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§ 110 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Tillförordnad förvaltningschef Jennie Lehtipalo informerar kort om verksamheterna inom 

Samhällsbyggnad. Anna-Maria Nilsson, avdelningschef för Flyktingsamordningen, 

informerar om nuläget inom sin avdelning. 
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§ 111 
 

Månadsbokslut 

Diarienr 16SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delårsrapport augusti 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad presenterar delårsrapport augusti 2016 för samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 SBN Delårsrapport 2016 

 SBN Nyckeltalsbilaga till Delårsrapport 2016 
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§ 112 
 

Revidering av delegationsbestämmelser för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr PB 2016-000500 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden reviderar sina delegationsbestämmelser enligt följande. 

  
Förvaltningslagen (1986:223) 

  

Nya lydelser: 

 

24 § Avvisa för sent inkommet överklagande. 

Ord: Avdelningschef Fysisk planering eller enhetschef Plan, bygg och mark 

Ers: Byggnadsinspektör, planarkitekt, fysisk planerare 

  

25 § Pröva om överklagande inkommit i rätt tid och besluta att överlämna skrivelsen och 

övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet för ej avvisat 

överklagande. 

Ord: Avdelningschef Fysisk planering eller enhetschef Plan, bygg och mark 

Ers: Byggnadsinspektör, planarkitekt, fysisk planerare 

 
Ärendebeskrivning 

Enheten Plan, bygg och mark konstaterar behovet av att förändra delegationsbestämmelserna 

vad gäller rättidsprövning för att kunna effektivisera det löpande arbetet. Miljö- och 

tillsynsnämnden har gjort motsvarande förändring. Nuvarande delegationsbestämmelser för 

Samhällsbyggnadsnämnden är fastställd 2015-01-13 § 14, senast reviderad 2016-06-08 § 91. 

  

Nedan redovisas vilken förändring som föreslås: 

  

Förvaltningslagen (1986:223) 
  

Nuvarande lydelse: 

24 § Avvisa för sent inkommet överklagande. 

Ord: Respektive avdelningschef, var och en inom sitt ansvarsområde 

Ers: Respektive enhetschef, var och en inom sitt ansvarsområde 

  

Ny lydelse: 

24 § Avvisa för sent inkommet överklagande. 

Ord: Avdelningschef Fysisk planering eller enhetschef Plan, bygg och mark 

Ers: Byggnadsinspektör, planarkitekt, fysisk planerare 

  

Nuvarande lydelse: 

25 § Pröva om överklagande inkommit i rätt tid och besluta att överlämna skrivelsen och 

övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet för ej avvisat 

överklagande. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 7 (36) 

Sammanträdesdatum  

2016-09-08  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Ord: Respektive avdelningschef, var och en inom sitt ansvarsområde 

Ers: Respektive enhetschef, var och en inom sitt ansvarsområde 

  

Ny lydelse: 

25 § Pröva om överklagande inkommit i rätt tid och besluta att överlämna skrivelsen och 

övriga handlingar i ärendet till den myndighet som skall pröva överklagandet för ej avvisat 

överklagande. 

Ord: Avdelningschef Fysisk planering eller enhetschef Plan, bygg och mark 

Ers: Byggnadsinspektör, planarkitekt, fysisk planerare 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbestämmelser för samhällsbyggnadsnämnden. Fastställd 2015-01-13 § 14, 

senast reviderad 2016-06-08 § 91 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (36) 

Sammanträdesdatum  

2016-09-08  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 113 
 

Remiss om riktlinjer för inrättande av nya verksamhetsområden för 

vatten och avlopp (inkl. utbyggnadsplan) 

Diarienr 16SBN237 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna för 

inrättande av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp med följande delar: 

1. Förslag till riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp i 

Piteå 

2. Förslag till utbyggnadsplan för utredningsområden 

3. Förslag till VA-taxa 

4. Förslag till verksamhetsområde för Långnäs (Durrudden - Ön samt Näsudden-Berget, 

(preliminärt VO för Renön, Nötön och Rosvik, där beslut tas i senare skede närmare 

verkställande) 

5. Kommunfullmäktige uppdrar åt miljö-och tillsynsnämnden att ta fram och verkställa 

tillsynsplan (inklusive resursförstärkning) i enlighet med förslag 

6. Kommunfullmäktige uppdrar åt Pireva att fastställa principer för ersättning av 

onyttigblivna VA-anläggningar 

7. Kommunfullmäktige uppdrar åt Pireva att fastställa principer för inrättade av 

gemensamhetsanläggningar (till exempel dimensionering och dokumentation) 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen överlämnar riktlinjerna för 

inrättande av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp enligt 1-7 ovan till 

kommunfullmäktige för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag till riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp är ute på 

remiss. 

  

Riktlinjerna omfattar ett arbetssätt för att identifiera de situationer vilka kommunen är skyldig 

att inrätta verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp enligt §6 i vattentjänstlagen. 

Syftet är att få till stånd en fungerande och effektiv VA-planering och på så vis åstadkomma 

en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten och 

avloppsförsörjningen i hela Piteå kommun. 

  

Riktlinjerna har dessutom applicerats i hela Piteå kommuns geografiska område och resulterat 

i identifiering av fem bebyggelseområden som faller inom kriterierna. Områdena är delar av 

Långnäs, Renön, Nötön, Rosvik och Norra Fårön. En översiktlig utbyggnadsplan med 

prioriteringsordning föreslås enligt nedan: 

 

0-5 år Långnäs och Renön/Nötön 

5-10 år Nötön, Rosvik 

10-20 år Norra Fårön i samband med en ev. planläggning av södra Fårön 
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I dagsläget råder en stor osäkerhet för kommunens tjänstemän och exploatörer/fastighetsägare 

när det gäller vatten- och avloppsförsörjning. Riktlinjerna bidrar till att skapa en tydlighet för 

Piteå kommun och fastighetsägare om när kommunen är skyldig att tillgodose kommunalt VA 

och hur övriga situationer ska hanteras. De omfattar även hur frågor kring ersättning, i väntan 

på verksamhetsområde och exploatering ska hanteras. 

