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§ 77 
 

Medborgarförslag om att bygga handikappvänliga ramper vid det 

kommunala naturreservatet Sandängesstranden 

Diarienr 15SBN601 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget och beslutar att uppföra en 

tillgänglighetsanpassad ramp vid Gläntan som medger att man med rullstol kan ta sig ner till 

stranden och havet. Dessutom ska två parkeringsplatser med hårdgjord yta, anvisade och 

skyltade för personer med funktionshinder, anläggas i anslutning till rampen. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inlämnats i vilket föreslås att det byggs handikappvänliga ramper 

vid det kommunala naturreservatet Sandängesstranden. Kommunfullmäktige har genom 

beslut 2015-11-16, § 310, överlämnat medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 

beslut. 

  

Åtgärderna är i överensstämmelse med den antagna skötselplanen, KF 2011-05-16, § 109. 

  

Åtgärderna är angelägna men medel för att genomföra dessa har trots äskanden under flera år 

inte prioriterats i konkurrens med andra projekt. Medel för att finansiera åtgärderna kommer 

under de år då arbetet pågår därför att tas från den avkastning som det kommunala skogs-

bruket ger med motsvarande 50 000 kronor per år. Behovet av personella resurser vid 

åtgärden löses med personal i arbetsmarknadsåtgärd genom samverkan med Samhälls-

byggnads avdelning Kompetensförsörjning. 

  

Motivering 

Sandängesstranden har ett speciellt läge då området är tätortsnära och ansluter till havet och 

skärgården. Närheten och den unika naturen gör Sandängesstranden till ett betydelsefullt 

utflyktsmål för kommuninvånarna och området har många besökare under stora delar av året. 

Sannolikt är Sandängesstranden ett av länets mest välbesökta naturreservat. 

  

Under de senaste åren har ett flertal engagerade medborgare delat med sig av idéer som syftar 

till förbättringar av tillgängligheten för personer med nedsatt funktion, parkeringssituationen 

och informationsutveckling vid Sandängesstrandens naturreservat. Piteå kommun ser positivt 

på att kommuninvånare uppmärksammar Sandängesstranden och är tacksam för de förslag 

och synpunkter som lämnas. 

  

Tillgänglig natur för alla är ett viktigt delmål i kommunens arbete med att nå social håll-

barhet. I arbetet med utveckling av naturskyddade områden är det viktigt att beakta sociala 

behov så att fler människor kan komma ut och upptäcka naturen och få tillgång till upp-

levelser i sevärd natur. I dagsläget har dock personer med nedsatt funktion svårigheter att ta 

sig till de attraktiva strandområdena på Sandängesstranden för att ta del av de kvaliteter som 

andra besökare beger sig dit för. Det aktuella medborgarförslaget om ramper är därför väl 

motiverat och visar på behovet av att utföra åtgärder som gör Sandängesstranden mer 

tillgänglig för alla. 
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För att funktionshindrade ska kunna nå stranden via den föreslagna rampen krävs även att 

särskilda P-platser med hårdgjord yta iordningställs och skyltas i nära anslutning till före-

slagen ramp. Satsningar på att uppföra tillgängliga bänkbord och eldplatser i direkt anslutning 

till rampen kan förbättra möjligheterna till aktiviteter för besökare med funktionshinder. 

  

Medborgarförslaget ligger väl i linje med de åtgärder som redovisas i den skötselplan som 

Kommunfullmäktige beslutade om i samband med att Sandängesstrandens naturreservat 

bildades, 2011-05-16, § 109. Medel för att genomföra de åtgärder som redovisas i den 

antagna skötselplanen har dock saknats trots återkommande äskanden till investeringar och 

drift. 

