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§ 1  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 18SBN2 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 2  
 

Uppföljning Intern styrning och kontroll 2017 

Diarienr 16SBN353 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att den interna kontrollen är tillräcklig inom nämndens 

ansvarsområden, samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämnderna ska, enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap. 7 §, 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 (KF 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 den 2017-01-19 beslutat att anta internkontrollplan 2017. 

Internkontrollplan 2017 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 

beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadsnämndens uppföljning Intern styrning och kontroll 2017 
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§ 3  
 

Årsredovisning och bokslut 2017 

Diarienr 17SBN544 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2017 

enligt bilaga Årsredovisning 2017. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden antar Daniel Bergmans (M) tilläggsförslag att utvecklingen av 

industriområde Haraholmen skall tas med under årets händelser. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den interna kontrollen inom nämndens 

verksamhetsområde har varit tillräcklig. 

 
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. Beslutsunderlagen redovisas 

vid nämndssammanträdet. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall tillförelagd förslag till årsredovisning och bokslut med tillägg av 

att industriområdet på Haraholmen skall tas med under årets händelser. 

Brith Fäldt (V): Bifall till Daniel Bergmans tilläggsförslagförslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2017 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 4  
 

Fastställande av Verksamhetsplan 2017 och internbudget 

Diarienr 17SBN120 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer internbudget enligt bilagor 1 och 2. 

  

Reservationer 

Daniel Bergman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med bifall av 

Martin Åström (NS), 

Jan Westerlund (L), Marika Risberg (C) samt Karl-Erik Jonsson (M). 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 (17KS645). 

Kommunfullmäktige fastställer en förändring av budget som motsvarar en minskning av 

budget med 5,9 mkr, vilket följer kostnadernas utveckling. Det ingår även en besparing 

motsvarande 0,2 mkr för nämnden på grund av resursförstärkning på Inköp, 

ekonomiavdelningen. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 

2018. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medel enligt bilaga 

17SBN120-1 och föreslår att nämnden fastställer förslaget. 

 

Enligt bilaga 17SBN120-1 sker en omfördelning av medel mellan avdelningar. Teknik och 

gator minskar ramen med totalt 1,8 mkr genom främst minskning av beläggningsunderhåll av 

gator och vägar (1,7 mkr). En digital väginventering är genomförd. Trots föreslagen 

budgetminskning visar inventeringen att arbetet med beläggningsunderhållet under en tid kan 

fortsätta enligt plan. 

 

Fysisk planering ökar ramen med 1,8 mkr genom fler tjänster inom plan, mark samt trafik och 

projekt. Satsningen behövs i ett fortsatt arbete med ett Piteå som växer. Det sker genom att 

verkställa stadsutvecklingsprojekt, tillvarata exploateringsmöjligheter samt utveckla 

infrastruktur. 

 

Genom att aktivt arbeta med intäkter och göra tydligare prioriteringar föreslås inga övriga 

omfördelningar. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar på att under konto 220 i bilaga 1 skall till utbildning av ledamöter 

under 2018 läggas till 231 000 SEK. Pengarna fördelas från övrig verksamhet. 

Catrin Gisslin (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Martin Åström (NS), Marika Risberg (C): Bifall till Daniel Bergmans förslag. 

Brith Fäldt (V): Avslag till Daniel Bergmans förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag: Arbetsutskottets förslag samt Daniel Bergmans 

(M) förslag. 

Ordföranden finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag. 

Daniel Bergman (M) begär omröstning. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst för bifall för arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst för bifall till Daniel Bergmans (M) förslag. 

  

Votering 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden att anta arbetsutskottets 

förslag. Se bifogad voteringslista. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 till beslut 17SBN120 

 Bilaga 2 till beslut 17SBN120 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 5  
 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser 

Diarienr 17SBN248 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ändra sina delegationsbestämmelser om beloppsgränser 

för köp och försäljning av fastigheter enligt bilaga. 

 
Ärendebeskrivning 

För att effektivisera handläggning av ärenden om köp och försäljning föreslår 

Samhällsbyggnad att delegationsordningens beloppsgränser revideras enligt bilaga. 

 

Ändringsförslaget innebär att nuvarande beloppsgränser höjs motsvarande 100 %. 

