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§ 87 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16SBN2 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar kort om verksamheterna inom 

Samhällsbyggnad. 
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§ 88 
 

Månadsbokslut 

Diarienr 16SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger månadsrapporten för maj 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen presenterar månadsbokslut för maj 2016 för samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

Månadsrapport maj SBN 
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§ 89 
 

Omorganisation inom Samhällsbyggnad 

Diarienr 16SBN41 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer ny organisation för Samhällsbyggnad som gäller 

från och med 1 juli 2016. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att omfördela internbudget inom 

ram för ny organisation. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera omorganisationen 

under hösten 2017. 

 
Ärendebeskrivning 

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

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

Kompetensförsörjning, starkt utökat sin omfattning avseende personalstyrka, verksamhet och 

ekonomi. Bedömningen görs att flyktingfrågorna 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. 

 

Risk och konsekvensanalysen tydliggör ett par åtgärder som kommer att beaktas vid fortsatt 

arbete. 

 

Samråd med Miljö- och tillsynsnämnden samt Kommunstyrelsen har genomförts. 

 
Beslutsunderlag 

16SBN41 Bilaga Risk OO 16 

Remissvar från MTN om omorganisationen inom Samhällsbyggnad 

Protokollsutdrag KS 2016-04-25 § 139 Omorganisation inom Samhällsbyggnadsnämndens 

förvaltning Diarienr 16KS190 
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§ 90 
 

Konferenser inom Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 

Diarienr 16SBN109 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer sammanställning över årets konferenser inom  

samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 

2. Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar regionala endagskonferenser med målsättning att 

skicka minst två deltagare. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arbetsutskottet prioriterar utbudet. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-03-17 förvaltningen i uppdrag att göra en samman-

ställning över årets konferenser så att prioritering kan göras av vilka man bör skicka deltagare 

till. Inom nämndens ansvarsområden finns ett stort antal konferenser att välja på. Det gäller 

inom alla verksamhetsområden där det finns både internationella, nationella och regionala 

konferenser. Många av dem vänder sig både till politiker och tjänstemän. 

 

Nämndens budget 2016 för konferenser och kompetensutveckling är totalt 54 000 kr (fördelat 

på resekostnader och kurs-/konferensavgifter). Nationella konferenser kostar för resa, logi och 

konferensavgift cirka 7 000 kronor per deltagare. Regionala konferenser har ofta ingen 

konferensavgift och lägre reskostnader. 

 

Sammanställningen nedan är grupperad utifrån olika verksamheter/teman. 

 

Arbetsmarknad 

Mars: SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar (nationell) 

Ett flertal regionala konferenser förekommer under året med olika arrangörer där inbjudningar 

kommer vid varje separat tillfälle. 

 

EU och internationellt 

Januari: SKL:s internationella dag (nationell) 

Vår eller höst: Europaforum Norra Sverige (regional) 

Oktober: European week of regions and cities (EU Bryssel) 

 

Flykting och integration 

Det finns inga årligen återkommande konferenser. Länsstyrelsen och SKL har ofta i 

samarbete med Migrationsverket tematiska konferenser (nationella och regionala) 

 

Plan och bygg 

Vår och höst: Föreningen för Sveriges bygglovshandläggare, FSBS (nationellt) 

Kommunförbundet Norrbotten anordnar konferenser efter efterfrågan (regionalt) 
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Trafik och gator 

Oktober: Trafik och gatudagarna (nationellt) 

November: Presidiekonferens för Tekniska nämnder (nationellt) 

Nätverket för ett säkert och miljöanpassat trafiksystem (regionalt) 

 

Vuxenutbildning 

Mars: Vuxenutbildning i samverkan (nationell) 

Dialogträffar anordnade av Skolverket förekommer, dessa har inga bestämda datum 

(nationella och regionala). Femkantens vuxenutbildning anordnar också ibland konferenser 

(regionalt). 
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§ 91 
 

Revidering av delegationsbestämmelser gällande Vuxenutbildningen 

Diarienr 16SBN154 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar Vuxenutbildningens förslag till revideringar i 

delegationsbestämmelserna. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt 6 kap 33 § kommunallagen kan en nämnd delegera till utskott, ledamot eller ersättare i 

nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. 