  

VA-planeringsarbetet pekar ut både vilka områden som blir aktuella för VA-utbyggnation 

kommande år samt vilka områden som kommer kvarstå med enskilda lösningar. Båda 

grupperna av fastighetsägare kommer att påverkas ekonomiskt. 

  

Att bygga ut ledningsnätet i redan bebyggda områden är dyrare än vid nyexploatering. Då 

den nuvarande anläggningsavgiften i Piteå kommun är anpassad för utbyggnationer i 

obebyggda områden kommer denna att behöva justeras för att även finansiera de planerade 

utbyggnadsområdena. 

  

Anläggningsavgiften behöver höjas till ca 150 000 kr och brukningsavgiften bedöms behöva 

öka < 1 % över kommande fem år. I de planerade omvandlingsområdena (Långnäs, Renön, 

Nötön och Rosvik) bedöms anläggningsavgiften bli ca 140 000 kr. De fastighetsägare som 

inte kommer att ingå i föreslagna verksamhetsområde för vatten och avlopp kommer att 

omfattas av tillsyn och vid behov nyinvestering/renovering av enskilda anläggningar. Den 

inventering som utförts under 2011 och preliminära resultat från sommar 2016 visar på ett 

stort antal enskilda anläggningar med brister. De kommer att krävas tillskjutande resurser för 

att hantera tillsyn för dessa, men även i samband med utbyggnation. 

  

Riktlinjerna bidrar till att skapa tydliga förutsättningar för en långsiktig planering av vatten 

och avloppsförsörjning i Piteå. 

 
Beslutsunderlag 

 Rapport: Planering för vatten och avlopp - Förslag till riktlinjer för nya 

verksamhetsområden och VA-taxa 
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§ 114 
 

Remiss inför översyn av områden av riksintresse för friluftsliv 

Diarienr 16SBN194 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar nedanstående synpunkter som 

sina egna och delger dessa till länsstyrelsen. 

 
Ärendebeskrivning 

Länsstyrelserna ska i ett regeringsuppdrag lämna underlag till Naturvårdsverket i det 

pågående arbete med en översyn av områden av riksintresse för friluftslivet. Underlaget ska 

innehålla översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuell tillkommande områden som 

bedöms vara riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, MB. 

 

I Norrbottens län finns i nuläget sju områden som bedömts vara av riksintresse för 

friluftslivet. De utpekade områdena beslutades 1988 och baserades på underlag som togs fram 

under 1980-talet. De värden som definierar områdena ska skyddas mot "påtaglig skada" och 

är viktiga att beakta vid fysisk planering och i samband med miljöprövning enligt 

miljöbalken. 

 

Sedan 1988 har ny kunskap tillkommit och förändringar kan ha skett i områdena. Friluftslivet 

har dessutom breddats och utvecklats vilket gör att friluftsliv idag omfattar fler aktiviteter och 

bedrivs på ett annat sätt idag än vad som var fallet under 1980-talet. 

  

Länsstyrelsen önskar ta del av kommunernas synpunkter på de nuvarande 

riksintresseområdena och även om det finns förslag på ytterligare områden som kan bedömas 

vara av riksintresse för friluftslivet. Yttrande med synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda 

senast den 16 september 2016. 

  

Länsstyrelsen vill särskilt ha synpunkter på: 

  

 De utpekade områdenas geografiska avgränsning 

 Saknas det något i befintliga beskrivningar (registerblad) av de värden som området är 

utpekat för vad gäller hur områdena används för friluftslivet? Det kan handla om vilka 

aktiviteter som sker i området eller om landskapets värden, eller natur och 

kulturmiljövärden 

 Andra synpunkter på befintliga riksintresseområden och dess beskrivningar. 

 Förslag på nya riksintresseområden. Utgångspunkten är att områdena skall 

innehålla så stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och/eller kulturkvaliteter 

och tillgänglighet för allmänheten, att de är, eller kan bli attraktiva för besökare från 

stora delar av landet, eller utlandet, samt att de handlar om områden som är viktiga för 

många människors friluftsliv och kan nyttjas ofta och mycket. 
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En arbetsgrupp bestående av representanter från Samhällsplanering, Fysisk planering samt 

Kultur, park och fritid har samverkat i arbetet med att ta fram detta yttrande. 

  
De utpekade riksintresseområdenas avgränsning 

  

I grunden finns det ett värde i etablerade avgränsningar för viktiga områden. Trots detta 

föreslår Piteå kommun ändrade gränser för de två riksintresseområden som berör Piteå 

kommun. Utpekat riksintresseområde för Norrbottens skärgård (F2) föreslås i den nationella 

redovisningen ges samma tolkning som den Piteå kommun gjort enligt nedan, d v s utökas 

österut så att gränsen sträcker sig ut till territorialgränsen. Utpekat riksintresseområde för Pite 

älv (F6) bör utökas längs älven nedströms Älvsbyn till Piteå så att området ansluter mot F2. 

 F2 Norrbottens skärgård 

Hela kustområdet öster om E4 är av riksintresse för friluftslivet och kustturism. I väster utgör 

väg E4 gräns för området. Det finns en enkelhet och inarbetad tydlighet i denna del som är 

mycket bra och värd att behålla. Eventuellt kan det övervägas om namngivningen av detta 

område ska ändras till ”Norrbottens kust och skärgård”. 

  

Österut råder en viss otydlighet vad gäller gränsdragningen. När beslut om riksintresse för 

friluftsliv togs (1988) sträckte sig planeringskartorna inte längre österut än strax utanför öarna 

eftersom närings- och verksamhetsintressen i stort sett saknades längre ut. Havsområdet ut 

mot territorialgränsen har först på senare tid kommit att beaktas i planeringssammanhang. 