Samhällsbyggnad föreslår att samhällsbyggnadsnämnden delegerar ”Förvärv och försäljning 

av fast egendom för en köpeskilling högst 30 prisbasbelopp” till nämndens arbetsutskott. 

 

Förslag till ändringen innefattar också att markhandläggare får besluta om” Förvärv och 

försäljning av fast egendom för en köpeskilling högst 15 prisbasbelopp”. 

 

Utöver detta görs en rättning av en felaktig hänvisning. 

  

Yrkanden 

Marika Risberg (C): Yrkar på att punkt 10:15 ändras så att det är Enhetschefen som skall 

skriva under förvärv upp till 15 prisbasbelopp. 

Daniel Bergman (M): Bifall till Marika Risbergs förslag. 

Agnes Szögi (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Martin Åström (NS) Bifall till Daniel Bergmans förslag. 

Catrin Gisslin (MP) Bifall till Agnes Szögis förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag; Agens Szögis samt Marika Risbergs förslag. 

Ordföranden finner att nämnden antar Agnes Szögis förslag. 

  
Beslutsunderlag 

 Förslag till revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser 
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§ 6  
 

Yttrande över motion (L) om att utreda säkra busstopp 

Diarienr 17SBN473 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att Kommunstyrelsen anse motionen ”Utred säkra 

busstopp” färdigbehandlad. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen har överlämnat remissen 2017-10-18 till samhällsbyggnadsnämnden för 

yttrande. 

 

Motionären anser att säkra nattstopp för busstrafiken bör utredas för att öka tryggheten under 

dygnets mörka timmar. Det skulle då innebära att passagerare på bussen kan begära stopp 

mellan två hållplatser för att förkorta gångvägen till slutpunkten. Det ska även gå att kliva på 

bussen mellan två hållplatser. Detta tror motionären skulle öka tryggheten för bussresenärer 

då de själv kan välja var de vill kliva på/av bussen. 

Samhällsbyggnads motivering 

Möjligheten för resenärer att själva välja var de kan kliva på/av bussen kan, precis som 

motionären lyfter, innebära en förkortad gångväg till slutpunkten. Men det kan även innebära 

en ökad otrygghet för såväl resenär som chaufför av bussen. Om möjligheten finns att kliva 

på/av var som helst, kan resenärer placera sig på dåligt belysta platser med höga hastigheter 

på fordon, vilket försätter resenären i en osäker miljö. Det kan också vara svårt att i tid 

upptäcka en potentiell resenär som rör sig i en svagt upplyst miljö, vilket kan öka 

olycksrisken. Det kan även vara otydligt för en chaufför om det är en resenär som väntar vid 

vägkanten eller om det bara är en förbipasserande. Även det övriga trafikflödet kan påverkas 

negativt med köbildning och farliga omkörningar som en följd av att bussar stannar på mindre 

lämpliga platser. 

 

Utöver ovanstående finns en stor risk att de fastlagda tidtabellerna för respektive busslinje 

inte är möjliga att hålla om antalet stopp för på- och avsläpp av passagerare ökar utöver de 

fasta hållplatsstoppen. Detta kan innebära att det antingen är nödvändigt att helt ta bort fasta 

tidtabeller eller att alternativt lägga dessa med så pass mycket tidsmässig marginal att 

turtätheten påverkas negativt. 

 

Piteå kommun arbetar för ett ökat resande med kollektivtrafik. Tryggheten, samt känslan av 

trygghet, är viktig för bussresenärer. Det är därför viktigt med bra belysning, goda 

anslutningsmöjligheter till/från hållplats i form av gång- och cykelvägar, samt en i övrigt god 

utformning av hållplatser. Vid ny- och ombyggnation av hållplatser är trygghet, säkerhet och 

tillgänglighet viktigt och mycket av fokus sätts på just de punkterna. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion - Utred säkra busstopp 
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§ 7  
 

Motion om inventering av tillgänglighet till vallokaler 2018 

Diarienr 17SBN513 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att Kommunstyrelsen anse motionen 

färdigbehandlad med hänvisning till de omständigheter/fakta som inhämtats under 

remisstiden. 