Delegationsbestämmelserna reglerar vad som delegerats från nämnden och till vem. Med 

anledning av ändringar i skollagen, nya interna rutiner, tillägg och ändrad befattningstitel på 

delegat lämnar Vuxenutbildningen förslag på revidering av delegationsbestämmelserna. 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsbestämmelser för Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 92 
 

Policy för uteserveringar 

Diarienr PB 2016-000323 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner policy för uteserveringar. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar policyn till kommunfullmäktige för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med policyn är att utveckla uteserveringar i Piteå kommun. Policyns syfte 

konkretiseras i riktlinjer. 

 

Tillsammans med andra policys och riktlinjer som behandlar offentliga miljöer skapar dessa 

en helhet för utemiljön i Piteå kommun. 

 

Policyn gäller vid upplåtelse av kommunal mark för ändamålet uteservering. 

 

Motivering 
I dagsläget saknas en kommunövergripande policy gällande uteserveringar vilket skapar 

otydlighet och försvårar målsättningen att skapa attraktiva och tillgängliga uteserveringar. 

 
Beslutsunderlag 

Policy uteserveringar 
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§ 93 
 

Riktlinjer för uteserveringar 

Diarienr PB 2016-000321 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Riktlinjer för uteserveringar. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Riktlinjer till kommunstyrelsen för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna är att skapa en attraktivare och tillgänglig stad. 

 

Riktlinjerna finns också till för att skapa förutsägbarhet och tydlighet i 

handläggningsprocessen, både för kommunens tjänstemän och för sökanden. 

 

Motivering 
I dagsläget saknas kommunövergripande riktlinjer gällande uteserveringar. Det dokument 

som finns, benämnt ”Riktlinjer för uteserveringar i Piteå innerstad”, berör enbart 

Häggholmen. I tillämpningen av det dokumentet uppstår konflikter samt otydligheter, varför 

nya riktlinjer behövs. 

 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för uteserveringar 
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§ 94 
 

Skyltpolicy 

Diarienr PB 2016-000324 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Skyltpolicy. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Policyn till kommunfullmäktige för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med policyn är att utveckla skyltningen i Piteå kommun. Policyns syfte utarbetas i 

Piteå kommuns riktlinjer för skyltning som är ett separat dokument. Tillsammans med andra 

policys och riktlinjer som behandlar offentliga miljöer skapar dessa en helhet för Piteå 

kommun. 

Policyn riktar sig till områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 

vägområden eller områden med särskilda bestämmelser. 

 

Motivering 
I dagsläget saknas en kommunövergripande policy gällande skyltning. otydligheter. 

 
Beslutsunderlag 

Skyltpolicy 
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§ 95 
 

Riktlinjer för skyltning 

Diarienr PB 2016-000322 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Riktlinjer för skyltning. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Riktlinjer till kommunstyrelsen för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med riktlinjerna är att skapa en attraktivare och tillgänglig stad. Dessa ska integrera 

gestaltning, teknik, trygghet, tillgänglighet och värdskap i framkant. Riktlinjerna finns också 

till för att skapa förutsägbarhet och tydlighet i handläggningsprocessen för bygglov och 

tillstånd. 

Riktlinjerna riktar sig till områden som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 

vägområden eller områden med särskilda bestämmelser. 

 

Motivering 
I dagsläget saknas kommunövergripande riktlinjer gällande skyltning. Det dokument som 

finns, benämnda ”Riktlinjer för skyltning i Piteå innerstad”, berör enbart Häggholmen. Det 

framgår inte om dokumentet är politiskt antaget. I tillämpningen av dokumenten uppstår 

konflikter samt otydligheter. 