Piteå kommuns tolkning är dock att riksintresset för friluftsliv sträcker sig ända ut till 

territorialgränsen. Detta fastställdes i Vindbruksplan 2014, ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen. Motivet är att även det öppna havet har betydelse för friluftsliv, turism och 

upplevelser. Detta bör beaktas i det nationella arbetet med den pågående översynen av 

riksintresse friluftsliv och det förutsätts att den östra gränsen även där kommer att definieras i 

enlighet med Piteå kommuns tolkning. 

  

Bedömningen därutöver är att det är av vikt att området F2 även fortsättningsvis är ett stort 

sammanhållet område som utgör en långsiktigt värdefull resurs och tillgång för friluftslivet. 

Natur- kultur- och friluftsturismens betydelse inom besöksnäringen bör också betonas i 

sammanhanget. 

  

F6 Pite älv 

Piteälven är en av våra nationalälvar som i sin helhet är en viktig resurs för friluftslivet. Större 

delen av Pite älv omfattas av riksintresse för friluftslivet sånär som delen som sträcker sig 

mellan Älvsbyn och Piteå. Sett i ett helhetsperspektiv tillför sträckan nedströms Älvsbyn 

andra naturtyper och varierade möjligheter för friluftslivet som ibland saknas eller finns i 

mindre omfattning uppströms Älvsbyn. Älvens nedre partier är mer lugnflytande och rinner 

djupt nedskuren med nipor och branta sluttningar alldeles intill. Denna sträcka ger bättre 

möjligheter att färdas med båt, paddla, åka skidor, skoter eller på annat sätt färdas på älven 

och ta del av de upplevelser som finns. Tillståndet för Piteälvens lax- och öringstammar 

förbättras allteftersom och sportfisket är en allt mer utövad aktivitet i denna del av Piteälven 

när uppvandringen av fisk blir större. 
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Långa vandringsleder, Solanderleden och Flottarleden, har de senaste åren anlagts och ställts 

iordning i samverkan mellan besöksnäring, enskilda företagare, Piteå presenterar m fl längs 

denna del av Piteälven. Satsningen har slagit väl ut och ger stora möjligheter till vandring och 

upplevelser vilket lockar många besökare. Möjligheten att vandra under flera dagar har 

tidigare inte funnits i så stor utsträckning vid kusten. 

  

Vintertid är Piteälvens nedre del populär för friluftsliv, utflykter, utfärder och vistelser av 

olika slag samt upplevelser på frusen is och snö. 

  

Flertalet av de kriterier som anges i Bilaga 2 ”Riktlinjer för översyn av riksintressen för 

friluftsliv” kan anses uppfyllda om man betraktar hela Piteälven som en sammanhållen enhet. 

  

 F1 + F2 + F6 En helhet från fjäll till hav med särskilda värden 

Genom att utöka Piteälvens riksintresseområde på ovan beskrivet sätt skapas ett naturligt 

nätverk där hela Pite älvdal (F6) utpekas som ett viktigt friluftsområde men utgör också en 

naturlig förbindelselänk i landskapet som knyter samman fjäll (F1) och hav (F2). 

  

Områden med sammanhängande naturliga infrastrukturer för att färdas på vatten, is eller snö 

ger särskilda kvaliteter och utvecklingsmöjligheter för rörligt friluftsliv. 

  

Områden som är utpekade som riksintresse för friluftslivet har en särskild status som innebär 

långsiktiga möjligheter för det rörliga friluftslivet men bidrar också till en hållbar grund att 

utveckla näringar som baseras på friluftsaktiviteter. Detta är viktigt för besöksnäring med 

inriktning mot upplevelse- och friluftsbaserade aktiviteter samt i marknadsföring. 

  
Värdebeskrivningarnas innehåll 

Nuvarande värdebeskrivningar uppfattas som översiktliga och knapphändiga och känns inte 

uppdaterade. Värdebeskrivningarna behöver utvecklas och fördjupas. En språklig översyn bör 

också göras i sammanhanget. 

  

Glöm inte bort landskapet och årstiderna i beskrivningarna. Vintern inrymmer stora 

möjligheter till aktiviteter och rörligt friluftsliv med upplevelser. Landskapets betydelse kan 

lätt underskattas som en förutsättning för ett områdes attraktivitet för friluftslivet. 

  

F2 

Viktiga naturskyddade områden, värdefulla kulturmiljöer och attraktiva besöksmål som ligger 

till grund för upplevelser bör kunna beskrivas mer ingående liksom alla olika aktiviteter som 

skärgården ger möjlighet till. Aktiviteterna i skärgården är idag många fler än de som 

redovisas. Fiske i olika former, paddling, segling och vinteraktiviteter som skidor, 

långfärdsskridskor mm saknas helt i beskrivningarna. Viktiga friluftsförutsättningar och 

infrastruktur som förekomsten av turbåtstrafik, uthyrningsstugor, hamnar/bryggor, 

friluftsanordningar, vandringsleder mm finns inte heller med i någon större utsträckning. 

Tillgänglighetsperspektivet och arbetet med att skärgården ska bli alltmer tillgänglig har ett 

särskilt fokus idag och bör redovisas i beskrivningarna. Även nya former av upplevelsenäring 

och besöksturism växer fram som en förutsättning för vissa former av organiserat friluftsliv. 
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F6 

Även beskrivningen av Piteälven bör uppdateras bl a med en allmän karakteristik som belyser 

likartade företeelser av det som redovisats ovan om skärgården. Även redovisningen av 

aktiviteter och satsningar på leder mm under rubriken ”De utpekade riksintresseområdenas 

avgränsning” är här relevant. 

  
Förslag på nya riksintresseområden 

Området Arkeologistigen är ett attraktivt och välbesökt bergs- och friluftsområde med 

kulturupplevelser, eldplatser, vandringsleder mm som ligger strax söder om Jävre i direkt 

anslutning till F2, Norrbottens skärgård. Möjligheten att införliva detta område i F2 bör 

övervägas. 