 
Ärendebeskrivning 

Motionärerna Ulla Persson (L) och Åke Forslund (L) har yrkat att Samhällsbyggnad ska göra 

en inventering i hur tillgängligheten ser ut till och i kommunens vallokaler. När inventeringen 

är genomförd önskar motionärena en återrapportering och åtgärdsplan för att öka 

tillgängligheten i hela kommunen. Motionärerna skriver att en av demokratins grundpelare är 

att kunna utnyttja sin röst på valdagen. Piteå är en stor kommun med långa avstånd och ett 

fåtal bussturer på landsbygden som går på helger när valet sker. De anser att alla människor i 

landet ska ha samma förutsättningar att vara med och påverka hur Sverige ska styras, oavsett 

funktionsnivå, bakgrund eller bostadsort. 

 

Uppdraget kan kopplas till kommunens övergripande mål: Piteå ska vara tryggt och 

tillgängligt för alla och Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. 

 

Samhällsbyggnad anser att tillgänglighet för alla till vallokaler är angeläget och en 

förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Motionen är därför betydelsefull för 

säkerställande av ett demokratiskt val. Under remisstiden har inhämtad fakta visat att 

valnämnden inför varje val genomför en tillgänglighetsgranskning/inventering av utsedda 

vallokaler. Detta planeras även genomföras inför förestående val. Alla medborgare och även 

personer som har svårigheter att transportera sig till vallokaler har också möjlighet att 

förtidsrösta. För nyttjande av den begränsade kollektivtrafik som går under valdagen råder 

likställighet. I och med dessa omständigheter anser Samhällsbyggnad att motionen är 

färdigbehandlad. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (L) att inventera tillgänglighet till vallokal 2018 
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§ 8  
 

Genomfartsförbud på väg 12662.2, Bonäsvägen delen 

Långskatavägen - väg 374.01 

Diarienr 17SBN436 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förbjuder trafik med annat motordrivet fordon än moped klass I 

och II på väg 12662.2, Bonäsvägen delen mellan Långskatavägen och väg 374.01. Beslutet 

föreslås gälla genomfart mellan Långskatavägen och väg 374.01. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. andra stycket 9 och 3 §§ första 

stycket 1 trafikförordningen (1998:1276). 

  

Reservationer 

Daniel Bergman (M), Jan Westerberg (L), Martin Åström (NS), Marika Risberg (C) samt 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

  
Ärendebeskrivning 

Bonäsvägen sträckan Långskatavägen - väg 374.01 (gamla E4.an) är smal och på många 

ställen längs sträckan kan man nästan inte mötas. Boenden efter Bonäsvägen upplever stora 

störningar på grund av det höga trafikflödet som genar längs sträckan för att ta sig mellan 

Djupviken och Bredviksbergets sopstation med sopor. Nu när Pireva har öppet sopstationen 

även vissa söndagar och kvällar har störningarna eskalerat. På sträckan färdas fordon som ofta 

kör med obunden last och ofta med utstickande last som upptar hela vägen vilket har 

resulterat i att skräp och dylikt tappas från släpvagnar och boenden tvingas plocka skräp i 

diken och från gårdar. Många kör även med oskattade släp. Ett antal olyckstillbud har det 

också varit senast med en ryttare på häst. 

  

Samhällsbyggnads bedömning 

Samrådsmöten har hållits där tjänstemän från Teknik och gator samt Trafik och projekt 

deltagit. Ovan nämnda klagomål har behandlats. Teknik och gator arbetar och sköter vägens 

underhåll efter ett gammalt avtal mellan dåvarande vägförening, vägverket och Länsstyrelsen. 

Avtalet är upprättat 1931-04-10. Trafikverket tillhandahåller ett statligt underhållsbidrag 

årligen till Piteå kommun. 

 

Trafik och projekt ansökte om förbud mot trafik med motordrivet fordon gällande genomfart 

på Bonäsvägen hos Länsstyrelsen som normalt ansvarar för sådana beslut på enskild väg 

utanför tättbebyggt område. Länsstyrelsen antog ansökan och utfärdade ett beslut, dock blev 

beslutet felaktigt. I samband med detta upptäckte både Trafikverket och kommunen att denna 

trafikreglering ska antas av Piteå kommun enligt en riktlinje som är framtagen av 

Trafikverket. Riktlinjen är naturligtvis framtagen utifrån vägmärkesförordningens villkor och 

regler. 
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I och med detta förordar Samhällsbyggnad att Samhällsbyggnadsnämnden, med stöd av 10 

kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276), beslutar 

följande: 

  

På väg 12662.2 Bonäsvägen mellan Långskatavägen och väg 374.01 är trafik med annat 

motorfordon än moped klass I och II förbjuden. Förbudet gäller genomfart mellan 

Långskatavägen och väg 374.01 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Avslag till arbetsutskottets förslag. 

