
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

 

 

Sekreterare Maria Burström 

  

Ordförande Brith Fäldt (V) 

  

Justerande Karl-Erik Jonsson (M) 

  

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-12 

Anslags uppsättande 2016-10-18 Anslags nedtagande 2016-11-10 

Förvaringsplats för protokollet Staben, Samhällsbyggnad 

  

Underskrift/anslaget av 

 

Maria Burström 

 

Plats och tid Stadshuset, Ovalen och bussrundtur (em) kl. 09.30-16 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Karl-Erik Jonsson (M) 

  

Justeringens plats och tid Staben, Samhällsbyggnad, 2016-10-18  kl. 11 

  

Paragrafer              §§ 133-148 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutande  Brith Fäldt (V), ordförande 

Magnus Nyström (S), vice ordförande 

Jenny Savela (S) 

Stig Rönnbäck (S) 

Carola Bergman (S) 

Tomas Eklund (S) 

Agnes Szögi (S) 

Karl-Erik Jonsson (M) 

Daniel Bergman (M) 

Martin Åström (NS) 

Jan Westerberg (L) 

Anne Bjernhagen (KD), tjänstgörande ersättare 

Regis Cabral (S), tjänstgörande ersättare 

  

Övriga deltagare Agneta Nilsson (S), adjungerad ersättare 

Jenny Lehtipalo, t.f. förvaltningschef 

Florian Steiner, stadsarkitekt, § 135 

Maria Widman, samhällsutvecklare, § 136 

Anna-Karin Lundberg, enhetschef Plan, bygg o mark, §§ 137-140 

Johan Wirtala, avdelningschef Fysisk planering, §§ 137-148 

Kjell Norberg, trafikingenjör, § 141 

Charlotte Sundman, vuxenutbildningschef, §142 

Rebecka Granström, upphandlare, §147 

Dan Berggren, projektsamordnare, §147 

Maria Burström, nämndsekreterare 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Innehållsförteckning ................................................................................. Sid 

  

§ 133  Förvaltningschefen informerar ........................................................................................ 4 

§ 134  Månadsbokslut ................................................................................................................ 5 

§ 135  Uppdragsbeskrivning för Rådhustorget .......................................................................... 6 

§ 136  Remiss – Riktlinjer för inrättande av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp 

(inklusive utbyggnadsplan) .............................................................................................. 7 

§ 137  Information om planärenden ........................................................................................... 9 

§ 138  Detaljplan för Kopparnäs 10:16 .................................................................................... 10 

§ 139  Byggsanktionsavgift för byggnad som tagits i bruk utan slutbesked, Stora Örnen 18 . 12 

§ 140  Byggsanktionsavgift för olovligt uppförd byggnad, Långnäs 8:17 ............................... 14 

§ 141  Hastighetsförändring i centrala Piteå, del 2 ”Sundsgatan” ........................................... 15 

§ 142  Återrapportering av det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen .......... 16 

§ 143  Delegationsbeslut .......................................................................................................... 17 

§ 144  Delegationsbeslut offentlig plats ................................................................................... 18 

§ 145  Delgivningsärenden ....................................................................................................... 19 

§ 146  Delgivningsärenden protokoll ....................................................................................... 20 

§ 147  Informationsärenden 2016-10-12 .................................................................................. 21 

§ 148  Aktuella kurser och konferenser ................................................................................... 22 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 133 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Tillförordnad förvaltningschef Jennie Lehtipalo informerar kort om verksamheterna inom 

Samhällsbyggnad. 
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§ 134 
 

Månadsbokslut 

Diarienr 16SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger månadsrapporten för september 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen presenterar månadsrapport september 2016 för samhällsbyggnads-

nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport september 2016 SBN 
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§ 135 
 

Uppdragsbeskrivning för Rådhustorget 

Diarienr 15SBN405 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar Uppdragsbeskrivning Rådhustorget. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden utser ordförande till nämndens representant i styrgruppen för 

projektet Rådhustorget. 

