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§ 1  
 

Uppföljning intern styrning och kontroll 2016 

Diarienr 15SBN603 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig inom 

förvaltningen samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 § ska nämnderna, var och en inom sitt område, se 

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

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Enligt "Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun" (beslut i kommunfullmäktige 

2015-02-16 § 6) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande 

verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund 

för nämndens beslut gällande om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. Detta beslut tas 

i samband med årsredovisningen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-03-17, § 29, beslutat att anta internkontrollplan 2016. 

Internkontrollplan 2016 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 

beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2016 SBN 

 Intern styrning och kontroll 2016, Uppföljning 
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§ 2  
 

Internkontrollplan 2017 

Diarienr 16SBN353 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner internkontrollplan för år 2017 enligt bilaga 

16SBN353-1. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 § ska nämnderna, var och en inom sitt område, se 

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

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

  

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

  

Enligt "Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun" (beslut i kommunfullmäktige 

2015-02-16 § 6) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande 

verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund 

för nämndens beslut gällande om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. Detta beslut tas 

i samband med årsredovisningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2017 för samhällsbyggnadsnämnden 

 Riskanalys 2017 
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§3 

Utbildning i plan- och bygglagen 
 

 

Ärendebeskrivning 

Johan Wirtala, avdelningschef för Fysisk planering, och Anna-Karin Lundberg, enhetschef för 

Plan, bygg och mark, genomför en utbildning i plan- och bygglagen för ledamöterna i 

samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 4  
 

Information om planärenden 

Diarienr 16SBN12 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

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

nämndsammanträdet. 
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§ 5  
 

Detaljplan för Pitholm 13:62 m.fl, Sandholmsudden, avseende 

planläggning för fastigheter 

Diarienr PB 2015-000084 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Pitholm 13:62, enligt bilagor 1 

(16BYGG R84-33) och 2 (16BYGG R84-35). 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnads/Fysisk planerings samråds-

redogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse och 

granskningsutlåtande, enligt bilagor 3 (16BYGG R84-34) och 4 (16BYGG R84-36). 

Ärendebeskrivning 

Planområdet ligger på Pitholm i sydöstlig riktning från Piteå centrum. Detaljplanens syfte är 

att tillskapa fem tomter för bebyggelse och samtidigt förbättra förutsättningarna för att ordna 

vatten- och avloppsfrågan i området. Planen kommer även att reglera skötseln av grönområdet 

samt förbättra förutsättningarna att ordna med plats för bryggor till områdets småbåtar. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 12 augusti – 5 september 2016. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 31 oktober 

2016. I redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 

synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 24 november – 8 december 2016. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 12 december 

2016. I utlåtandet framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 

synpunkter. 

 

Motivering 

Efterfrågan på tomter i strandnära lägen är stor i Piteå kommun. Att etablera strandnära tomter 

i andra rad istället för att exploatera nya tidigare obebyggda strandavsnitt är en önskvärd 

utveckling. Samhällsbyggnad/Fysisk planering ser positivt på sökandens planer att samordna 

bryggor, säkerställa tillgången till stranden och reglera vatten och avlopp genom detaljplan. 

 

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

och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta 

 Bilaga 2 Planbeskrivning 

 Bilaga 3 Granskningsutlåtande 

 Bilaga 4 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 5 Fastighetsförteckning 
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§ 6  
 

Jävre 51:22, Förhandsbesked - Nybyggnad av enbostadshus, garage 

och carport 

Diarienr PB 2016-000652 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus på 

fastigheten Jävre 51:22. 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Jonas Lindholm och Sandra Söderström inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 17 oktober 

2016 med en ansökan om förhandsbesked. Ansökan avser nyetablering av bostadshus, garage 

och carport på fastigheten Jävre 51:22. Tomtens storlek är 3 111 kvm och platsen passar bra 

för boende i lantlig miljö. 

 

Kommunalt vatten finns med lämplig anslutningspunkt. Kommunalt avlopp saknas i området, 

dock bedömer miljöinspektör i Piteå kommun att det är möjligt att anordna enskilt avlopp på 

den egna fastigheten. 

 

Befintlig vägförening är hörd och inga hinder finns för anslutning till etablerad väg för den 

aktuella fastigheten där väganslutning kommer ske. 

 

På tomten finns idag en komplementbyggnad, se kartunderlag. 