Brith Fäldt (V): Bifall enligt arbetsutskottets förslag. 

Marika Risberg (C), Jan Westerberg (L), Martin Åström (NS) samt Karl-Erik Jonsson 

(M): Bifall till Daniel Bergmans (M) förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

  

Omröstning begärs. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 

Nej-röst till Daniel Bergmans (M) förslag. 

  

Votering 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden att anta arbetsutskottets 

förslag. Se bifogad voteringslista. 

  
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1: Avtal Bonäsvägen 1981 

 Bilaga 2: Trafikmätning Bonäsvägen öster om väg 374 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 14 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 9  
 

Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) för 

Hemlunda i samband med ny detaljplan - Hemlunda 1:29 

Diarienr PB 2017-000728 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utökning av verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna ärendet till kommunfullmäktige för 

antagande. 

  

Information till beslutet 

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

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

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

allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket 

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

anläggning. Av ett beslut om verksamhetsområde skall det framgå vilka fastigheter som 

verksamhetsområdet omfattar. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade den 24 november 2015 positivt planbesked för cirka 10 

tillkommande fastigheter för bostadsbebyggelse på Hemlunda 1:29. Den 17 mars 2016 

påbörjades framtagandet av planhandlingar för samråd och granskning. Efter genomförd 

granskning togs beslut om ändrat planförfarande (utökat förfarande) samt uppdelning av 

påbörjad detaljplan (D2077) där den västra delen av planområdet lyftes ur pågående 

detaljplan och fortsatte planläggning med nytt plannummer (D2095). 

 

Detaljplanen för västra delen av Hemlunda 1:29 syftar till att skapa planmässiga 

förutsättningar för cirka 8-9 tillkommande fastigheter för småhusbebyggelse. Planområdet 

ligger till största delen inom befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

spillavlopp som antogs i Kommunfullmäktige den 25 juni 2012 (§ 114). För att hela 

detaljplanen ska omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten behöver 

verksamhetsområdet utökas. 

 

I samband med framtagande av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde för vatten och 

avlopp har ett arbetssätt utarbetats för att bedöma om och när ett område ska omfattas av 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. Enligt riktlinjerna föreslås att 

exploateringsområden ska ingå om området uppfyller § 6 vattentjänstlagen eller om aktuellt 

exploateringsområde ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 15 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Motivering 

Detaljplanen för västra delen av Hemlunda 1:29 ligger dels inom befintligt 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten, dels i direkt anslutning till 

verksamhetsområdet. Efter samråd med Pireva och VA-planeringsgruppen konstateras i 

detaljplanearbetet att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten bör utökas till att omfatta 

hela planområdet i samband med beslut om antagande av detaljplan. Befintligt 

mottagande/försörjande vatten- och spillvattennät bedöms ha kapacitet för planerad 

utbyggnad. Dagvatten omhändertas lokalt på kvartersmark genom infiltration och fördröjning. 

 

Samhällsbyggnad föreslår därmed en utökning av verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten för del av fastighet Hemlunda 1:29 enligt Bilaga 1. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Karta med förslag till utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 16 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 10  
 

Planbesked för hotell- och restaurangändamål - Lönnen 16 

Diarienr PB 2017-000697 

 
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 

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

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

 

Ett slutligt beslut om att anta en detaljplan kan vid standard planförfarande förväntas tas cirka 

ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. Vid 

utökat planförfarande kan ett beslut om att anta detaljplanen förväntas tas cirka ett år efter det 

att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked för Lönnen 16, Piteå stadshotell, inkom den 15 november 2017 till 

samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan avser omvandling av befintlig veranda till en permanent 

byggnad för bättre logistik, arbetsmiljö och restaurangupplevelse varvid planbesked söks då 

åtgärden kräver en ny detaljplan. 

