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§ 149 
 

Revisorerna besöker samhällsbyggnadsnämnden 2016 

Diarienr 16SBN311 

 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 

verksamhet årligen. 

 

För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och styrelser arbetar för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Revisorerna besöker samhällsbyggnadsnämnden den 8 november. Kommunrevisionen 

tillämpar i år en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande granskningen. 

Kommunrevisionen kommer att använda dessa frågeställningar som utgångspunkt för 

dialogen med nämnden. 

 

Utöver enkäten vill kommunrevisionen särskilt ta upp följande: 

- nämndens och förvaltningens organisation 

- nämndens arbete (eslutsunderlag, sammanträden, antal ärenden, delegationsordning) 

- vuxenutbildningen 

- rekrytering och kompetensförsörjning. 

 

En sammanfattning av revisorernas synpunkter kommer skriftligt till nämnden och tas 

därefter upp i ett kommande nämndsammanträde. 

 
Beslutsunderlag 

 Grundläggande granskning 2016 SBN 

 Komplett rapport Övergripande granskning 2015 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 150 
 

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. 
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§ 151 
 

Definition och tillämpning av begrepp i plan- och bygglagen (PBL) 

Diarienr PB 2016-000520 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet för ytterligare bearbetning. 

 
Ärendebeskrivning 

Plan- och bygglagen (PBL) innehåller begreppet sammanhållen bebyggelse. För områden 

utanför detaljplaner och sammanhållen bebyggelse finns enligt 9 kap. 6 § PBL inte krav på 

bygglov för mindre komplementbyggnader eller tillbyggnader. 

 

Miljö- och byggnämnden beslutade 2005-09-06 om definition och tillämpning av förra PBL:s 

begrepp samlad bebyggelse. Då togs en karta fram där områdena med samlad bebyggelse 

framgick. Dessa områden har i och med nya PBL betraktats som sammanhållen bebyggelse 

som är det begrepp som gäller idag. 

 

Definition av begreppet sammanhållen bebyggelse 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås använda följande definition av begreppet sammanhållen 

bebyggelse: 

 

Sammanhållen bebyggelse = en samling av 20 fastigheter eller mer där avståndet mellan 

huvudbyggnaderna inte överstiger 50 meter. 

 

Denna definition skiljer sig från den tidigare då begreppet samlad bebyggelse var olika för 

landsbygd och stadsbygd. För stadsbygd krävdes endast 10 huvudbyggnader för att det skulle 

räknas som samlad bebyggelse. 

  

Motiv till att ha samma tillämpning i hela kommunen är dels att begreppet stadsbygd kommer 

att försvinna i och med antagandet av ÖP2030 (översiktsplan), dels att det är samma 

definition som VA-utredningen har använt för att göra bedömningar enligt Vattentjänstlagen. 

 

För att kunna tillämpa definitionen krävs ett kartmaterial som hela tiden uppdateras, 

förslagsvis en gång per år. 

 

Tillämpning av PBL 9. kap 6 § 

Utanför detaljplanelagt område och områden med sammanhållen bebyggelse föreslås följande 

gälla: 

 

För komplementbyggnad eller tillbyggnad av huvudbyggnad på upp till 30 m2 krävs endast 

bygganmälan. 

  

Tillämpning av PBL 9 kap. 3 § 

Bygglov behövs inte för ekonomibyggnader inom jord- och skogsbruket. 
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att kräva anmälan om byggnadsåtgärd 

(bygganmälan) för byggnadsåtgärder enligt PBL 9 kap 3 § samt att kräva inmätning av 

byggnader större än 30 m2. 

  

Motivering 

Varken miljö- och byggnämnden eller samhällsbyggnadsnämnden har tagit något beslut 

gällande begreppet sammanhållen bebyggelse. Därför föreslår förvaltningen att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar om definition och tillämpning enligt ovan och i samma 

veva förtydligar nämndens krav för jord- och skogsbruksfastigheter. 

 

_______________ 

 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer fram till att förslaget behöver bearbetas ytterligare då det 

finns otydligheter i formuleringarna. 
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§ 152 
 

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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§ 153 
 

Detaljplan för Högsböle 3:23 

Diarienr PB 2015-000524 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Högsböle 3:23, D 2074. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnads/Fysisk planerings samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 

 
Ärendebeskrivning 

Detaljplanen gäller ett område som inte är planlagt sedan tidigare och ska bli en förtätning av 

bebyggelsen. Området är redan nu exploaterat med blandad bebyggelse. Sökanden vill 

etablera ca 15 fastigheter med tomtstorlek på minst 2000 m² som bostäder. Motivet till denna 

etablering är att få bostäder som är långsiktigt beboeliga med tanke på t.ex. att kravet på 

boende förändras efter ålder. Kommunalt vatten finns till en del fastigheter i området idag och 

ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp och dagvatten. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2016-08-09 – 2016-08-31. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2016-09-14 

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

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-09-23 – 2016-10-10. 