 
Beslutsunderlag 

Riktlinjer för skyltning 
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§ 96 
 

PITHOLM 13:171, Pitholmsheden - Beslut om utökat 

verksamhetsområde för vatten och avlopp 

Diarienr PB 2016-000316 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp 

för området som omfattas av ny detaljplan för Pitholm 13:171, Pitholmsheden. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att befintliga verksamhetsområden för vattenledning 

och avloppsledning justeras för att överensstämma med de faktiska ledningsdragningar 

ledningsdragning. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 

vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang, för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, skall kommunen bestämma om verksamhetsområde enligt Lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket 

vattenförsörjning och/eller avlopp har ordnats eller skall ordnas genom en allmän vatten- och 

avloppsanläggning (va-anläggning). Av ett beslut om verksamhetsområde skall det framgå 

vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. 

 

Detaljplanen för Pitholm 13:171, Pitholmsheden, som har initierats av en privat exploatör, 

antogs av kommunfullmäktige 2015-02-16 § 8 och vann laga kraft 2015-03-20. Planen syftar 

till att ge planmässiga förutsättningar för maximalt 37 nytillkommande bostadsfastigheter för 

småhusbebyggelse. Planområdet ligger inom det yttre skyddsområdet med tillhörande 

skyddsföreskrifter för Piteå kommuns grundvattentäkt vid Klubben, Pitholm 47:13. 

Omedelbart söder om planområdet finns ett fastställt kommunalt verksamhetsområde för 

vatten och avlopp. 

 

I detaljplanen för Pitholm 13:171 beslutades att frågan om verksamhetsområde skulle 

behandlas separat. Befintligt vatten- och spillvattennät bedöms ha kapacitet för planerad 

utbyggnad. Utifrån detta har ett förslag till utökning av verksamhetsområdet gjorts för aktuell 

detaljplan. Inom detaljplan för Pitholm 13:171 föreslås va-anläggningen omfatta vatten och 

spillvatten (ej dagvatten). 

 

Planområdet korsas av en kommunal vattenledning som ingår i ett befintligt kommunalt 

verksamhetsområde för VA. Detta verksamhetsområde stämmer inte överens med ledningens 

faktiska dragning. Samma gäller för avloppsledningen som strax väster om planområdet. 

Eftersom verksamhetsområden inte ligger i linje med ledningarna är det önskvärt att befintliga 

verksamhetsområdens utbredning justeras i samband med den under beslutspunkt 1 beskrivna 

utökningen. 

 
Beslutsunderlag 

Fastigheter som ingår 

Karta 
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§ 97 
 

ROSVIK 13:413 (LEKGRÄND 10), Ansökan om planbesked - 

planändring enligt plan- och bygglagen (PBL kap. 5, 2-5§§) 

Diarienr PB 2016-000275 

 
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 slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 

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

ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja 

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

att sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 

 

Ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid 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 vill göra en ändring på fastigheten Rosvik 13:413, en del av nu gällande detaljplan 

D 0495, från allmänt ändamål till bostadsändamål. Kommunen vill att detaljplanen 

överensstämmer med den markanvändning som exploatören önskar. Kringliggande 

bebyggelse är idag bostäder enligt detaljplanen. 

 

Motivering 
Fysisk planering, Samhällsbyggnad anser att en detaljplaneändring kan genomföras med 

standardförfarande. 

 

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

207. Planbesked debiteras enligt tabell 1 klass 1, 3 380 kr. 

 
Beslutsunderlag 

Ansökan planbesked 

Situationsplan 

Orienteringskarta 
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§ 98 
 

Planprogram för externt handelscentrum i Piteå 

Diarienr PB 2015-000107 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Planprogrammet. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samrådsredogörelse som kommunens 

samrådsredogörelse. 

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar Planprogrammet till kommunfullmäktige för 

antagande och understryker planprogrammets idékaraktär. 