 

Grannar och berörda är hörda och har inte inkommit med några negativa svar. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur- 

och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. Väg till fastigheten går att 

anordna. Vatten och avlopp är möjligt att genomföra. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan 
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§ 7  
 

Kopparnäs 14:45, Förhandsbesked för nyetablering av fritidshus 

Diarienr PB 2016-000598 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för avstyckning av en tomt på 

fastigheten Kopparnäs 14:45. 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Jonas och Charlotta Andersson inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 26 september 2016 

med ansökan om förhandsbesked. Ansökan avser avstyckning av en tomt (klyva befintlig 

tomt) för uppförande av fritidshus på fastigheten Kopparnäs 14:45. 

 

Fastigheten är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Tomten blir efter 

avstyckning ca 6 000 m² och nuvarande tomtägare äger omkringliggande mark. Tomten är 

belägen på Granön i anslutning till Granövägen och utanför strandskyddsområde. 

 

Vatten ansluts till gemensamhetsanläggning och avlopp via trekammarbrunn. Miljö- och 

hälsoskydd har inga erinringar mot åtgärden. Väg till fastigheten ordnas från Granövägen via 

gemensamhetsanläggning, som dock kräver lantmäteriförrättning. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till landskapsbilden, 

naturvärdena på platsen samt det rörliga friluftslivet. 

 

Samtliga berörda markägare runt platsen har skriftligen hörts, inga erinringar har inkommit. 

 
Beslutsunderlag 

 Kopparnäs 14:45 Situationsplan 
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§ 8  
 

Trundavan 3:34 (del av), Nybyggnad av fritidshus/installation av 

rökkanal 
Diarienr PB 2016-000617 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för etablering av fritidshus på fastigheten 

Trundavan 3:34 (del av) i enlighet med ansökan. 

 
Ärendebeskrivning 

Per Öström ansökte 2013 om förhandsbesked för etablering av fritidshus. Ägarna till 

intilliggande fastigheter framförde erinran mot förslaget. Miljö- och byggnämnden beviljade 

ansökan och motiverade sitt beslut med att platsen redan tagits i anspråk för bebyggelse och 

att avskildheten inte var stor beroende på att omkringliggande skog redan avverkats. Ärendet 

överklagades till Länsstyrelsen som 2013-12-02 avslog överklagan med motiveringen att 

avskildhet för klagande utgör inte en olägenhet i plan- och bygglagens mening. 

 

Förhandsbesked gäller i två år. Per Öström inkom inte med bygglovsansökan under denna tid, 

vilket innebär att förhandsbeskedet har förfallit. 

 

Per Öström ansöker om bygglov för nybyggnad av fritidshus. För ändamålet avses en lämplig 

tomt om ca 1600 m² avstyckas. Platsen är belägen på Trundön med närhet till havet och den 

har nyligen avverkats. I omgivningen finns redan etablerade fritidshus. 

 

Möjligheten att ordna väganslutning över egen mark finns. Vatten- och avloppsanläggning 

utförs i samråd med miljö- och hälsoskydd. Byggnaden ligger 100 meter från stranden och 

därför krävs ingen strandskyddsdispens. 

 

För området gäller de generella reglerna enligt plan- och bygglagen. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att etablering av ett nytt fritidshus är lämpligt och att det lämnas 

tillräckligt utrymme till närliggande fastigheter. Avskildheten bedöms bli mindre, men detta 

mest beroende på att skogen till största delen redan avverkats och platsen lämnats mera 

öppen. Ur allmän synpunkt och i det allmännas intresse anses det lämpligt att platser där 

strandskyddat område redan tagits i anspråk bebyggs med en andra rad eller kompletterande 

bebyggelse belägen högre upp. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan 
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§ 9  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom Samhällsbyggnad. 
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§ 10  
 

Årsredovisning och bokslut 2016 

Diarienr 16SBN354 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för 

verksamhetsåret 2016 enligt bilagor 16SBN354-3 och 16SBN354-4. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den interna kontrollen inom nämndens 

verksamhetsområden har varit tillräcklig. 

Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutspunkt 1 till förmån för eget yrkande. 

Martin Åström (NS), Jan Westerberg (L) och Marika Risberg (C) reserverar sig mot 

beslutspunkt 1 till förmån för Karl-Erik Jonssons yrkande. 