Samhällsbyggnad/Fysisk Planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2016-10-12 

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

 

Motivering 

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

och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Högsböle 3:23. 

 

Piteå kommun har som mål att öka sin befolkning och det är positivt med en planläggning 

som möjliggör för fler bostäder i kommunen. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta 

 Bilaga 2 Planbeskrivning 

 Bilaga 3 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 4 Granskningsutlåtande 

 Bilaga 5 Fastighetsförteckning 
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§ 154 
 

Detaljplan för Stadsön 2:1, Noliaområdet, övertryckshall 
Diarienr PB 2016-000276 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för del av Stadsön 2:1, 

Noliaområdet. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads/Fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Information till beslutet 

Efter antagande av plan i kommunfullmäktige 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 kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Tiden räknas från 

den dag då kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunens anslagstavla. Om inte 

länsstyrelsen överprövat planen eller sakägare överklagat planen vinner den laga kraft tre 

veckor efter att kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en hall för en fullstor 

fotbollsplan samt att trygga för en fortsatt mässverksamhet i området. 

 

Övertryckshallen avses monteras i oktober och tas ner i april. Genomförda beräkningar visar 

att buller från maskinhuset inte riskerar att överskrida gällande riktvärden vid närliggande 

bebyggelse och rekreationsområde. 

 

Kommunen är huvudman för allmän platsmark [GATA]. Kommunen ansvarar för åtgärder 

inom kvartersmark. Kultur, park och fritid avser att äga, förvalta och ansvara för driften av 

fotbollsplanen med tältlösning. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2016-06-14 – 2016-07-05. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2016-09-13. I 

redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 

synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-09-14 – 2016-10-05. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterad 2016-10-17. 
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I utlåtandet framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering anser att detaljplanen är klar för antagande och föreslår att 

samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen och överlämnar till kommunfullmäktige 

för antagande. 

 

Avgift 

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

207. Detaljplanen debiteras enligt tabell 3, klass 3 till en kostnad av 50 700 kronor. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta 

 Bilaga 1 b Planhandling 

 Bilaga 2 Granskningsutlåtande 

 Bilaga 3 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 4 Fastighetsförteckning 
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§ 155 
 

Hortlax 6:27, Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus 

Diarienr PB 2016-000527 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus på 

fastigheten Hortlax 6:27, skifte 3. 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Jörgen Lindqvist inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 25 augusti 2016 med ansökan om 

förhandsbesked angående avstyckning av tomt och nyetablering av ett enbostadshus på 

fastigheten Hortlax 6:27, skifte 3. Platsen ligger ca 1 km fågelvägen från Hortlax kyrka och 

passar bra för boende i lantlig miljö. 

 

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

 

Vägsamfälligheten har hörts via telefonkontakt. Ordförande för vägsamfälligheten för 

Innimarksvägen ser inga hinder, dock tog han höjd för att under vårförfall ska tung trafik 

undvikas på vägen, om behov föreligger ska vägen besiktas före och efter tillsammans med 

representant från Vägsamfälligheten. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

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

och avlopp går att anordna på den egna fastigheten och anslutning till befintlig väg går att 

anordna. 

 
Beslutsunderlag 

 Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus 
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§ 156 
 

Bondön 1:1, Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus 

Diarienr PB 2016-000516 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus på 

fastigheten Bondön 1:1. 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Mattias Olsson inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 18 augusti 2016 med ansökan om 

förhandsbesked angående nyetablering av enbostadshus utom strandskyddat område på 

fastigheten Bondön 1:1. Tomtens storlek är 5 451 802 kvm (eventuellt kommer avstyckning 

utföras). 

 

Fastigheten ägs idag av två bröder, John och Mattias Olsson. John är även ägare av 

fastigheten Bondön 1:15 som Mattias måste passera för att nå sin fastighet. Bondön 1:1 har ett 

servitutsavtal för att köra via fastigheten Bondön 1:15. Platsen för etableringen ligger belägen 

på en höjd med vacker utsikt i söderläge med närhet till Rövarskärsviken. 