 
Ärendebeskrivning 

Rådhustorget anlades på 1600-talet och är Piteås äldsta formade plats. Historisk bebyggelse 

talar om den småskaliga trästaden som Piteå en gång i tiden varit. Torget utgör riksintresse för 

kulturmiljövård, ligger centralt och har ett öppet och soligt läge. 

  

År 2021 fyller Piteå 400 år, målsättning är att Rådhustorget då, med utgångspunkt i dess 

styrkor, ska utgöra en trevlig mötesplats i Piteå centrum och därmed bidra till att stärka 

stadskärnans attraktivitet. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden har 2015-09-08, § 124, gett förvaltningen i uppdrag att, 

tillsammans med aktuella intressenter, påbörja arbetet med en konkret projekt- och åtgärds-

plan för Rådhustorget. Projektplan upprättas då uppdragsbeskrivningen fastställts. 

Påbörjandet av projekt- och åtgärdsplanen sker efter att projektplanen godkänts av styr-

gruppen. Styrgruppen föreslås bestå av näringslivschefen, förvaltningscheferna för 

Samhällsbyggnad och Kultur, park och fritid, samt ordförande för Samhällsbyggnads-

nämnden. 

  

Projekt Rådhustorget är ett profilprojekt under Stadsmiljöprogrammet. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppdragsbeskrivning Rådhustorget 

 Protokollsutdrag SBN 2015-09-08 § 124 
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§ 136 
 

Remiss – Riktlinjer för inrättande av nya verksamhetsområden för 

vatten och avlopp (inklusive utbyggnadsplan) 

Diarienr 16SBN237 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna för 

inrättande av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i enlighet med yttrande från 

nämnden 2016-09-08, § 113, med nedanstående justering: 

 

4. Förslag till verksamhetsområde för Renön och Nötön (preliminärt VO för Långnäs 

och Rosvik, där beslut tas i senare skede närmare verkställande). 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag till riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp har varit ute 

på remiss under tiden 25 augusti – 9 september 2016. Fyra samråd har hållits för 

fastighetsägare i respektive område samt ett allmänt möte. Sammanlagt kom 188 deltagare. 

Det har inkommit ytterligare 25 skriftliga och 4 muntliga synpunkter. 

 

 8 om en vilja att ingå i VO 

 4 om kostnader 

 11 om tidigarelägga Renön/Nötön 

 19 positiva till VO (3 Långnäs, 6 Nötön, 10 Renön) 

 4 negativa till VO (3 Långnäs, 1 Renön) 

 

Vad gäller Långnäs och Renön/Nötön är många positiva till verksamhetsområde, medan i 

Rosvik var det lite mer blandade åsikter. I Långnäs har det bland annat uttryckts en önskan 

om senareläggning i avvaktan på inrättande av vattenskyddsområde och dess eventuella 

konsekvenser. Motsatsen har tydligt uttryckts av flera fastighetsägare på Renön/Nötön där en 

önskan om tidigareläggning finns, även från exploatörer i området. Sammanlagt finns det ett 

antal från respektive område som oroar sig för kostnaden och som inte finner kommunalt VA 

nödvändigt. 

  

Länsstyrelsen har lämnat ett preliminärt yttrande med synpunkterna angående att områden 

med risk för översvämning och eventuell påverkan av framtida klimatförändringar bör ingå i 

bedömningen. Arbetsgruppen tar med sig det i det fortsatta arbetet, men bedömer att det inte 

påverkar förslaget till utbyggnadsplan för de aktuella områdena. En översiktlig kartanalys har 

genomförts med MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) översvämnings-

modell som grund. 

  

Styrgruppen har beslutat att byta tidsordning för utbyggnad av Långnäs med Renön/Nötön 

och har därför återremitterat ärendet till nämnder och Länsstyrelsen inför beslut i kommun-

styrelsen och sedermera kommunfullmäktige: 
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 Starkt exploateringstryck på Renön och Nötön. Inga förfrågningar kring exploatering 

på Långnäs förekommer. 