  

Anteckning 

Daniel Bergman (M) får till protokollet antecknat att han anser att förslaget till årsredovisning 

och bokslut ska skickas ut i förväg och att det inte är acceptabelt att ta del av besluts-

underlagen först vid sittande bord. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta en årsredovisning som ska omfatta all 

verksamhet. Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör även årsredovisningen del i 

den interna kontrollen av verksamheten inom respektive nämnds ansvarsområde. 

  

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut för 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden enligt bilagor som delas ut på nämndens 

sammanträde. 

  

Förvaltningens förslag är att samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till 

årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2016. Förvaltningen föreslår också att 

samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den interna kontrollen inom nämndens 

verksamhetsområden har varit tillräcklig. 

  

Eftersom samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott inte har tagit del av bilagorna lämnar 

utskottet ärendet vidare till nämnden utan eget yttrande. 

  

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): Måluppfyllelsen i årsredovisningen (beslutspunkt 1 med bilaga 

16SBN354-3) för barn och unga om "En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från 

skolan" ska sänkas från en 3:a till en 2:a. 

  

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 14 (28) 

Sammanträdesdatum  

2017-01-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Beslutsunderlag 

 Årsredovisning och bokslut 2016 för Samhällsbyggnadsnämnden 

 Nyckeltalsbilaga till årsredovisning och bokslut 2016 för SBN 
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§ 11  
 

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämndens arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskott (AVU) 

Diarienr 16SBN375 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Stig Rönnbäck (S) som ersättare i arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet. 

 
Ärendebeskrivning 

Roland Alm (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden enligt 

beslut i kommunfullmäktige 2016-03-14, § 82. Detta innebär också att det saknas en ersättare 

i nämndens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott. 

 

Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- 

utskottet bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ersättare väljs bland 

samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag KF 2016-03-14 § 82 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 

samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 12  
 

Svar på motion om inrättande av återvändarteam i Piteå kommun 

Diarienr 16SBN203 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen. 

 
Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna Piteå har 2016-04-20 lämnat en motion till kommunfullmäktige om 

”Inrättande av återvändandeteam i Piteå kommun”. 

 

Motionären anger ”Sedan 2007 finns i Sverige möjlighet att ansöka om sk: 

"återvändandebidrag". Information om detta har dock visat sig vara svår att ta del av. Det vore 

därför en god idé att inrätta ett särskilt team som kan informera om; och hjälpa till att ansöka 

om sådant bidrag för den som vill återvända frivilligt.” 

 

Det är Migrationsverkets uppdrag och ansvar att jobba med återvändandefrågor för 

asylsökande som får avslag eller för de som vill återvända frivilligt. 

 

Piteå kommun har en flyktingmottagning som arbetar med att stötta flyktingar som har fått 

uppehållstillstånd. Piteå kommun har en ambition att bli fler medborgare och för att lyckas 

med detta är invandrare, både de som kommit som flyktingar eller de som kommit på andra 

grunder, mycket viktiga. 

 

Prioriterade mål i VEP 2017-2019 är att Piteå år 2020 ska ha 43 000 invånare och till år 2030 

46 000 invånare. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. 

 

Motivering 

Att inrätta ett ”återvändandeteam” enligt motionärens förslag är inte ett kommunalt ansvar 

och ligger inte i linje med Piteås kommunprioriterade mål. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (SD) angående inrättande av återvändandeteam i Piteå kommun 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 § 172 Motion (SD) angående inrättande av 

återvändandeteam i Piteå kommun 
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§ 13  
 

Planering och tematisering av arbetsmarknads- och vuxen-

utbildningsutskottets innehåll 2017 

Diarienr 16SBN320 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets 

förslag till ärendeinnehåll och tematisering för 2017 enligt nedan: 

1. kunskap, utveckling och lärande, betyg och bedömning samt övriga avvikelser - 

ärendet tas upp för beslut i SBN 2017-04-26 

  

2. normer och värden, ansvar och inflytande samt övriga avvikelser - ärendet tas upp för 

beslut i SBN 2017-06-21 

  

3. skolan, omvärlden och utbildningsval samt övriga avvikelser - ärendet tas upp för 

beslut i SBN 2017-10-26 

  

4. rektorns ansvar samt övriga avvikelser - ärendet tas upp för beslut i SBN i januari 

2018. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets 

förslag att köpa in Skolverkets allmänna råd med kommentarer ”Systematiskt kvalitetsarbete 

– för skolväsendet” till alla ledamöter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets 

förslag att förvaltningen fortsättningsvis tar upp aktuella arbetsmarknadsfrågor vid 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets sammanträden. 