  
Övriga synpunkter 

Fortlöpande dialog med kommunen är önskvärt i länsstyrelsens fortsatta arbete med områden 

av riksintresse för friluftslivet. 

 
Beslutsunderlag 

 Remiss inför översyn av områden av riksintresse för friluftsliv 

 Bilaga 1 - Områden av riksintresse för friluftsliv 1986 

 Bilaga 2 - Kriterier enligt Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndighetens "Riktlinjer 

för översyn 2012-2014 av riksintressen för friluftsliv(Nv-00295-12) 
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§ 115 
 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg till stranden, 16KS76 

Diarienr 16SBN132 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget 

under förutsättning att utformningen ändras till en tillgänglighetsanpassad däckspång/ramp i 

trä med utgångspunkt Dragongatan. Rampen ska underlätta för personer med funktions-

nedsättning och barnfamiljer att ta sig ner till stranden och havet. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att planera gång- och cykelväg vid det kommunala naturreservatet Sandänges-

stranden. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår, under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller 

medborgarförslaget, att medel anvisas från kommunstyrelsen för ett genomförande eftersom 

skötselmedel för naturreservatet saknas. Anvisade medel bör även omfatta anläggandet av 

parkeringsplats med hårdgjord yta i anslutning till rampen. Parkeringsplatsen ska vara avsedd 

och skyltad för personer med funktionsnedsättning. 

 
Ärendebeskrivning 

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. Det är positivt att 

kommuninvånare uppmärksammar Sandängesstranden och kommer med förslag på 

utvecklingsmöjligheter. 

  

Det nu aktuella medborgarförslaget har inlämnats av stugboende i närområdet till 

Sandängesstranden. Förslaget är att det byggs en 320 m lång gång- och cykelväg från 

Dragongatan och ner mot havet i Sandängesstrandens naturreservat. Förslaget anger en väg av 

grus med en krönbredd av 1,5 m, totalbredd på upp till ca 3 m inklusive slänt och 

mötesplatser var 30:e meter. Kommunstyrelsen har genom beslut 2016-03-31, § 95, 

överlämnat medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

  

Anledningen till förslaget är det ökande antalet besökare där en gång- och cykelväg skulle 

underlätta för besökare att ta sig ned till stranden. Personer med funktionsnedsättning 

(rollator/rullstol) och barnfamiljer (barnvagnar) skulle gynnas särskilt av åtgärden. En gång- 

och cykelväg skulle dessutom minska slitaget på vegetationen och de allt bredare stigar som 

uppstår på sandmarken av många besökare. 

  
Sandängesstrandens naturreservat 

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. 
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Gläntan är den stora entrén till Sandängesstranden som många 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. 

 

Motivering 

Grundtanken i medborgarförslaget, att förbättra tillgängligheten till Sandängesstranden, är 

god men kräver ett ställningstagande utifrån flera aspekter. 

  

 Tillgänglig natur som en del i arbetet med social hållbarhet. 

 Är förslaget (utformning, läge, typ av anordning) förenligt med de föreskrifter och 

skötselplan som gäller för reservatet? 

 Finansiering av investering och drift. Kan åtgärden prioriteras inom ramen för 

ordinarie anslag för byggande av gång- och cykelvägar i staden? Eller krävs särskilda 

anslag för åtgärden och drift? 

  

Social hållbarhet 

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 

upplevelser i sevärd natur. 

  

Tillgänglighet genom spänger eller ramper tilltalar många grupper och är en utvecklings-

möjlighet för att öka tillgängligheten till Sandängesstranden. I dagsläget har personer med 

nedsatt funktion svårigheter att ta sig till de attraktiva strandområdena på Sandängesstranden. 

Det aktuella medborgarförslaget om gång- och cykelväg är på så sätt motiverat och visar på 

behovet av att göra Sandängesstranden mer tillgänglig för alla. Sandängesstranden är ett stort 

område och Dragongatan är en av de strategiska platserna där detta är lämpligt. 

  

Skötselplanen för Sandängesstranden 

Kommunfullmäktige beslutade i samband med att Sandängesstrandens naturreservat bildades, 

2011-05-16, § 109, att anta en skötselplan som beskriver hur naturreservatet ska skötas. 

Föreslagna åtgärder i medborgarförslaget överensstämmer med den antagna skötselplanen vad 

gäller placering och sträckning dock inte vad gäller typ. I skötselplanen föreskrivs en bred 

spång/ramp av trä istället för grusad gång- och cykelväg med placering från Dragongatan. 

Träkonstruktioner förordas vid ett genomförande då dessa ger bättre inpassning i naturmiljön 

och är mer avvecklingsbara än grus som blandas med sanden och lämnar spår som är svåra att 

avveckla utan att naturmiljön påverkas negativt. 

  

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna nå stranden via den föreslagna åtgärden 

krävs även att särskilda P-platser med hårdgjord yta iordningställs och skyltas i nära 

anslutning till denna ramp. 
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Finansiering 

När det gäller finansiering av åtgärden konstateras att trots återkommande äskanden om 

medel till att genomföra åtgärder enligt skötselplanen har dessa hittills inte prioriterats i 

konkurrens med andra projekt. Än idag saknas därför medel för både investeringar och 

löpande drift av Sandängesstrandens naturreservat. 

  

Enheten Trafik och projekt har årligen en gång- och cykelvägsbudget på ca 1,5 miljoner 

kronor, vilket innebär ca.1 km ny gång- och cykelväg/år. Trafiksäkerheten står i fokus och 

budgetens begränsningar gör det nödvändigt att kontinuerligt se över vilket/vilka projekt som 

ska prioriteras. Åtgärder såsom tillskapande av barns säkra skolvägar är högt prioriterat. 