 

Information till beslut 
Ett planprogram är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas. Planprogrammet ska inte 

heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. För att påbörja 

detaljplanearbete krävs ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunens viljeriktning att det ska vara handel på Backens övre del är tydlig. Detta framgår 

av gällande Översiktsplan Stadsbygden 2001 och Handelsstudie Piteå kommun 2014 där 

norra delen av Backen pekas ut som ett viktigt område för Piteås handelsutveckling. För att 

området ska utvecklas till ett hållbart och attraktivt externt handelsområde behöver 

förutsättningar för detta tydliggöras. 

 

Idag regleras planprogramsområdet i gällande detaljplaner mestadels för industriändamål, 

vilket hämmar utvecklingen mot att valda delar ska utvecklas mot handelsområde. 

Detaljplaner i området behöver överensstämma med områdets utseende och funktion idag, 

och med framtida mål. Likaså behöver trafiklösningar inom planområdet anpassas till 

användning för handel. Upprättandet av ett planprogram utgör underlag för beslut om 

detaljplaner, bygglov och eventuella tillstånd enligt miljöbalken. 

 

Motivering 
Inkomna yttranden föranledde inga omfattande ändringar av dokumentet. I 

samrådsredogörelsen framgår att det har gjorts mindre justeringar och förtydliganden i 

programmet efter samrådet. Reaktionerna på programförslaget var i stort sett positiva. 

 
 

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M) och Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 
Beslutsunderlag 

Planhandling handelscentrum 

Antagandehandlingar PP Backen 

Samrådsredogörelse för Backens handelsområde 
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§ 99 
 

Bostadsförsörjningsplan 

Diarienr 16SBN100 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en 

bostadsförsörjningsplan samt att delegera till ordförande Brith Fäldt att ta beslut om att anta 

planen så att den kan tas upp på kommunfullmäktige den 5 september 2016. 

 
Ärendebeskrivning 

Trots att det har rått en obalans på bostadsmarknaden i många år är det fortfarande få 

kommuner som följer kraven i bostadsförsörjningslagen. Enligt lag (2000:1383) om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun genom framtagande av riktlinjer 

planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Dessa riktlinjer ska antas av 

kommunfullmäktige varje ny mandatperiod. Riktlinjerna bör visa vad kommunen vill med det 

befintliga bostadsbeståndet och planeringen av nya bostäder. Syftet med planeringen ska vara 

att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder, för att främja 

ändamålsenliga åtgärder så att bo-stadsförsörjningen förbereds och genomförs. Om behov 

finns ska kommunen samråda med andra kommuner vid planering av bostadsförsörjningen. 

 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska som minimum innehålla följande: 

* Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet 

* Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och 

* Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

 program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 

* Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efter-

 frågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

 

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas 

av kommunfullmäktige. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande 

vid tillämpningen av 2 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Piteå kommun har en rad olika styrande dokument som stödjer en kommunal bo-

stadsförsörjning. Däremot saknas ett samlat helhetsgrepp som sammanlänkar de olika målen. 

En genomgång av kommunens styrande dokument visar också på att det saknas underlag be-

träffande boendelösningar för personer utanför den ordinarie bostadsmarknaden. 

 
Beslutsunderlag 

Bostadsförsörjningsplan 
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§ 100 
 

ROKNÄS 22:17, ROKNÄS 22:12, Förhandsbesked - avstyckning av 

tomt samt nybyggnad av enbostadshus 

Diarienr PB 2016-000137 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt förhandsbesked för etablering av ett 

enbostadshus på Roknäs 22:12 

 

Information till beslutet 
Samtliga berörda markägare har skriftligen hörts, ingen erinran har inkommit. 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter beslutet vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

Till samhällsbyggnadsnämnden inkom den 17 mars 2016 Ronny Nilsson och Anja Engström 

med ansökan om förhandsbesked angående nyetablering av ett enbostadshus på rubricerad 

fastighet. Platsen ligger i sydlig riktning och passar bra för boende i lantligmiljö, ligger 

ca 4,8 km från Roknäs centrum. 

Kommunalt vatten och avlopp finns på platsen. 