 

Kommunalt vatten och avlopp saknas i området. Miljöinspektör i Piteå kommun bedömer det 

möjligt att anordna enskilt avlopp och borrad brunn, inklusive bergvärme enligt byggherrens 

önskemål. 

 

Befintlig väg finns etablerad med närhet till den aktuella fastigheten där väganslutning 

kommer ske. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

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

fastighetsägare har godkänt åtgärden, väg till fastigheten går att anordnas, el finns framdraget 

till grannfastigheten och vatten- och avlopp samt bergvärme är möjligt att genomföra. 

Byggnadens placering utom strandskyddslinjen ska säkerhetsställas med hjälp av Metria eller 

Norconsult och är förankrad med byggherre. 

 

Biolog i Piteå kommun tycker inte att huset påverkar naturen i den omfattningen att det finns 

skäl att neka byggherren ett positivt förhandsbesked. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

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

 

Berörd fastighetsägare har godkänt åtgärden, väg till fastigheten går att anordna, el finns 

framdraget till grannfastigheten och vatten och avlopp samt bergvärme är möjligt att 

genomföra. Byggnadens placering utom strandskyddslinjen ska säkerhetsställas med hjälp av 

Metria eller Norconsult, vilket är förankrat med byggherre. 
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Beslutsunderlag 

 Bondön 1:1 Schematisk översiktsplan 

 Bondön 1:1 Orienteringskarta 
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§ 157 
 

Tallen 10, Nybyggnad av flerbostadshus 

Diarienr PB 2016-000611 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan från Lindbäcks Fastigheter om bygglov för 

nybyggnad av 110 lägenheter på Kv. Tallen 10. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 31b § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 
Ärendebeskrivning 

Lindbäcks Fastigheter inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 28 september 2016 med 

ansökan om bygglov för flerbostadshus högre än 4 våningar med 110 lägenheter. 

 

Förslaget är utskickat på remiss utan erinringar. 

 

Förslaget är granskat i samråd med arkitekt, räddningstjänst, Pireva, Plan, bygg och mark, 

Teknik och gator samt Trafik och projekt. 

 

Möten mellan kommunen och byggherren har skett för att säkerställa att kraven i bygglovet 

uppfylls. 

  

Fastighetens behov av parkeringar ska normalt lösas inom fastigheten. Antalet redovisade 

parkeringar utgör 0,7 parkeringar per lägenhet. Ett relativt lågt antal kan godtas utifrån att 

andelen små lägenheter är stor och att fastigheten är belägen i närhet av busstationen. 4-5 

personalparkeringar är avsatta för den verksamhetslokal som planerats. Besökande till 

verksamheten hänvisas till de 24 allmänna parkeringarna som är inrymda i fastigheten. Visar 

det sig att antalet personalparkeringar är för lågt är det fastighetsägaren som ansvarar för att 

ordna parkeringar i fastighetens närområde. 

 

Motivering 

Bygglovet följer planens mål och syfte. Byggnadshöjden överskrids marginellt och ses som 

en mindre avvikelse. Ingen erinran på avvikelsen har inkommit från remissutskicket. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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§ 158 
 

Ankan 1 (Pilgatan 14), Byggsanktionsavgift för olovligt byggande av 

plank 

Diarienr PB 2016-000566 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra Jonny Eriksson, Pilgatan 14, 941 40 Piteå, 

särskild avgift (byggsanktionsavgift) på 12 182 kronor för att ha uppfört ett plank utan 

bygglov, start- eller slutbesked på fastigheten Ankan 1. 

 

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

bygglagen (2010:900) och 9 kap. 12 § p. 8 plan- och byggförordningen (2011:338). 

 
Ärendebeskrivning 

En anmälan inkom den 2016-09-09 angående olovligt uppförande av plank. Vid tillsynsbesök 

2016-09-12 konstaterades att ett plank var uppfört utan bygglov, start- och slutbesked på 

fastigheten Ankan 1. 

 

Jonny Eriksson har utan bygglov, start- och slutbesked uppfört ett plank i varierande höjd 

mellan 2 - 4 meter och cirka 25 meter långt i angränsning till Pilens förskola (Pitholm 57:2). 

Avståndet till tomtgräns varierar mellan 1-2,5 meter. 

 

Jonny Eriksson har 2016-09-12 lämnat in en bygglovsansökan för uppförande av plank. 