 Frångår prioriteringsordningen enligt framtagen modell, med en treårig fördröjning för 

utbyggnad i Långnäs. 

 Båda områdena uppvisar motsvarande mängd dricksvattenproblem, medan Renön har 

en viss övergödningsproblematik. Långnäs har högre andel permanentboende och 

ligger inom sekundär zon till föreslaget vattenskyddsområde. Svårt att bedöma om 

risken för påverkan på föreslaget vattenskyddsområde med en treårig fördröjning ökar. 

 I väntan på utbyggnation av kommunalt VA så fokuseras tillsynen på att åtgärda 

avloppslösningar där stor risk för olägenhet för människors hälsa eller betydande 

påverkan på recipient föreligger. 

 En parallell utbyggnad blir enligt kostnadsanalys för ekonomiskt belastande. 

  

En översiktlig utbyggnadsplan med prioriteringsordning föreslås enligt nedan: 

2017 – 2019 Renön/Nötön 

2020 – 2022 Långnäs 

2023 – 2024 Rosvik 

 
Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-09-08 § 113 Remiss om riktlinjer för 

inrättande av nya verksamhetsområden för vatten och avlopp (inkl. utbyggnadsplan) 

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

verksamhetsområden och VA-taxa 
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§ 137 
 

Information om planärenden 

Diarienr 16SBN12 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Lundberg, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar om planärenden. 
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§ 138 
 

Detaljplan för Kopparnäs 10:16 

Diarienr PB 2015-000659 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Kopparnäs 10:16. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnads/Fysisk planerings samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 

Information till beslutet 

Efter antagande av plan i samhällsbyggnadsnämnden skickas antagandebeslutet till sakägare 

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

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

kommunens beslut kommer in till länsstyrelsen. 

  

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

räknas från den dag då samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunens 

anslagstavla. 

 

Om Länsstyrelsen inte överprövat planen eller sakägare inte överklagat planen vinner den 

laga kraft tre veckor efter att samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunen 

anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att ge planmässiga förutsättningar för bostadsändamål inom ca fyra 

fastigheter. Planområdet omfattar ca 7,5 ha och är beläget i Kopparnäs, ca 1 mil norr om 

centrala Piteå och 2 km söder om Norrfjärden. Planområdet är inte detaljplanelagt sedan 

tidigare och redovisas i gällande översiktsplan som skog. Planen bedöms inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan. Handläggning av planen har genomförts med standardförfarande. 

  

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2016-07-11--2016-08-08. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2016-08-16 

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

  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-08-25--2016-09-08. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2016-09-13 

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

  

Efter granskningen har planförslaget textredigerats något, dock inte på sådant sätt att ny 

granskning behövts. 
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Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, anser att det är positivt med en planläggning som 

möjliggör för bostäder då tillkomst av tomter överensstämmer med Piteå kommuns avsikt att 

öka bostadsbyggandet. 

  

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, gör bedömningen att detaljplanen är klar för antagande 

och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta med planbestämmelser 

 Bilaga 2 Planbeskrivning 

 Bilaga 3 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 4 Granskningsutlåtande 
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§ 139 
 

Byggsanktionsavgift för byggnad som tagits i bruk utan slutbesked, 

Stora Örnen 18 

Diarienr PB 2016-000246 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra Stora Örnen 18 KB, Box 717, 941 28 Piteå, 

särskild avgift (byggsanktionsavgift) på 132 368 kronor eftersom inflyttning har skett i 12 

lägenheter i Hus 2 utan slutbesked. 

  

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

bygglagen (2010:900) samt 9 kap. 18 § plan- och byggförordningen (2011:338). 

Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M) och Martin Åström (NS) reserverar sig mot beslutet. 

 
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 ianspråktagna, 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. 

  

Fysisk planering föreslår att samhällsbyggnadsnämnden, med stöd av 11 kap 5 och 51 §§ PBL 

samt 9 kap 18 § plan- och byggförordningen (PBF), påför Stora Örnen 18 KB, Box 717, 

94128 Piteå byggsanktionsavgift med motiveringen att 14 lägenheter i Hus 2 är ianspråktagna 

och att inflyttning har skett utan slutbesked. 