Utformningen av gång- och cykelvägar sker med hjälp av VGU (vägar och gators utformning) 

handboken och som minsta bredd används måttet 2,5 meter. Detta då tillgänglighet, säkerhet 

och möjlighet till möte mellan fotgängare och cyklist säkerställs. Gång- och cykelvägen blir 

då också tillgänglig för underhållsfordon. En bredd på 1,5 meter som anges i 

medborgarförslaget anses vara för smalt för att hålla den standard som övriga nybyggda gång- 

och cykelvägar i Piteå kommun har. Ingen av de ovanstående utformningarna är dock 

förenligt med den antagna skötselplanen för området då denna förordar en träkonstruktion. 

Åtgärder som ökar tillgängligheten till stranden för de som besöker Sandängesstrandens 

naturreservat ses som positivt men det är i dagsläget inte en prioriterad åtgärd för trafik och 

projekt. 

  

Bedömningen är utifrån detta att en tillgänglighetssatsning på Sandängesstranden kräver att 

särskilda medel anvisas för åtgärden, dels för investeringen men även för driften. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag underskrivet 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2011-05-16 § 109 
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§ 116 
 

Hastighetsförändringar i centrala Piteå 

Diarienr 16SBN239 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förändrad hastighet i centrala Piteå, enligt bilagorna 

16SBN239-4 och 16SBN239-5 (beslutsunderlag och kartbilaga). 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad, Fysisk planering, har fått förfrågan av politiken att påbörja en hastighets-

förändring av centrala delar av Piteå. Hastighetsförändringen grundar sig på utredningar enligt 

handboken Rätt fart i staden och den av kommunfullmäktige godkända hastighetsplanen. 

Hastighetsplanen ligger till grund för Piteå kommuns hastighetsförändringar med vissa 

undantag. Undantagen kan tillexempel vara att hastigheten inte kan höjas eller sänkas på 

grund av att gatans utformning. Detta innebär att en ombyggnation måste utföras innan en 

förändring av hastigheten genomförs. Det kan också vara att föredra en lägre hastighet på en 

väg som till exempel är olycksdrabbad eller har skola i anslutning till vägen, eller att föredra 

en höjning där fordon har ett stort anspråk av gatan och vägen för oskyddade trafikanter är 

säkrad. 

  

Enheten Trafik och projekt föreslår hastigheten 40 km/h på samtliga gator enligt kartbilaga 

16SBN239-5 med undantag för Svartuddsvägen, delen Timmerleden-Sundsgatan, som 

föreslås höjas till 60 km/h från dagens 50 km/h. Denna sträcka av Svartuddsvägen har inga 

direkta krav på anspråk för oskyddade trafikanter och kan alltså förses med en högre hastighet 

än dagens. 

  

Förslaget enligt ovan innebär att några gator, Prästgårdsgatan, Kyrkbrogatan och Olof Palmes 

gata, får en höjning av hastigheten från 30 km/h till 40 km/h. Prästgårdsgatan, delen 

Västergatan-Kyrkbrogatan, Kyrkbrogatan, delen Prästgårdsgatan-Hamngatan, samt Olof 

Palmes gata, delen Sundsgatan-Nygatan, har idag hastigheten 30 km/h men föreslås härmed 

höjas till 40 km/h i enighet med kommunens hastighetsplan. Höjningen avviker från den 

inventering av gaturummet som gjordes i samband med framtagandet av hastighetsplanen och 

får något sämre värden i systemanpassningen. Karaktär, trygghet och trafiksäkerhetsvärdena 

är de värden som påverkas från god standard till mindre god men blir i enighet med värdena 

för övriga gator i centrala Piteå som förändras till 40 km/h istället för 30 km/h, som 

handboken Rätt fart i staden rekommenderar för dessa typer av gatukaraktär. 

  

Beslutsunderlag enligt Transportstyrelsens riktlinjer bifogas med motivering till förändrad 

hastighet. 

  

Yrkanden 

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

 Bilaga 16SBN239-4 Motivering till hastighetsförändring i centrala Piteå, område 1 

 Bilaga 16SBN239-5 Kartbilaga med nya hastighetsgränser, område 1 
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§ 117 
 

Planbesked - ändring av detaljplan för Bondön 

Diarienr PB 2016-000428 

 
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, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid standardförfarande 

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 

Planområdet ligger cirka 13 km sydost om Piteå centrum och ca 1 km sydost om 

Haraholmens industriområde. Bondön utgörs av en ca 6,5 km långt och 2-2,5 km bred halvö. 

Skogsbruk bedrivs över hela ön och stora delar består av hyggen. Bondön används för 

friluftsliv och för jakt. Det händer att Bondön används för bete av Östra Kikkejaur Sameby. 

På Bondön finns även en vindkraftpark. 

  

Området är idag detaljplanelagt. Nuvarande detaljplan, antagen 2012, anger kanal, hamnplan 

med plats för båtförråd och småbåtshamn på norra sidan om kanalen samt område för handel 

och service på södra sidan. 

  

En del av detaljplanen från 2012 har genomförts. Bondökanalen öppnades för båttrafik 

sommaren 2016 och längs kanalens södra sida har ett område för ”småbåtsparkering” 

iordninggjorts. Någon verksamhet har dock ej tillkommit och området är inte bebyggt idag. 

Genomförandetiden för gällande detaljplan från 2012 har ej gått ut, om mark som ej tillhör 

Piteå kommun ska ingå i detaljplanen krävs därför särskilt avtal. 

  

Piteå kommun, Näringslivskontoret, ansöker om att detaljplanelägga på nytt för att möta nya 

och förändrade behov. Syftet med ny detaljplaneläggning är att se över funktionerna i 

angränsning till kanalen. 

  

Områdets karaktär idag samt dess potential som turist- och besöksmål i en med fördel något 

pittoresk anda gör att tillkommande bebyggelse bör regleras i kommande detaljplanering. 