 

Området är planlagt sedan tidigare, i detaljplanen DB0050 som vunnit laga kraft 1990. I 

detaljplanen anges det aktuella området som område för hotell-och restaurangändamål med 

prickmark, där marken ej får bebyggas. Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv 

och kustturism. 

 

Planområdet är beläget intill Hotellparken som ligger nedanför stadshotellet. I Piteå kommuns 

översiktsplan ÖP2030 är detta parkområde utpekat som ”närnatur, utflyktsområde” samt 

”utvecklingsområde kulturmiljö”, och har idag en viktig funktion gällande rekreation och 

stadens attraktivitet. I fortsatt planarbete vid ett positivt planbesked är det därmed viktigt att 

begränsa påverkan på parkområdet. 

 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för VA. Eventuell flytt av befintliga ledningar 

bekostas av exploatör. Vid planläggning av området bör dagvattensituationen ses över då 

området tidigare varit påverkat av erosion. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 17 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad gör bedömningen att planläggning av området kan inledas. Utveckling av 

Piteå stadshotell bidrar till målet om en attraktiv destination som är ett angeläget mål i 

ÖP2030. 

 

Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 7. 

  

Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3 med 8 700 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Fasadritning 

 Situationsplan 

 Karta 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 18 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 11  
 

Planbesked för vårdändamål inklusive parkering - Stadsön 9:5 

Diarienr PB 2017-000701 

 
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 

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

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

 

Ett slutligt beslut om att anta en detaljplan kan vid standard planförfarande förväntas tas cirka 

ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. Vid 

utökat planförfarande kan ett beslut om att anta detaljplanen förväntas tas cirka ett år efter det 

att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked för Stadsön 9:5 inkom den 21 november 2017 till 

samhällsbyggnadsnämnden. Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt vård- och 

omsorgsboende inklusive parkering. Planbesked söks då åtgärden kräver en ny detaljplan. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 är området utpekat som riksintresse för friluftsliv och 

kustturism. Området är planlagt sedan tidigare, i detaljplanen D2050 som vunnit laga kraft 

2014. I detaljplanen anges det aktuella området som teknisk anläggning, transformatorstation 

samt gemensam yta (gemensamhetsanläggning) för parkering. 

 

Inriktningen för den nya detaljplanen är att det som i nuvarande detaljplan pekas ut som 

teknisk anläggning ska omvandlas till centrum-, bostads- samt vårdändamål i enlighet med 

omgivningen. Vidare är tanken att den gemensamma parkeringsytan ska förändras till enskild 

parkeringsyta för vård-och omsorgsboendet. Om den gemensamma parkeringsytan försvinner 

är det viktigt att fastställa att övriga närliggande fastigheter har tillgång till parkering. 

 

I detaljplanearbetet bör det övervägas om den nya detaljplanen ska möjliggöra för befintlig 

infartsväg från Nygatan, i det område som i nuvarande plankarta är utpekat som naturmark. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA). 

Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatör. 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad gör bedömningen att planläggning av området kan inledas. Ansökt åtgärd 

bidrar till målet om en levande stadskärna med goda möjligheter för alla att växa upp, bilda 

familj och åldras i, vilket är en angelägen åtgärd i enlighet med översiktsplanen. 

 

Detaljplanearbetet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 5 kap. § 7. 

  

Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 1 med 3 480 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Situationsplan 

 Karta 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 20 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 12  
 

Förhandsbesked för etablering av fritidshus - Gråträsk 2:5 

Diarienr PB 2017-000514 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av fritidshus på 

fastigheten Gråträsk 2:5. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2011:900). 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Martin Lindberg inkom till samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-02 med en ansökan om 

förhandsbesked för nyetablering av ett fritidshus på fastigheten Gråträsk 2:5. 

  

Motivering 

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

och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. Ett servitut för väganslutning 

till tomten ska ordnas alternativt ansökas hos Trafikverket. 

 

Samtliga berörda rågrannar har skriftligen hörts. Ingen erinran har inkommit. 

 
Beslutsunderlag 

 Beskrivning 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 13  
 

Förhandsbesked för etablering av enbostadshus - Hortlax 58:1 

Diarienr PB 2017-000558 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna positivt förhandsbesked för etablering av 

enbostadshus på fastigheten Hortlax 58:1. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2011:900). 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Danny Russell och Catrin Viklund inkom till samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-29 med en 

ansökan om förhandsbesked för nyetablering av ett enbostadshus på fastigheten Hortlax 58:1. 