  

Kommunicering 

Förslag till beslut har kommunicerats med Stora Örnen 18 KB. Företaget säger i sitt svar att 

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

korrigeras till rätt antal lägenheter och yta. Summan efter korrigering blir 132 368 kr mot 197 

755 kr före. 

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): Yrkar att det inte ska utgå någon byggsanktionsavgift med hänvisning 

till den skrivelse, med diarienummer PB 2016-000246-3, som företaget lämnat in. 

  

Magnus Nyström (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller 

arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Synpunkter gällande byggsanktionsavgift 

 Uträkning avgift inkl. foto, Stora Örnen 18 
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§ 140 
 

Byggsanktionsavgift för olovligt uppförd byggnad, Långnäs 8:17 

Diarienr 16SBN66 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra Leif Ögren, Infjärdensvägen 489, 946 91 

Roknäs, särskild avgift (byggsanktionsavgift) på 208 653 kronor eftersom en byggnad har 

uppförts på fastigheten Långnäs 8:17 utan bygglov, startbesked eller slutbesked. 

  

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

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

 
Ärendebeskrivning 

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

uppförts på fastigheten utan bygglov. Fysisk planering skrev till ägarna Johan och Jeanette 

Ögren för att ge dem möjlighet att inkomma med en förklaring. Leif Ögren meddelade  

2012-12-12 att han (far till barnen) skulle svara på frågeställningen och att han ville ha 

förlängd tidsfrist. Vid besök på stadshuset 2013-02-13 uppgav Leif Ögren att han senast 

2013-04-05 skulle inkomma med förklaring. Någon förklaring har inte 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 (PBL) en skyldighet att ta upp 

brister i efterlevnaden av lagstiftningen till prövning. 

  

Fysisk planering föreslår att samhällsbyggnadsnämnden, med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ 

PBL samt 9 kap. 6 §§ plan- och byggförordningen (PBF), beslutar att påföra Leif Ögren, 

Infjärdensvägen 489, 946 91 Roknäs, byggsanktionsavgift. Motiveringen är att en byggnad 

har 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 

Ärendet har kommunicerats med Leif Ögren. Han har framfört synpunkter på byggnadens 

area. Arean för beräkning av avgiften har därefter justerats. 

  

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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§ 141 
 

Hastighetsförändring i centrala Piteå, del 2 ”Sundsgatan” 

Diarienr 16SBN266 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förändrad hastighet inom tättbebyggt område 

på Sundsgatan enligt bilagorna 16SBN266-3 och 16SBN266-4. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14 

och 3 kap 17 § första stycket i trafikförordningen (1998:1276). 

 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förändrad hastighet utanför tättbebyggt 

område på Sundsgatan enligt bilagorna 16SBN266-3 och 16SBN266-4. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 15 

och 3 kap 17 § tredje stycket i trafikförordningen (1998:1276). 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad, Fysisk planering, har för avsikt att fortsätta den hastighetsförändring som 

påbörjats. Nu när Sundsgatan delen Kolmilavägen - Industrigatan byggs om med separat 

gång- och cykelväg anser vi det lämpligt att även införa ny hastighetsgräns på sträckan 

Kolmilavägen-Bro över E4, se beslutsunderlag 16SBN266-3. 

 

Denna förändring passar bättre ihop med den nyligen beslutade hastighetsförändringen i 

centrum och eftersom gatan smalnas av kommer acceptansen från fordonsförarna bli större. 

Hastighetsförändringen ligger både inom och utom kommunens beslutade gräns för 

tättbebyggt område. Sträckan mellan E4 och cirkulationsplatsen i korsningen väg 506/374 

kommer i detta läge att vara oförändrad, bashastighet 70 kilometer i timmen bibehålls tills 

vidare. 