  

Upphävande av strandskydd är tänkt att ske i kommande detaljplan. 
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Det finns ingen befintlig bebyggelse i direkt närhet. En bit bort ligger cirka ett tiotal privata 

bostäder som nyttjas främst sommartid. 

  

I Översiktsplan för Piteå kommun, fördjupning för skärgården, finns mål och 

rekommendationer för Bondön. ÖP:n anger att framtida mark- och vattenanvändning i 

planområdet är kanal, camping, båtled och småbåtshamn. ÖP:n anger också att Bondöns 

strandkanter är utpekade som viktiga hänsynsområden med höga naturvärden, det gäller 

främst de nordliga strandkanterna. Området som är aktuellt för detaljplaneläggning är i 

granskningshandlingen för Översiktsplan för ÖP 2030 utmärkt som Verksamhetsområde, 

planerad. 

  

Området kan anslutas till det kommunala vattenledningsnätet. Avloppsrening sker lämpligen 

genom enskilda anläggningar. 

  

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, anser att planläggning av detta område är lämpligt och 

gynnar områdets utveckling. Intentionerna är förenliga med översiktsplan. Planläggning 

avgränsas med fördel till endast kommunal mark, det vill säga en mindre del än vad 

Näringslivskontorets har angivit i sin bilaga. 

  

En möjlig detaljplaneläggning kommer att 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 klass 3 vilket innebär 8 450 kronor. 

Yrkanden 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

  
Beslutsunderlag 

 Ansökan planbesked 
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§ 118 
 

Planbesked - ändring av detaljplan för maskinhall, Storsträsk 2:5 

Diarienr PB 2016-000320 

 
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 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 ansöker om planändring av befintlig detaljplan för fastigheten Storsträsk 2:5 med 

syfte att möjliggöra för byggnation av en maskinhall om ca 385 m² samt utökning av befintlig 

byggrätt. 

  

Sökanden bedriver skogsbruk om 900 ha skog i privat näringsverksamhet och för att göra 

detta krävs en maskinpark. Därför finns behov av en maskinhall för förvaring, reparation och 

underhåll av maskiner och fordon som används till skogsbruket. Av praktiska skäl såsom 

tillgång till el önskar sökanden placera maskinhallen i anslutning till bostaden. Maskinhallen 

avses att placeras mot den nordliga fastighetsgränsen, utritad på situationsplanen. 

  

Området präglas idag av både fritidshusbebyggelse men även av permanenta bostäder. 

Storsträsk 2:5 är idag detaljplanelagt som fritidshusområde med en byggrätt fördelat på en 

huvudbyggnad med högsta area om 60 m² och en tillbyggnad med högsta area om 30 m². Den 

totala byggnadsytan får inte överstiga 80 m² (D0658F). 

  

I gällande översiktsplan Fördjupning för Landsbygden är området utpekat som befintlig 

bebyggelse och är strandskyddat av Storsträsket. Området ingår i riksintresse för Natura 2000 

älvar och är även vattenskyddat. 

  

Fastigheten nås av enskild väg. På fastigheten finns en vattentäkt som enligt gällande 

detaljplan ska förse 25 hus med vatten. Både vägen och vattentäkten ska tas i beaktande vid 

upprättande av detaljplan. Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan sökanden och Piteå 

kommun. 
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Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör bedömningen att en ändring av befintlig detaljplan är 

väl lämpad. Idag präglas området av fritidshus och permanentboende i en miljö med stora 

delar skogsmark. En utökad byggrätt och ett uppförande av en maskinhall för skogsbruk anses 

därför inte göra någon betydande påverkan på områdets karaktär. Maskinhallens placering blir 

väl avskild från närmast bebyggda fastighet i norr genom en kil av skogsmark som utgörs av 

samfälligheten Storsträsk S:1. 

  

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, delar sökandens åsikt om att maskinhallen av praktiska 

skäl bör placeras på bostadsfastigheten. Planläggning kan handläggas med utökat 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 1, 3 380 kr. 

Yrkanden 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan planbesked med orienteringskarta och situationsplan 
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§ 119 
 

Information om planärenden 

Diarienr 16SBN12 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Lundberg, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar nämnden om 

planärenden. 
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§ 120 
 

Stora Örnen 18, Byggsanktionsavgift för byggnad som tagits i bruk 

utan slutbesked 

Diarienr PB 2016-000246 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare 

handläggning. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid slutsamråd på plats 2016-04-19 för utfärdande av slutbesked för hus 2 och 4, 

konstaterades att 18 lägenheter i hus 2 var ianspråkstagna, då inflyttning hade skett utan 

slutbesked. 

  

Motivering 

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

brister i efterlevnaden av lagstiftningen till prövning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås 

med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ PBL samt 5 kap. 19 § plan- och byggförordningen (PBF) 

påföra Stora Örnen 18 KB, Box 717, 941 28 Piteå, byggsanktionsavgift med följande 

motivering: 

  

12 lägenheter i Hus 2 är ianspråktagna, inflyttning har skett utan slutbesked. 

  

Kommunicering 

Stora Örnen 18 KB har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter, och säger i sitt svar att 

2016-04-01 hade 12 lägenheter underskrivet avtal och hävdar att summan ska korrigeras till 

rätt antal lägenheter och yta. Summan efter korrigering blir 132 368 kr mot 197 755 kr före. 

 
Beslutsunderlag 

 Synpunkter gällande byggsanktionsavgift 

 Uträkning avgift inkl. foto, Stora Örnen 18 
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§ 121 
 

Långnäs 8:17, Olovligt uppförd byggnad 

Diarienr 16SBN66 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare 

handläggning. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid tillsynsbesök 2012-09-26 på fastigheten Långnäs 8:17 konstaterades att en byggnad hade 

uppförts på fastigheten utan bygglov. Ägarna Johan och Jeanette Ögren tillskrevs för att ge 

möjlighet att inkomma med en förklaring. 2012-12-12 meddelade Leif Ögren att han (far till 

barnen) skulle svara på frågeställningen, men ville ha förlängd tidsfrist. Vid besök på 

stadshuset 2013-02-13 uppgav Leif Ögren att han senast 2013-04-05 skulle inkomma med 

förklaring. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att ingen förklaring inkommit. 