  

Det finns flera tänkbara platser för ramper längs den långa Sandängesstranden. I första hand 

är det entréer med informationsskyltar och parkeringsmöjligheter som är aktuella platser för 

ramper. Sådana entréer finns vid Gläntan, Dragongatan och Klubben. Gläntan är den stora 

entrén till Sandängesstranden som de allra flesta besökare använder som anslutningspunkt till 

reservatet. Dragongatan ligger centralt i området och ger vissa parkeringsmöjligheter för 

besökare utifrån men har även en viktig funktion som entré för närboende i denna del. Vid 

Klubben säljs nu fler kommunala tomter vilket på sikt betyder att fler boende och besökare till 

naturreservatet kommer att ta denna väg in i reservatet. 

  

En slutsats är att Gläntan är den stora entrén till naturområdet med fler parkeringsplatser där 

rampen inte behöver bli så lång, som vid t ex Dragongatan. Detta ger en lägre kostnad jämfört 

med andra platser och fler besökare gynnas av åtgärden. Gläntan är därför den plats som bör 

prioriteras för uppförande av ramp. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att bygga handikappvänliga ramper vid Sandängesstranden 

 Bilaga Karta Sandängesstranden 

 Bilaga 3 KF 20110516 §109 
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§ 78 
 

Förändring av delegationsbestämmelse 19.8.2 om yttrande till 

polismyndigheten 

Diarienr 16SBN103 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ändrar punkten 19.8.2 i Delegationsbestämmelser för Samhälls-

byggnadsnämnden. Ändringen innebär att handläggare får delegation att yttra sig till polis-

myndigheten om tillstånd för att ta offentlig plats i anspråk för särskilda ändamål i upp till 

fem månader istället för fyra månader. 

 
Ärendebeskrivning 

I arbetet med att förverkliga ett levande och inbjudande gaturum, är det av stort intresse att 

våra uteserveringar är i gång när solen skiner. Idag ansöker uteserveringarna om upplåtelse i 

största utsträckningen för tiden juni-augusti. 

  

Det innebär att de inte får ställa ut sin uteservering de dagar vädret tillåter. Vi missar våra 

första vårdagar i maj, och de soliga dagarna i september och möts av ett tomt gaturum i Piteås 

centrum. 

  

Fysisk planering, enheten Trafik och projekt, ser möjligheten till förenkling med 

ansökningarna, yttrandet och avgiften så att serveringarna ska kunna finnas ute i vår stad när 

vädret tillåter under en längre tid. 

  

Med en förlängning av delegationen till handläggaren kommer yttrandet till polismyndigheten 

snabbare fram och därmed också tillståndet. Enligt den fastställda taxan för upplåtelse för 

offentlig plats finns möjlighet att förändra avgiften för uteserveringarna. Trafik och projekt 

ser en möjlighet i att ge näringsidkarna som önskar och kan, förmånen att ha sina serveringar 

igång dagarna i maj och september, utan debitering förutsatt att de övriga månaderna (juni-

augusti) debiteras enligt taxan. Med det erbjudandet tillmötesgår vi idkarna, vilka framfört 

kostnaden som ett argument till utebliven uteservering fast möjlighet och efterfrågan har 

funnits. Upplåtelse maj och september har alltid ett förbehåll att gatuunderhåll ska kunna 

utföras. Alla uteserveringar ska inom ett tidsintervall på 3-4 timmar kunna avmobiliseras. 

  

Ett inbjudande välkomnande gaturum bör förväntas under längre tid i vår sommarstad med 

det här förslaget. 
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§ 79 
 

Ändring av taxor för hyra av allmän plats vid byggnationer 

Diarienr 16SBN118 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för ytterligare beredning. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att se över taxan utifrån att taxorna för hyra 

av allmän plats vid byggnation har varit höga enligt exploatörerna. Idag är taxan 30 kr/kvm 

och per påbörjad månad i hela Piteå kommun. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att taxeförslaget behöver beredas ytterligare och föreslår 

att ärendet återremitteras till förvaltningen för översyn. 
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§ 80 
 

Fördelning av statligt extra anslag till flyktingverksamheten 

Diarienr 16SBN108 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förstärka verksamheten inom de 

aktuella områdena. Prioriteringar ska ske i dialog med nämndsordförande. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 16KS105 tilldelas samhällsbyggnadsnämnden 2 miljoner 

kronor till förstärkt kollektivtrafik, förstärkt vuxenutbildning, yrkespraktik, ferierarbeten, 

ensamkommande barn, handledarutbildning och resurser på arbetsplatser. Fördelningen har 

gjorts med fokus på snabb handläggning, utbildning, etablering på arbetsmarknad och i 

samhälle och på dialog och fortbildning. 