Bygglov för inlämnad ansökan bedöms inte möjligt att utfärda. Planket i nuvarande utförande 

måste därför rivas. Ärendet om avslag på bygglov och rivning måste kommuniceras och blir 

föremål för prövning vid nästa sammanträde med SBN. 

 

Motivering 

Jonny har uppfört ett plank utan bygglov, utan start- och slutbesked vilket är lovpliktiga 

åtgärder enligt plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). 

 

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

efterlevande av lagstiftningen till prövning. Fysisk planering föreslår att nämnden med stöd 

av 11 kap. 5 och 51 § PBL och enligt 9 kap. 12 § p. 8 PBF påföra Jonny Eriksson en 

byggsanktionsavgift enligt denna motivering. 

 
Beslutsunderlag 

 Olovligt byggande, fotografier 

 Ankan 1 Uträkning av sanktionsavgift 

 Kommunicering av anmälan 

 Ankan 1 Yttrande från Erikssons sambo 

 Jonny Erikssons yttrande 
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§ 159 
 

Informationsärenden 2016-11-08 

Diarienr 16SBN3 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över fördelningskvoten 

för parkeringsplatser i centrala Piteå. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till ordförande att besluta om antagande av 

detaljplan för Lekgränd (Rosvik). 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om: 

 Ferierapport 2016 

 Parkering i centrala Piteå 

 Detaljplan Lekgränd (Rosvik) 

Beslutsunderlag 

 Ferierapport 2016 
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§ 160 
 

Bredbandsstrategi 2017-2020 

Diarienr 15SBN581 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner "Bredbandsstrategi 2017-2020" för vidare 

godkännande i kommunstyrelsen och slutligt antagande i kommunfullmäktige. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bredbandsstrategin fortsättningsvis ska skickas till 

Landsbygdspolitiska rådet för synpunkter. 

 
Ärendebeskrivning 

Bredbandsstrategin gäller för perioden 2017-2020 och har som syfte att säkra utvecklingen av 

ett robust och säkert bredbandsnät som täcker dagens och framtiden behov. Strategin 

beskriver kommunens förutsättningar, mål och strategier för utbyggnad av bredband. 

Bredbandsstrategin samordnar bredbandsutvecklingen inom kommunkoncernen. Vidare 

identifierar strategin underförsörjda områden där utbyggnad inte förväntas ske på 

marknadsmässiga grunder. 

 

Målet i bredbandsstrategin är, i enlighet med ÖP2030 (översiktsplan), att Piteå ska ha en väl 

fungerande digital infrastruktur vilket ökar möjligheterna för tillväxt, konkurrenskraft och 

innovationsförmåga. Senast år 2020 ska alla i kommunen ha möjlighet att ansluta sig till 

bredband med hög kapacitet med strävan mot 100 Mbit/s. 

 

Det är i första hand marknaden som ska ges förutsättningar för utbyggnad av bredbandsnät 

medan kommunen främjar utbyggnad och utgör stöd för de som söker medfinansiering. 

Utbyggnad av bredbandsnät är ett nationellt mål och stöds av offentliga stöd. 

 

I syfte att nå uppsatta mål föreslås följande strategier: 

 Kommunen ska genom AB PiteEnergi äga bredbandsnät och vara drivande för 

utbyggnad av bredbandsnät i områden där utbyggnad inte kan ske på 

marknadsmässiga grunder. 

 Kommunen ska identifiera utbyggnadsområden där utbyggnad inte kan ske på 

marknadsmässiga grunder. 

 Marknaden ska i första hand genomföra investeringar i IT-infrastrukturen. Kommunalt 

engagemang och samverkan ska skapa förutsättningar för detta. 

 Planeringen av IT-infrastruktur ska samordnas med planeringen av övrig infrastruktur 

såsom vägar, fjärrvärme, biogas, vatten och avlopp. 

För att nå uppsatta mål föreslås följande åtgärder: 

 För ansökan och handläggning av offentliga medel tillsätts en funktion med strategisk 

placering hos AB PiteEnergi. 

 En bredbandsgrupp tillsätts i syfte att samordna arbetet inom kommunkoncernen. 

 En kommunikationsplan för bredbandsutvecklingen upprättas och ajourhålls. 
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Beslutsunderlag 

 Bredbandsstrategi 2017-2020 

 Bredbandsstrategi 2017-2020 Bilaga 1 Planeringsunderlag 

 Bredbandsstrategi - Redogörelse inkomna synpunkter 
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§ 161 
 

Föreskrift om kommunal bidragsnorm för enskilda vägar 

Diarienr 16SBN166 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer föreskriften 

”Kommunala bidragsnormer för enskilda vägar”. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utvärdera föreskriften inom ett år efter 

kommunfullmäktiges antagande. 