 

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

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

 
Beslutsunderlag 

Roknäs 22:12 Karta 1 

Roknäs 22:12 Karta 2 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (28) 

Sammanträdesdatum  

2016-06-08  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 101 
 

Begagnande av offentlig plats Piteå Dansar och Ler AB,  PDOL 

Diarienr 16SBN152 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att upplåta sökt område under tiden 2016-07-24 kl. 

18.00 - 2016-08-02 kl. 07.00, enligt den avgränsning som framgår av kartbilaga och villkor 

enligt punkt a) och i) nedan. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att slutlig detaljutformning, trafikreglering, 

begränsning av nyttjande eller uppställning, skydd av anläggningar, handikapparkeringar etc., 

ska ske i samråd med Samhällsbyggnad/Trafik och projekt, Kultur, park och fritid, polis, 

räddningstjänst, representanter för kollektivtrafiken och HSO. 

 
Ärendebeskrivning 

Polisen i Piteå har begärt kommunens angående upplåtelse av offentlig plats för 

nöjesfestivalen Piteå Dansar och Ler 2016. 

 

Piteå Dansar och Ler AB (PDOL) avser att arrangera ”Piteå Dansar och Ler” och ansöker om 

upplåtelse av offentlig plats, enligt följande: 

 

Tider: 2016-07-23 – 2016-08-02  

Festivaldagar: 2016-07-27 – 2016-07-31 

Område: enl. bifogad ansökan om tillstånd av begagnande offentlig plats 

 

Det sökta områdets avgränsning har lika utsträckning som år 2015. Festivalen kommer i år att 

vara en öppen festival utan entré till området. I likhet med de senaste åren stängs Sundsgatan 

av på delen mellan Trädgårdsgatan - Västergatan och trafiken leds om genom Norrmalm där 

den genom beslut om enkelriktad trafik fördelas mellan Nygatan och Malmgatan. Detta 

innebär att trafik tillåts i nordvästlig riktning (mot Öjebyn) längs Nygatan och i sydostlig (mot 

kanalen) längs Malmgatan. Trafikregleringen kombineras med tillfälliga farthinder inom 

Norrmalm. Rådhustorget kommer att vara stängt för fordonstrafik under festivaldagarna och 

dag för uppbyggnad. 

 

Villkor att följa 

 

a) Att ansökt tidsperiod till och med tisdag den 2/8 skall begränsas till och med kl. 07.00, i 

övrigt gäller tidsintervallet enligt ansökan. 

b) Prästgårdsgatan: Hålls öppen för allmän trafik t o m tisdag 26/7 kl.12.00 Under perioden 

26/7 kl. 18.00 – 1/8 hålls gatan öppen för fordon med tillstånd, med undantag av festivaldagar 

efter kl. 18.00 när fordonstrafik inte är tillåten. 

c) Alternativa busslinjesträckningar till följd av avstängt område, ska lösas i samförstånd med 

Länstrafiken och Citybuss AB av Trafik och projekt 

d) All erforderlig trafikreglering och vägmärkning till följd av upplåtelsen, ska utföras av 

Samhällsbyggnad/Plan- och trafik, Piteå kommun, mot skriftlig beställning till full 

kostnadstäckning från Piteå Dansar och Ler AB. 
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e) Kommunens kostnader för skador eller nedsmutsning inom gatumark eller parkeringsytor, 

ska ersättas av Piteå Dansar och Ler AB. 

f) Parkeringar för rörelsehindrade ska så långt som möjligt vara tillgängliga under dagtid. I de 

fall detta begränsar festivalområdet i för stor grad, ska ersättningsplatser anordnas i nära 

anslutning till ordinarie plats och i samråd med HSO. 

g) Slutlig detaljutformning, trafikreglering, begränsning av nyttjande eller uppställning, skydd 

av anläggningar etc, ska ske i samråd med Samhällsbyggnad/Trafik och projekt, polis, 

räddningstjänst och representanter för kollektivtrafiken. 

h) Att sökanden har det fulla ansvaret för att arrangemanget genomförs i samförstånd med de 

näringsidkare inom området, vars tillgänglighet till ordinarie verksamhet, begränsas av 

upplåtelsen. Beslutad gräns för festivalområdet ska respekteras så att trafikytor hålls öppna i 

anslutning till gränsen. 

i) Upplåtelse från klockan 16.00 2016-07-23 tillåts under förutsättning att avstängning av de 

centrala gatorna skjuts upp så långt som möjligt. 