  

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra aktiviteter enligt kommunfullmäktiges beslut. 

Prioriteringar av vilka insatser som ska genomföras görs i dialog med nämndsordförande. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag SBN 2016-03-17 § 61 Övriga frågor uppdrag till förvaltning o 

delegationsrätt till ordförande 
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§ 81 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegation kommunalt bidrag enskilda utan statsbidrag nr 1/16 

 Delegation 2 Kommunalt underhållsbidrag enskilda vägar med statsbidrag 

 Delegationslista dec 2015 Charlotte Sundman 

 Delegationslista jan-feb 2016 Pernilla Forsberg 

 Delegationslista ECOS 2016-03-03--2016-04-13 

 Delegationslista feb-mars 2016 Pernilla Forsberg 

 Delegationslista ByggR 2016-03-03--2016-04-13 
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§ 82 
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 16SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande A072.164 Polisen info Öjebyn Rosvik 

 Yttrande A101.034 Byxtorget Torgmöten Livets Bröd 
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§ 83 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Granskningsmeddelande från KPMG Intern kontroll 

 Kommunrevisionens rapport Årlig övergripande granskning 2015 
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§ 84 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag KS 2016-02-29 § 39 Stöd till den bebyggda kulturmiljön 2015 och 2016 

 Protokollsutdrag KS 2016-02-09 § 40 Remiss, förslag till ändring av Boverkets 

byggregler 

 Protokollsutdrag KS 2016-02-29 § 41 Yttrande över förslag till bildande av 

naturreservatet Flakaliden i Piteå kommun 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige "§ 46 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 

år 2015 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2015 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelse § 97 Slutrapport Fixartjänst 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 48 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2015 och anslagsöverföring till år 2016 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 62 Fördelning av extra statligt anslag till 

flyktingverksamheten 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige " § 49 Riktlinjer verksamhetsplanering (VEP) 

2017-2019 

 Bilaga till Protokollsutdrag Kommunfullmäktige "§ 49 Riktlinjer verksamhetsplanering 

(VEP) 2017-2019 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 46 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning för 

år 2015 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 2015 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 48 Årsredovisning/bokslut samt 

koncernredovisning för år 2015 och anslagsöverföring till år 2016 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 78 Fyllnadsval (MP) ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 82 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 92 Yttrande över ansökan om förlängd 

nätkoncession, Pite Energi, 2008-102144 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 91 Yttrande över ansökan om förlängd 

nätkoncession, Pite Enerigi, 2015-100067 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 93 Yttrande över ansökan om förlängd 

nätkoncession, Pite Energi, 2016-103051 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 94 Remiss Bättre samarbete mellan stat och 

kommun vid planering och byggande (SOU 2015109)(552648 

 Bilaga/yttrande till Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 94 Remiss Bättre samarbete 

mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015109) 
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§ 85 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16SBN3 

 

 
Ärendebeskrivning 

 Information om kommunalt underhållsbidrag för vägar utan respektive med 

statsbidrag (delegationsbeslut), Lena Lundström. 

  

 Information om genomförandeplan för offentlig belysning, Åsa Wikman 

  

 Revisorernas rapport: Årlig övergripande granskning 2015 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport Årlig övergripande granskning 2015 
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§ 86 
 

Övriga frågor 

Diarienr 16SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för kommunalt 

underhållsbidrag till enskilda vägar. 

 

 

 

 