  

Reservationer 

Marika Risberg (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Jan Westerberg (L) reserverar sig till förmån för Marika Risbergs yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad fick 2016-04-27, § 86, i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att se över 

riktlinjerna för underhållsbidrag till enskilda vägar. 

 

Idag fungerar bidrag till de enskilda vägarna dels så att kommunen har fattat ett beslut som 

grundar sig på en viss procent av skötselkostnaden av vägen, dels så att Fysisk planering 

samtidigt blir beviljad en viss budget varje år. Dessa två stämmer inte överens vilket har lett 

till att kommunen betalar ut för lite pengar enligt riktlinjerna samt att nya ansökningar som 

uppfyller normerna inte beviljas bidrag. Detta är inte att behandla alla medborgare lika. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad fördelar idag bidraget enligt tre kategorier: de som får bidrag från staten, de 

som enbart får bidrag från kommunen och de som inte kvalificerar sig för bidrag. Utmaningen 

är att budgeten är slut när nya ansökningar kvalificerar sig för bidrag. 

 

Samhällsbyggnad har bearbetat följande tre lösningar: 

1. Budget styr utbetalningen. 

2. Kommunen sköter samtliga vägar enligt kategorisering. 

3. Bidraget betalas ut på samma sätt som sker idag. 

Förvaltningens förslag till samhällsbyggnadsnämnden är att föreslå alternativ 1 till 

kommunfullmäktige. Alternativ 1 innebär att den tilldelade budgeten fördelas lika utifrån 

kategori på väg och antal meter väg. Denna faktor kallas i förslaget för ”x”, se bilaga 

”Kommunal bidragsnorm för enskilda vägar”. 

  

Yrkanden 

Marika Risberg (C): 

Yrkar på återremiss av ärendet för att se över/komplettera med: 
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 som nämnd med ansvar över Landsbygdsutveckling se över vilka konsekvenser (och 

möjligheter) förslaget får för utvecklingen av Landsbygden, där kommunikation och 

farbara vägar året runt är viktigt. 

 att frågan bör lyftas i Landsbygdspolitiska rådet då flertalet vägföreningar/enskilda 

vägar finns på landsbygden. I LPR finns bl a byamän som har mkt erfarenhet om 

skötsel av enskilda vägar. 

 att man ser över vilka vägar som ligger i anslutning till kommunala vägar där 

kommunen kan ta över underhållet delvis eller helt. Där finns även möjlighet att ta 

över ev. bidrag från Vägverket. 

 Se över fördelningen av pengarna med avseende på (+/-)-procentsatserna. Som 

förslaget ser ut i dag så får vägar som nyttjas av många men där det bor få som ska 

dela på kostnaderna mindre i bidrag, t ex. C och D. Medan t ex. B där det finns fler 

boende och fler som kan dela på kostnaden får +50 % mer i bidrag. Det anser jag inte 

är en rättvis fördelning. Då bör det hellre vara tvärtom. Att vägar som nyttjas av 

många som genomfartsleder eller har betydelse för det rörliga friluftslivet, men där det 

finns få hushåll som ska stå för kostnader får i bidrag. 

 Saknar en redovisning om hur mycket kostnaderna för kommunen skulle bli om 

kommunen tar över samtliga underhåll av enskilda vägar alternativt tar över vägar 

med stöd av trafikverket inkl. stödet från staten. 

 Tidigare har man fått en procentuell sats av faktiskt underhåll. Nu vet man som 

vägförening inte hur mkt pengar man kommer att få vilket kan försvåra 

upphandlingar. 

Propositionsordning 

Ordförande meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer 

därefter proposition ställas på övriga yrkanden. 