 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering/Trafik och projekt anser att upplåtelsen kan tillstyrkas, 

inklusive att de angivna villkoren enligt punkterna a-i uppfylls. 

 
Beslutsunderlag 

Remiss om begagnande av offentlig plats PDOL 2016 

Kartbilaga festivalområdet PDOL 
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§ 102 
 

Ändring av huvudled på Långskatavägen 

Diarienr 16SBN155 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en förlängning av huvudleden på Långskatavägen 

enligt bifogad bilaga 1 med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 1 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276) 

 
Ärendebeskrivning 

Långskatavägen, sträckan Norra Ringen och ca. 20 meter nordväst om vägen till 

Ytterstholmen, se bifogad bilaga 1, är försedd med huvudled och innebär att fordon som ska 

köra in på Långskatavägen från sidogator har väjningsplikt. Ca. 170 meter nordväst om 

huvudled upphör ansluter Anemonstigen till Långskatavägen samt längre fram mot bron över 

E4 ansluter nästa gata som heter Lillbovägen. Att huvudleden slutar där den gör idag ställer 

till problem för många trafikanter och tillbud har uppstått främst i korsningen med 

Anemonstigen. 

 

Motivering 
Trafik- och projektenheten har blivit uppringd om detta problem från boenden i området. Vi 

har även gjort platsbesök och förstår den osäkerhet som uppstår längs sträckan som inte har 

huvudled om trafikanter inte är uppmärksamma. 

För att underlätta, öka förståelsen och minska riken för tillbud på den sträcka som idag inte är 

huvudled föreslår Trafik- och projektenheten att sträckan med huvudled förlängs fram till 

bron över E4, enligt bifogad kartbilaga 1. Detta skulle innebära att två gator som ansluter mot 

Långskatavägen får väjningsplikt, Anemonstigen och Lillbovägen. 

 
Beslutsunderlag 

Kartbilaga 1 Långskatavägen 
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§ 103 
 

Utökning av parkeringsförbudsområdet i centrum 

Diarienr 16SBN156 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § 

första stycket trafikförordningen (1998:1276), om utökat parkeringsförbudsområde på gatorna 

Källbogatan och Bryggargatan, enligt bifogad kartbilaga ”parkeringsförbudsområde 

centrum”, samt tillåtelse att parkera under viss tid, alla dagar mellan kl. 10-14, på 

Bryggargatan, enligt bifogad kartbilaga ”tillåtelse att parkera på Källbogatan”. 

 
Ärendebeskrivning 

I området där Max hamburgerrestaurang och Pizzeria Blå Ängeln är belägen upplevs 

trafikstörningar i forma av dålig framkomlighet. Fordon parkerar längs Källbogatan mellan 

Restaurang Ängeln och Max och detta innebär ibland att boenden i området inte tar sig ut från 

sina parkeringar. Samtidigt finns ett behov av fler parkeringsplatser i området och då främst 

på Pizzeria Blå Ängeln. Längs Källbogatan parkerar fordon ibland hela dagar och detta 

upplever främst ägaren till Blå Ängeln som ett hinder för hans kunders möjlighet att hitta 

parkeringsplats. 

Sträckan som ett flertal fordon parkerar på har tidigare varit tillåten som korttidsparkering 

men sedan några år tillbaka upphört att gälla. De regler som är gällande idag på Källbogatan, 

mellan Hembygdsvägen och Bryggargatan, är parkering i 24 timmar, alltså den generella 

parkeringsregeln. 

 

Motivering 
Trafik- och projektenheten 

Trafik och projekt har fått in ett flertal synpunkter från boenden i området om dålig 

framkomlighet samt även önskemål om en begräsning av tid för parkering på gatan. 