 
Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen genomförde tillsyn av vuxenutbildningen i Piteå kommun under våren 2015 

och konstaterade då brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionen 

har i sina skrivelser till samhällsbyggnadsnämnden (SBN) framfört att de inte anser att 

huvudmannen, det vill säga SBN, styr verksamheten. Nämndens analys av information från 

verksamheten samt dokumentation av analysen saknas. Skolinspektionen vill också se en 

tydlig koppling till de statliga nationella målen. 

 

Som ett led i detta gav SBN 2016-11-08, § 164, förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

ärenden till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet (AVU). Ärendena skulle vara 

tydligt kopplade till systematisk uppföljning och analys av kvaliteten inom vuxenutbild-

ningen. 

 

Förvaltningen föreslog fyra tematiserade målområden som var och ett därefter även behandlas 

av SBN. Förvaltningen föreslog också att förvaltningen ska göra en analys som presenteras 

som underlag för att AVU ska kunna göra sin egen analys. Analysen dokumenteras i 

protokollet. 
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AVU:s analys med eventuella förslag till beslut presenteras sedan i SBN så att nämnden kan 

fatta de beslut som behövs för den systematiska uppföljningen och analysen av kvaliteten i 

vuxenutbildningen. Denna förändring av systematik, analys och beslut bör också kunna 

ersätta SBN:s återkommande informationsärende från vuxenutbildningen som varit en stående 

punkt under 2016. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag SBN AVU 2016-11-15 § 11 Planering för arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet 2017 
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§ 14  
 

Strategi för vuxnas lärande 

Diarienr 15SBN511 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer dokumentet ”Strategi för vuxnas lärande” enligt bilaga 

15SBN511-12. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet i uppdrag att 

revidera riktlinjen årligen. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden gav i oktober 2015 arbetsmarknads- och vuxenutbildnings- 

utskottet (AVU) i uppdrag att revidera dokumentet ”Strategi för vuxnas lärande i Piteå 

kommun” och i samband med det lämna förslag på ny strategi. 

 

Det tidigare strategidokumentet behandlade enbart vuxenutbildningen. AVU har gjort 

bedömningen att dokumentet behöver breddas till att även omfatta arbetsmarknadsfrågor. 

 

I processen har AVU även tagit hänsyn till Skolinspektionens utlåtanden efter tillsynen av 

vuxenutbildningen. Tillsynen fokuserade i huvudsak på hur samhällsbyggnadsnämnden 

hanterar sitt huvudmannaskap för vuxenutbildningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag AVU 2016-11-15 § 10 Revidering av dokumentet Vuxnas lärande i 

Piteå kommun 

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2015-10-13 § 150 

 Strategi för vuxnas lärande 
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§ 15  
 

Sammanhållen bebyggelse med mera – definition och tillämpning av 

begrepp i plan- och bygglagen 

Diarienr PB 2016-000520 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden definierar sammanhållen bebyggelse i Piteå kommun som 

en samling av 20 fastigheter eller fler där avståndet mellan huvudbyggnaderna inte 

överstiger 50 m. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdaterar kartan för sammanhållen bebyggelse årligen. 

Ärendebeskrivning 

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

utanför detaljplaner och sammanhållen bebyggelse finns enligt 9 kap 6 § plan- och bygglagen 

(2010:900) 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 plan- och bygglagen (2010:900) betraktats som 

sammanhållen bebyggelse som är det begrepp som gäller idag. 

  

När ärendet tidigare behandlades av samhällsbyggnadsnämnden fanns tillämpningar gällande 

jord- och skogsbruket som Fysisk planering ber att få återkomma till vid ett senare tillfälle. 

  

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 och dels är det samma definition som VA-

utredningen har haft för bedömningar enligt Vattentjänstlagen. 

 

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

förslagsvis en gång per år. 
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Förvaltningen drar tillbaks sitt förslag om hur PBL 9 kap. 6 § ska tillämpas och återkommer 

vid ett senare tillfälle med denna fråga tillsammans med andra tolkningsförslag av PBL-

bestämmelser. 
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§ 16  
 

Bibehållen parkeringsreglering i Stadsberget 

Diarienr 17SBN22 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden bibehåller parkeringsregleringen i parkeringshuset Stadsberget. 