  

Inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-03-17 inkom Leif Ögren med 

synpunkter, och nämnden återremitterade ärendet för ytterligare handläggning. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen en skyldighet att ta upp brister i 

efterlevnaden av lagstiftningen till prövning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås med stöd av 

11 kap. 5 och 51 §§ plan- och bygglagen (PBL) samt 5 kap. 19 §§ plan- och 

byggförordningen (PBF) påföra Leif Ögren, Infjärdensvägen 489, 946 91 Roknäs 

byggsanktionsavgift med följande motivering: 

  

Vid tillsynsbesök 2012-09-26 konstaterades att en byggnad hade uppförts utan bygglov, 

startbesked eller slutbesked. 

  

Den särskilda avgiften påförs enligt PBL 11 kap. 57 § punkt 3 Leif Ögren i egenskap av den 

som fått fördel av åtgärden. 

  

Kommunicering 

Leif Ögren inbjöds 2016-05-03 till en dialog om ärendet. Vid mötet framkom följande: En 

bygglovsansökan avses att inlämnas gällande den olovligt uppförda byggnaden. 

  

Vid tidigare handläggning hade utlovats en reducering av avgiften med den yta som 

motsvarar den byggnad som ersatts, dvs 80 m². Samhällsbyggnadsnämnden föreslås medge en 

sådan reducering. Reduceringen av den sanktionsgrundade ytan minskar den särskilda 

avgiften från 245 195 kr till 208 653 kr. 

  

Även detta förslag till beslut har kommunicerats men inga synpunkter har inkommit. 

 
Beslutsunderlag 

 Långnäs 8:17 Bilaga 1 Foton 

 Långnäs 8:17 Bilagor 2-4 
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§ 122 
 

Pitholm 58:1, Förhandsbesked för flytt av befintligt hus 

Diarienr PB 2016-000249 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av nytt fritidshus 

på fastigheten Pitholm 58:1. 

 
Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Per-Ronny Lundgren inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 28 april 2016 med ansökan 

om förhandsbesked angående nyetablering av ett fritidshus på rubricerad fastighet. Platsen är 

belägen på Pitholm och den tilltänkta fastigheten ligger 100 m innanför strandskyddsområdet, 

Strandskydd är sökt och beviljat av länsstyrelsen. 

  

Vatten och avlopp måste ordnas med en enskildanläggning och anslutningsvägen ansluts till 

vägförening. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

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

  

Samtliga berörda markägare runt platsen har skriftligen hörts. En erinran har inkommit från 

Christer Olsson. 

 
Beslutsunderlag 

 Remiss Svar på remiss med erinran, PITHOLM 8:83, Per Christer Olsson 

 Kartmaterial Pitholm 58:1 
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§ 123 
 

Bergsviken 46:1, Förhandsbesked för avstyckning av tomter 

Diarienr PB 2016-000436 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av tre 

enbostadshus på fastigheten Bergsviken 46:1. 

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Sten och Karin Pettersson inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 6 juni med ansökan om 

förhandsbesked för nyetablering av tre enbostadshus på fastigheten Bergsviken 46:1. Platsen 

ligger i västlig riktning och passar bra för boende med närhet till skola och affär. 

  

Vatten finns i området men avlopp ordnas med enskild anläggning eller utökat kommunalt 

avlopp. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

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

 

Samtliga berörda markägare har skriftligen hörts, ingen erinran har inkommit. 

Yrkanden 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Karta Bergsviken 46:1 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 28 (36) 

Sammanträdesdatum  

2016-09-08  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 124 
 

Ormen 4, Beslut om ny adress 

Diarienr 16SBN240 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastigheten Ormen 4, Nygatan 12, byter adress till 

Skomakaregatan 8. 

 
Ärendebeskrivning 

Införande av Grön rutt i stadsdelen Norrmalm har inneburit att nitton fastigheter fått nya 

adresser eftersom den tidigare adressen inte stämt överens med infarten till fastigheten. 

  

Motivering 

Kommunen är ansvarig för adressättningen och för ajourföringen av adresser. Aktuella 

adresser är viktiga för att bland annat postens och renhållningens logistik ska fungera, men 

framförallt för att utryckningsfordon snabbt ska hitta fram till rätt plats vid en nödsituation. 

  

Innan kommunen verkställer en adressändring ska information ges till berörda. Vilket har 

skett. 

  

Piteå kommun har undersökt frågan, med både Lantmäteriet och kommunens jurist, om 

adressbeslut går att överklaga. Att ändra en adress är en befogenhet som kommunen har, detta 

anges i Fastighetsregisterlagen § 4 2 stycket (2000:224). Vidare anges i förordning 

(2000:308) om fastighetsregister § 59 att kommunen har behörighet att ändra en 

adressuppgift. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 - Situationsplan 
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§ 125 
 

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. 
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§ 126 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista P-tillstånd för rörelsehindrad 2016 jan-maj Lena Lundström 

 Delegationsbeslut avtalsuppsägning 2016-06-23 Brith Fäldt 

 Delegationslista t o m 2016-06-30 Håkan Johansson 

 Delegationslista t o m 2016-06-28 Maria Nilsson 

 Yttrande över motion om inrättande av deponiplats för sura sulfatjordar, delegationsbeslut 

Brith Fäldt 

 Delegationslista ByggR 2016-06-01--2016-08-21 

 Delegationslista ECOS 2016-06-01--2016-08-21 

 Yttrande över förlängd nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning i befintlig 

ledningsgata mellan Bonäset och Pitholm, delegationsbeslut Brith Fäldt 
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§ 127 
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 16SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för offentlig plats. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut för offentlig plats som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande A233.006 Café Piteå uteservering 2016 

 Banderoll Piteå summer Games A187.199 

 Yttrande A240.866 Anticimex saxlift Sundsgatan Cederterassen 

 Yttrande A244.784 Uteservering Kebab House Rådhustorget 

 Yttrande A237.566 Krokodil uteservering 

 Yttrande A167.781 Byxtorget 7 juni Event Finland 

 Yttrande A232.040 Bengtstivoli Nolia Piteå 3-6 juni 2016 

 Yttrande A224.530 Destination Piteå ek för "Röjardagen" 3 juni Storg/Uddmg Byxtorget 

 Yttrande A212.072 Saxlift 7-8 juni Sundsg/Västerg Cedererterassen Ek för. 