Önskemålet om att begränsa tiden för parkering på gata är främst Blå Ängelns önskemål, de 

ser gärna att man kan parkera på gatan men under en begränsad tid. 

Trafik och projekt ser ett behov av en förändring av Parkeringsförbudsområdet i centrum där 

just detta område bör ingå då dagens område är mycket svår att skylta med vägmärken. Vi 

önskar få till en förändring, enligt bifogad kartbilaga ”Tillåtelse att parkera alla dagar mellan 

kl. 10-14, som även kan göra det möjligt att tillåta parkering i området på gata men under en 

begränsad tid på dygnet som föreslås vara alla dagar mellan 10-14. 

 
Beslutsunderlag 

Kartbilaga Parkeringsförbudsområde centrum 

Kartbilaga Tillåtet att parkera alla dagar mellan kl. 10-14 
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§ 104 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över ansökan om tillstånd av begagnande av offentlig plats för uteservering, 1 

maj - 30 september 2016, Bishops Arms Piteå 

 Delegationsbeslut lista nr 2/2016 Ingrid Lundgren Grankvist 

 Yttrande A121.651 Yrkesakademin AB, eventtrailer på Nolia-parkering 2016-04-27 

 Yttrande A173.370 Chim´s Thai Garden uteservering 

 Yttrande A157.138 Nya Hansens Konditori 

 Ytttrande A113.634 Ekbergs konditori uteservering 

 Yttrande off.plats Li Skarin prod Uteservering 2016 

 Yttrande A148.935 Korvvagn Svensby SK, Storgatans gågatudel utanför Systembolaget 

 Yttrande A181.826 Uteservering Pentryt 

 Försäljning av tomträtt, Piteå Stadsön 8:29, ordförandebeslut SBN 

 Delegationslista Therese Bergdahl SBN nr 1-39 

 Delegationslista Ingrid Lundgren-Grankvist april-maj, egen regin 

 Delegationslista jan-feb 2016 Pernilla Forsberg 

 Delegationslista Helén Eriksson SBN 2016 nr 1 

 Delegationslista ECOS 2016-04-14--2016-05-30 

 Delegationslista ByggR 2016-04-14-2016-05-30 
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§ 105 
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 16SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande över ansökan om tillstånd av begagnande av offentlig plats, 1 maj Rådhustorget 

Socialdemokraterna 

 Yttrande A221.873 Lundströms Måleri Storgatan 9-15 

 Bilaga till Yttrande A221.873 Lundströms Måleri Storg 9-15 (3/3) 