  

Ordförande ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

  

Därefter finner ordföranden att endast ett förslag föreligger vilket blir nämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag SBN 2016-04-27 § 86 Uppdrag se över riktlinjer för underhållsbidrag till 

enskilda vägar 

 Föreskrift: Kommunala bidragsnormer för enskilda vägar 
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§ 162 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16SBN2 

 
Ärendebeskrivning 

Tillförordnad förvaltningschef Jennie Lehtipalo informerar kort om verksamheterna inom 

Samhällsbyggnad. 
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§ 163 
 

Månadsbokslut 

Diarienr 16SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger månadsrapporten för oktober 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Tillförordnad förvaltningschef Jennie Lehtipalo presenterar månadsrapport oktober 2016 för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport SBN okt 2016 
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§ 164 
 

Sammanträdesplanering för samhällsbyggnadsnämnden 2017 

Diarienr 16SBN310 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2017 

enligt bilaga 16SBN310-3. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ärenden till 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. Ärendena ska vara tydligt kopplade till 

systematisk uppföljning och analys av vuxenutbildningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad presenterar förslag på sammanträdesplanering för 2017 enligt bilaga 

16SBN310-3. Planeringen avser sammanträdesdagar för nämnden och arbetsutskotten samt 

presidieberedningarna. Planeringen visar också övergripande ärenden som återkommer 

årligen. 

 

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner planeringen. 

 

Förvaltningen föreslår också att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet (AVU) får ett 

tydligare uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplanering 2017 SBN o AVU 
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§ 165 
 

Förändring av antalet stipendier i Piteå kommun 

Diarienr 16SBN78 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avvecklar ”Stipendium för miljö-, 

natur- och kulturmiljövård”. 

 
Ärendebeskrivning 

Alla nämnder har fått i uppdrag av kommunstyrelsen, 2016-01-25 § 27, att pröva om 

stipendier/priser inom respektive verksamhetsområde ska bestå. Om så är fallet ska detta 

motiveras och riktlinjer för stipendiet/priset ska upprättas. 

 

Piteå kommuns stipendium för miljö-, natur- och kulturmiljövård instiftades 1990. Tanken 

med stipendiet är att belöna och stimulera insatser som på olika sätt främjar miljö-, natur- 

eller kulturmiljövården i kommunen. Stipendiet är på 5 000 kronor och ska delas ut årligen. 

 

Stipendiet behandlades tidigare inom dåvarande miljö- och byggnämndens 

verksamhetsområde. Sedan inrättandet av miljö- och tillsynsnämnden respektive 

samhällsbyggnadsnämnden 2015 ska stipendiet behandlas av bägge nämnderna. 

 

De senaste åren har nomineringarna varit få eller inga alls. Den tid tjänstemännen behöver 

lägga ned för att få fram en stipendiat är inte proportionerlig till stipendiets ringa storlek. Det 

finns varken budget för stipendiet eller någon möjlighet att avsätta personal för den tid som 

krävs för att söka fram lämpliga kandidater. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att stipendiet avvecklas. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppdrag förändring av antalet stipendier i Piteå kommun. Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 2016-01-25 § 27 
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§ 166 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista Maria Nilsson nr 46-50 20160629-20160825 

 Delegationslista Pernilla Forsberg sep - okt 2016 

 Delegationslista ByggR 2016-09-29--2016-10-25 

 Delegationslista Ecos 2016-09-29--2016-10-25 
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§ 167 
 

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 A420.348 StreetCruiser Nolia 19 Aug 2017 

 A331.542 Loppis Noliaområdet lördagar 2017 

 Yttrande A449.154 Julgransuppsättning Piteå Kultur park o fritid 

 Yttrande A464.009 Ljusmanifestation Byxtorget 3 nov 
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§ 168 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut + Bilaga - Remissvar avseende betänkandet "Samordning, ansvar och 

kommunikation - vägen för ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa 

funktionsnedsättningar" (SOU 2016:46) 

 Cirkulär 16:50 från SKL - Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för 

år 2016 

 Bilaga till Cirkulär 16:50 från SKL - Arbetsgivarfrågor i Budgetpropositionen 2017 

 Migrationsverket informerar om fortsatt avveckling av tillfälliga boendeplatser 

 Migrationsverkets protokoll 2016-09-27 Plan för avveckling av överkapacitet ABT 

 Migrationsverket: tillfälliga boenden som ska avvecklas i upphandling 12 
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§ 169 
 

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 

 Protokollsutdrag KS 2016-09-26 § 246 Delårsrapport augusti 2016 för Piteå kommun och 

koncernen 

 Protokollsutdrag Kommunala Pensionärsrådets AU 2016-08-11 

 Protokollsutdrag Kommunala Pensionärsrådet 2016-08-25 
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§ 170 
 

Aktuella kurser och konferenser 

Diarienr 16SBN10 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen om aktuella kurser och konferenser till 

handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

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

nämnden att delta i. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunen och juridiken 9 december 

 

 