 Yttrande A237.566 Twäit´n AB/Krokodil Uteservering Storgatan 7/6-26/7 10:00-16:00 + 

PDOL-veckan 27-30/7 10:00-01:00 

 Yttrande A220.678 Piteå musik och danskskola Piteå centrala juni-juli 

 Yttrande A267.340 Piteå museum Rådhustorget 28 juni 

 Yttrande A233.900 Veteranfordon i Badhusparken 

 Yttrande A242.535 Midsommarfirande Badhusparken 

 A193.105 Uteservering Pressbyrån Storgatan 41 

 Yttrande A345.081 Korvvagn Storgatan/uddmansgatan, Stadshotellet Paitball Action 

Games 

 Yttrande A201.521 Billutställning Rockabillyfest Norrfjärden 27 augusti 

 Yttrande A174.504 Kyrkmarknad Öjebyn PDOL 

 Yttrande A 107.635 Axels Nöjesfält PDOL 2016 

 Yttrande A174.557 PDOL 2016 

 Yttrande A287.451 Lakritsförs. Storgatan/Aronsgatan 

 Yttrande A242.535 Muslimsk kvinnoförening picknic i Badhusparken 5, 6 juli 2016 

 A061.349 Yttrande Stora Nolia 2016 mässarrangemang 

 Yttrande A296.653 Torgplats bärförsäljning 15 juli- 30 sept 

 Yttrande A313.916 Skärgårdsfest 19-20 aug 

 Yttrande A348.881 Alligator Musikförening Badhusparken 15 aug 
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§ 128 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Överklagande av Länsstyrelsens beslut om bygglov för tillbyggnad på Djupviken 5:4 

 För kännedom till SBN - Översiktsplan 2030 Piteå kommun 

 Delegationsbeslut gällande YH-utb Digital strateg 

 Delegationsbeslut gällande YH- utb Integrationspedagog 

 Granskningsmeddelande kontokort mm 
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§ 129 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokoll KF 2016-04-18 § 104 Revidering Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 

Uppdrag till miljö- och tillsynsnämnden att göra en översyn. 

 Bilaga till Protokoll KF 2016-04-18 § 104 Revidering Allmänna lokala 

ordningsföreskrifter. Uppdrag till miljö- och tillsynsnämnden att göra en översyn. 

 Protokoll Kommunala Pensionärsrådets au 2016-02-18 

 Protokoll Kommunala Pensionärsrådet 2016-03-03 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 155 Universitetsområdet, Prioriteringar 2016 

 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 16-06-07 § 152 Bostadsförsörjningsplan 

 Protokollsutdrag Miljö - och tillsynsnämnden § 94 Övriga frågor 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §168  Remiss - Betänkandet Palett för ett stärkt 

civilsamhälle (SOU 201613) 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 166 Remiss, Åtgärder för systematisk anpassning av 

hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard 

 Bilaga/Yttrande till Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till 

vägarnas trafiksäkerhetsstandard 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-06-22 § 153 Slutredovisning av 

investeringsprojekt samhällsbyggnadsnämnden 2015 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §150 Västermalm kvarteret Tallen 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 148  Detaljplan del av Stadsön 1:1 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 147  Försäljning av tomträttsfastighet Stadsön 

8:29 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §146  Försäljning av tomträttsfastighet Ankarskatan 

11 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 136  Verksamhetsplan (VEP) 2017 - 2019 och 

årsbudget 2017 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 149  Detaljplan del av kvarteret Tallen, Tallen 10 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 § 181 Medborgarförslag angående cykelslinga 

mellan Kopparnäs och Öjebyn 

 Protokollsutdrag KF 2016-06-22 § 165 Fyllnadsval uppdrag som ledamot tillika 

ordförande för miljö- och tillsynsnämnden 
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§ 130 
 

Informationsärenden 

Diarienr 16SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar om: 

1. revisionsrapport internkontroll 

2. det statliga extra anslaget till flyktingverksamheten 

3. trafikutredning Norrmalm 

 
Beslutsunderlag 

 Granskning av SBN:s internkontroll, Slutdokument 2016-05-31 

 Granskning av SBN:s internkontroll, Revisionsrapport 2016-05-15 
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§ 131 
 

Aktuella kurser och konferenser 

Diarienr 16SBN10 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att en ledamot från majoriteten och en från oppositionen 

deltar i det regionala seminariet "Bostäder för alla - men hur?". 

  

Marika Risberg (C) och Jenny Savela (S) deltar i seminariet. 

 
Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet informerar om kurser och konferenser som de beslutat att 

samhällsbyggnadsnämnden ska delta i. Utskottet har beslutat att nämnden skickar två 

deltagare. 

  

Daniel Bergman (M) föreslår att nämnden utser en deltagare från oppositionen och en från 

majoriteten samt att Marika Risberg (C) utses till oppositionens representant. 

 
Beslutsunderlag 

 Regionala seminarier Bostäder för alla - men hur? SKL 
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§ 132 
 

Övriga frågor 

Diarienr 16SBN4 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 

hastigheten längs Sundsgatans sträckning mellan Kolmilavägen och rondellen vid 

vattentornet i Öjebyn. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 

hastigheten längs Djupviksvägen vid förskolan Rönnen. 

 

 