 Yttrande A 125.079 Rådhustorget 13 aug Pite moppers 

 Yttrande A158.679 Motionslopp Alter Ass AB 

 Yttrande A148.893 Subland uteservering 

 Yttrande A121.320 Lilla Hjärtat Barnkarnveval Strömkajen Fruktparken 

 Yttrande A191.943 Bygomr Prästgg Aronsgg juni-sept 2016 

 Yttrande A183.865 Golden Dragon uteservering 

 Yttrande A195.383 Uteservering Arbaillo 

 Yttrande Uteservering Röda Lyktan, Storgatans gågatudel A183.344 

 Yttrande Examensfest Norrfjärden A201.393 

 Yttrande A214.536 Saxlift Prästgårdsg Lööv Balkong AB 

 Yttrande Cirkus Brazil Jack A060.835 31 maj 2016 

 Yttrande A178.300 Thaidag 9 juli Södra hamn 

 Yttrande A206.388 Loppis 14 maj Klubbgärdet 

 Yttrande A177.953 Storbildskärm Uddmansgatan Juli 2016 

 Yttrande A207.293 Xtreamsport arr på Löjan juli aug 2016 

 Yttrande A216.806 2016 Uteservering Rachels Café, Storgatan 

 Yttrande A137.362 Waterkrosstävling Södra hamn 

 Yttrande A221.655 Yttrande Nodo Café o Bistro AB uteservering 

 Bilaga till Yttrande A221.655 Yttrande Nodo Café o Bistro AB uteservering 

 Yttrande A159.800 Byxtorget 28 april 2016 Destination Piteå AB 

 Bilaga till Yttrande A129.118 Nationaldagsfirande Badhusparken 

 Bilaga till Yttrande A129.118 Nationaldagsfirande Badhusparken 

 Yttrande A137.100 SPK Byxtorget Piteå 

 Yttrande A129.074 Rådhustroget 30/4 Kultur park o fritid 

 Yttrande A228 634 Rådhustorget torgplats juni-aug Härnösand Gubber 
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§ 106 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

PM från Polisen om släckt gatubelysning i Piteå kommun 

Information till byggnadsnämnden och kulturnämnden 

Remissvar Betänkandet (SOU 2016:13) Palett för ett stärkt civilsamhälle 
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§ 107 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokoll KSAPU Ansökan om medel ur klimatpotten för laddinfrastruktur för elbilar 

 Protokollsutdrag KF 2016-04-18 § 103 Revidering Lokala hälsoskyddsföreskrifter för 

Piteå kommun 

 Bilaga till protokollsutdrag KF 2016-04-18 § 103 Lokala hälsoskyddsföreskrifter 

 Protokollsutdrag KF 2016-04-18 § 121 Fyllnadsval ersättare i SBN, Robert Marklund (S) 

 Protokoll KF 2016-04-18 § 108 Finansiering av Ankarskatavägen, Etapp 2 

 Protokollsutdrag KF 2016-04-18 § 105 Taxa - Prissättning av kommunal mark för 

flerfamiljshuslokaler inom stadskärnan och intilliggande områden 

 Bilaga till protokollsutdrag KF 2016-04-18 § 105 Taxa - Prissättning av kommunal mark 

för flerfamiljshuslokaler inom stadskärnan och intilliggande områden 

 Protokollsutdrag KS 2016-04-25 § 139 Omorganisation inom Samhällsbyggnadsnämndens 

förvaltning Diarienr 16KS190 

 Protokollsutdrag Fördelning Byapeng 2016 Diarienr 16KS193 

 Fördelning Byapeng 2016 Diarienr 16KS193, bilaga 

 Protokollsutdrag Revisionsrapport Samhällsbyggnadsnämnden 2015 Diarienr 16KS245 

 Protokollsutdrag Ansökan om stöd för utveckling av Swensbylijda Diarienr 16KS234 

 Protokollsutdrag Västermalm, kvarteret Tallen Diarienr 16KS138 

 Västermalm, kvarteret Tallen Diarienr 16KS138, bilaga 

 Protokollsutdrag Fördjupad månadsrapport januari-mars 2016 Diarienr 16KS241 

 Fördjupad månadsrapport januari-mars 2016 Diarienr 16KS241, bilaga till 

protokollsutdrag 

 Protokollsutdrag Överlåtande av Sågforsbron i Åträsk, 16KFN25 
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§ 108 
 

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 ak-

tuella området och på uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden hantera avvikelser. 
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§ 109 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16SBN3 

 
Ärendebeskrivning 

• Nämnden startar sammanträdet med studiebesök hos Hamnen och får information om 

aktuella frågor inom flyktingsamordningen. 

• Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar om extra flyktingmedel och förslag på 

användningsområden, bl.a. skyltning och naturguide. Fler goda idéer är välkomna! 

• Återkoppling om kollektivtrafiken, avdelningschef Johan Wirtala 

• Information om KOFA (Kompetens för alla), projektledare Ylva Lindström 

• Belysningsfrågor/sommarsläckning, 

samhällsutvecklare Helena Lindehag, enhetschef gator Ulf Nordin 

• Visning av GIS4web: Gemensam GIS applikation för fyrkantenskommunerna samt visning 

av ny extern kommunkarta sommaren 2016 för medborgare och besökare, GIS-ingenjör 

Krister Vikström 

 

 

 

 