 
Ärendebeskrivning 

Parkeringshuset Stadsberget har ingått i ett försök med betalparkering som ligger till grund 

för framtida förslag i hur reglering av allmänplatsparkering ska hanteras i Piteå stad. Just nu 

är Stadsberget i en period mellan ett gammalt system med P-skiva och ett framtida 

elektroniskt system som ännu inte är beslutat politiskt. 

 

Dagens parkeringsregleringssystem i Stadsberget har varit grunden i försöket och innebär att 

det är två timmar gratis med en P-biljett med möjlighet att parkera längre med en taxa på 13 

kr/tim. Vid användandet av motorvärmare eller laddplats är taxan 13 kr/tim från första 

timmen. 

 

Trafik och projekt föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bibehåller samma parkerings- 

reglering i Stadsberget som gäller idag fram tills beslut har fattats om kommunens pågående 

betalparkeringsutredning. 
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§ 17  
 

Införande av elektronisk betalning på kommunens befintliga 

betalparkeringar 

Diarienr 17SBN23 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden inför elektronisk betalning för samtliga befintliga 

betalparkeringsplatser i centrum. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun har ett antal befintliga betalparkeringar i centrum, samtliga parkeringar utom 

Stadsberget är på gatumark. Som ett led i att förenkla betalning för piteåborna och besökarna 

föreslår Trafik och projekt att kommunen inför elektronisk betalning via mobilen. 

 

Det finns minst två olika sätt att betala via mobilen idag, det ena är med sitt personnummer 

och det andra är via betalkort: 

 Sms-betalning fungerar så att man skickar ett sms till leverantören med sitt 

personnummer, registreringsnummer och en kod som parkeringsplatsen innehåller 

(finns även som mobilapp), betalning sker via faktura en gång i månaden. 

  

 Mobilbetalning med betalkort innebär att man registrerar ett betalkort i en mobilapp 

som används för parkering. I mobilappen registrerar man även sitt/sina fordons 

registreringsnummer. 
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§ 18  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut om bildande av naturreservatet Stor-Klockarträsk 

 Cirkulär 16:55 från Sveriges Kommuner och Landsting: Krav på förnyelse av vissa 

inskrivningar i fastighetsregistret 
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§ 19  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 303 Uthyrning av arbetsplatsparkering i 

Stadsberget Diarienr 16KS716 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 300 Månadsrapport oktober 2016 Diarienr 

16KS685 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21 § 293 Fastställande av verksamhetsplan 2017-

2019 och årsbudget 2017 samt kommunal skattesats för år 2017 Diarienr 16KS550 

 Protokollsutdrag SBN AVU 2016-11-15 § 11 Planering för arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet 2017 

 Bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21 § 293 Fastställande av 

verksamhetsplan 2017-2019 och årsbudget 2017 samt kommunal skattesats för år 2017 

Diarienr 16KS550 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28, § 307 Riktlinjer för skyltning. Återremiss till 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 Bilaga till Kommunstyrelsens beslut 2016-10-24, § 279 "Samordning, ansvar och 

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

funktionsnedsättningar" (SOU 2016:46) 
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§ 20  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista ByggR 2016-11-29--2016-12-19 

 Delegationslista Ecos 2016-11-29--2016-12-19 
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§ 21  
 

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 A834.871 BD Bygg AB Lillbrogatan avstängning 1-2 dec betongpump/gjutning 

 Yttrande A828.871 Arbetsplatsområde Lindbäcks Bygg Ab 2016-20170301 Tallen 

 Yttrande A834.805 Rådhustorget 13-14 december, RadioFM Studentradion Radiohjälpen 

 Yttrande A848.841 Container Prästgårdsgatan dec. 2016 samt jan-3feb 2017 

 Yttrande A852.365 Rådhustorget 16-30 dec Souvasförsäljning North Sweden Event & 

Resor AB 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 28 (28) 

Sammanträdesdatum  

2017-01-19  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 22  
 

Informationsärenden 2017-01-19 

Diarienr 16SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om: 

 sommarstudier 

 hållplatsinventering. 

Ordförande informerar om: 

 förslag till vattenskyddsområde för Svensbyfjärden och Piteälven 

(www.pitea.se/vattenskydd) 

 uppdraget att undersöka möjligheten att anordna offentlig toalett i Rosvik. 

Beslutsunderlag 

 Rapport Sommarstudier 2016 

 Hållplatsinventering - Projektrapport 2016 inkl. bilagor 

 

 

 

 