 

Strandskydd råder enligt miljöbalken. 

  

Motivering 

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

och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. Ett servitut för väganslutning 

till tomten ska ordnas. 

 

Samtliga berörda rågrannar har skriftligen hörts. Ingen erinran har inkommit. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M), Tomas Eklund (S), Brith Fäldt (V) samt Marika Risberg (C): Bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Beskrivning 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 14  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

  

1. trafik (tema) 

  

2. utvärdering SAM 

  

3. Vietnamprojektet. 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 23 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 15  
 

Svar på medborgarförslag om åtgärder vid torget i Öjebyn (vid Ica 

och Konsum) 

Diarienr 17SBN151 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en namntävling för 

torget. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden anser frågan om installation av ett minnesmärke färdigbehandlad. 

 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslaget har under 2015 inlämnats till kommunen och genom beslut i KF 2015-06-

22, § 183, överlämnats till kultur- och fritidsnämnden. Eftersom kultur- och fritidsnämnden 

inte ansvarar för torget har kommunfullmäktige tagit nytt beslut vid sammanträdet 2017-03-

13, § 80, att överlämna ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

  

I medborgarförslaget föreslås döpa torget genom att införa en namntävling. Det görs också ett 

förslag att installera ett bestående minnesmärke där kända/berömda personer från Öjebyn 

presenteras. Åtgärderna skulle kunna genomföras i samband med den beslutade 

ombyggnationen av torget. 

  

Eftersom ombyggnationen av torget redan är projekterad, budgeterad och påbörjad ser 

samhällsbyggnad ingen möjlighet att komplettera projektet med ett minnesmärke i detta 

skede. 

  

Samhällsbyggnad bedömer att det är lämpligt att frågan om minnesmärket tas upp i samband 

med det kommande arbetet med fördjupade översiktsplaner för stadsdelscentra där Öjebyn 

ingår. Förslag till minnesmärken bör tas fram i samverkan med Kultur, park och fritid. 

  

Samhällsbyggnad föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller förslaget om en 

namntävling. En sådan kan lämpligen genomföras i samband med samråd om fördjupad 

översiktsplan för stadsdelscentrum Öjebyn. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om åtgärder vid torget i Öjebyn (vid Ica och Konsum) 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 16  
 

Svar på medborgarförslag om att anlägga ställplatser för husbilar i 

centrala Piteå 

Diarienr 17SBN108 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 2017-02-13, § 56, överlämnat ett medborgarförslag om anläggande 

av ställplatser för husbilar i centrala Piteå för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Förslagsställaren skriver att husbilsförsäljningen har ökat med 25 % och rejält passerat 

husvagnsförsäljningen. Resandet/campandet ter sig annorlunda än med husvagn, med kortare 

stopp centralt placerade för övernattning, så kallade ställplatser. Många kommuner 

kombinerar ställplatser med sina gästhamnar vilka ofta redan är utrustade med en enklare 

service (latrintömning, tömning av gråvatten, el med mera) Denna service finns redan, nu 

nyttjas den mer och säsongen förlängs tack vare husbilarna vilket ger ökade intäkter för 

kommunen. Ingen konkurrenssituation uppstår gentemot befintliga campingar som riktar sig 

till gäster med längre boende utan snarare ett komplement till redan befintliga anläggningar. 

Anlägg ställplatser i t.ex. Norra hamnen och gör Piteå som turiststad ännu attraktivare. 

Ställplatser kan också anläggas på andra platser än vid gästhamnar, det är ett centralt läge som 

lockar husbilsägaren. Pris för en ställplats varierar från gratis till cirka 200 kr beroende på 

service. 

  

Samhällsbyggnads bedömning: 

Förslagsställaren har rätt att husbilsförsäljningen ökar och med detta även ställplatser för detta 

fordonsslag. Destination Piteå och näringslivsenhet har fört dialoger med privata aktörer i 

Piteå angående anordnandet av ställplatser. Några förslag som diskuterats är södra hamn, 

Bondökanalen och på Norrstrand. Anläggning av ställplatser pågår i Jävre vid Trafikverkets 

rastplats. 