 

Trafik- och projektenheten föreslår hastigheten 60 kilometer i timmen på sträckan mellan 123 

meter väster om Kolmilavägen och 73 meter väster om Industrigatan (inom tättbebyggt 

område) samt mellan tättbebyggd områdesgräns till cirka 490 meter väster om Industrigatan 

(utom tättbebyggt område), se kartbilaga 16SBN266-4. 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Motivering av Piteå kommuns beslut om hastighet på del av Sundsgatan utanför 

tättbebyggt område, 16SBN266-3 

 Kartbilaga Centrum 2, 16SBN266-4 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 16 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 142 
 

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 ak-

tuella området och på uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden hantera avvikelser. 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 143 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista Pernilla Forsberg t.o.m. 2016-09-22 nr 5 

 Delegationslista Lena Lundström 20160524-20160921 

 Delegationslista ByggR 2016-08-22--2016-09-28 

 Delegationslista Ecos 2016-08-22--2016-09-28 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 144 
 

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 A336.417 Helikopter 20-årsfirande 26-27 augusti 

 Yttrande A367.369 BW Måleri Byggställning Krukmakarg/Malmskilnadsg 

 Yttrande A371.147 Container Lastplats Uddmansgatan 29-31 augusti 2016 

 Yttrande A363.895 ljusmanifestation Byxtorget 10 sept 2016 

 Yttrande Marknad Öjebyn 19-20 nov 

 Yttrande A407.168 Banderoller G/C-bro över Svartuddsv. 10/10-24/10-2016 

 Yttrande A412.159 Arbetsplatsomr. Skylift Uddmansgatan/Prästgårdsgatan 

målningsarbete 

 Yttrande A394.915 Skördefest Rådhustorget, Byxtorget musik försäljning Piteå ek. 

förening 29 september 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 145 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Begäran om komplettering från Skolinspektionen, upprättad 2016-06-14 

 Svar på begäran om komplettering från Skolinspektionen, undertecknad av Brith Fäldt 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 146 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

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

ordförande för miljö- och tillsynsnämnden 

 Protokollsutdrag KS 2016-08-22 § 201 Remiss - Nattågstrafik efter 2018 

 Bilaga till beslut KS 2016-08-22 § 201 Remiss - Nattågstrafik efter 2018 

(TRV2015/66037) 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-08-22 § 193 Ombyggnation utvändiga ytor 

busstationen 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-08-22 § 195 Verksamhetsplanering för 

säkerhetsarbete 2016 

 Bilaga till KS §195 - verksamhetsplanering för säkerhetsarbete 2016 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-09-05 § 215 Planprogram för externt 

handelscentrum i Piteå 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-09-05 § 213 Bostadsförsörjningsplan 

 Protokollsutdrag KSAPU 2016-09-19 § 169 Riktlinjer för skyltning - återremiss 

 Protokollsutdrag KSAPU 2016-09-19 § 170 Riktlinjer för uteserveringar - återremiss 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-08-22 § 200 Otillåtna bosättningar 

 Protokollsutdrag BUN 2016-09-07 § 107 Nya frågor - ändring av hastighetsskyltar (fråga 

till SBN) 

 Protokollsutdrag KSAPU 2016-08-29 § 151 Upphandling Bergsviken 2:18 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 147 
 

Informationsärenden 2016-10-12 

Diarienr 16SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar om: 

1. Persontransporter med buss 2016 (upphandling), Rebecka Granström 

2. Lärande rekrytering (ESF-projekt), Dan Berggren 

3. Busstationen och andra gatu- och trafikprojekt, Johan Wirtala 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - Persontransporter med buss 2016 

 Bilaga 1 Persontransporter med buss 2016 - Sammanfattning 

 Bilaga 2 Tidplan 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (22) 

Sammanträdesdatum  

2016-10-12  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 148 
 

Aktuella kurser och konferenser 

Diarienr 16SBN10 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar om kurser och konferenser som kan vara av intresse för 

nämnden att delta i. 

 
Beslutsunderlag 

 Höstens konferens om hållbar stadsplanering, 18-19 oktober 

 Presidiedagar 3-4 april 2017 - boka in datumet redan nu 

 

 