 

Ansvarsfrågan är inte helt enkel, men troligen bör ansvaret för anordnandet av ställplatser 

ligga på någon befintlig företagare/campingföretagare och viktigt är att näringslivsenheten 

arbetar vidare med frågan. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om anläggande av ställplatser för husbilar i centrala Piteå 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 25 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 17  
 

Yttrande över medborgarförslag om att återställa 

släp/husvagnsparkering på Annelundsgatan – Industrigatan 

Diarienr 17SBN480 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit där medborgaren föreslår att Piteå kommun ska återställa 

en parkeringsplats för släp-/husvagnar intill ett bostadsområde. 

 

Kommunens uppgift är att tillhandahålla allmänna parkeringsplatser där det behövs för 

allmänheten. 

 

Samhällsbyggnad bedömer inte att parkeringsplatserna i detta specifika fall är av ett allmänt 

intresse. Det är snarare ett intresse för de närboende, vilket i sig är en viktig fråga för området. 

 

Önskar de boende en plats för sina husvagnar eller släp ska deras fastighetsägare kontaktas för 

att hjälpa till med lösa frågan. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag angående att återställa släp/husvagnsparkeringen på Annelundsgatan - 

Industrigatan 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 18  
 

Information om planärenden 

Diarienr 18SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Johan Wirtala, avdelningschef för Fysisk planering, informerar nämnden om planärenden. 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27 (35) 

Sammanträdesdatum  

2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 19  
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 17SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för offentlig plats. 

 
Ärendebeskrivning 

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

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut - Yttrande Skyltsöndag Piteå A515.767 

 Delegationsbeslut - Yttrande A480.771. Moderaterna informationsbord skyltsöndag 3/12-

2017 

 Delegationsbeslut Yttrande A542.809 skylift 4-8 december Uddmansgatan/Storgatan 

AtSkyltentreprenad AB 

 §194  Delegationsbeslut offentlig plats 

 §197  Delegationsbeslut offentlig plats 

 Delegationsbeslut - Yttrande A536.393 Skylift Storgatan/Uddmansgatan v 51,  2-5 tim 

AtFront Skyltentreprenad AB 

 Delegationsbeslut - Brådskande remiss lift - A565.777/2017 
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2018-01-18  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 20  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 269 Revidering av Reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden 

 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden - bilaga till kommunfullmäktiges beslut 

2017-11-20 § 269 

 Reglemente för kommunstyrelsen - bilaga till kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 

270 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 270 Revidering av Reglemente för 

kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 271 Policy för säkerhetsarbete i Piteå 

kommunkoncern 

 Policy för säkerhetsarbetet i Piteå kommunkoncern - bilaga till kommunfullmäktiges 

beslut 2017-11-20 § 271 

 Policy för informationssäkerhet i Piteå kommunkoncern - bilaga till kommunfullmäktiges 

beslut 2017-11-20 § 272 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 272 Policy för informationssäkerhet i Piteå 

kommunkoncern 

 Bilaga till beslut 2017-11-20 Budget för 2018 och verksamhetsplan för 2018-2020 samt 

kommunal skattesats för 2018 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 262 Budget för 2018 och verksamhetsplan för 

2018-2020 samt kommunal skattesats för 2018 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 265 Fastighetsaffär Tallen 13 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 292 Remiss - Nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 294 Förstudie utveckling i landsbygden Piteå 

Byaforum 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 300 Riktlinje för sökbara medel med syfte att 

stödja innovation och verksamhetsutveckling 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 303 Riktlinjer för belysning 

 Riktlinjer för offentlig belysning - bilaga till Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 303 
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 Kommunstyrelsens beslut 2017-11-27 § 317 Parkeringsnorm för Piteå kommun - 

återremiss 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 288 Utökning av verksamhetsområde för 

vatten och avlopp (VA) för del av Hortlax 2:48 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-18 § 289 Upphävande av Plan för offentlig 

belysning 
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§ 21  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista ByggR 2017-11-22--2017-12-31 

 Delegationslista 16 nov - 18 dec 2017 Pernilla Forsberg 

 Delegationslista sep-dec 2017 Ingrid Lundgren Grankvist 
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§ 22  
 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets beslut 2017-12-05 § 

10 Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på "Rektors ansvar" för 

vuxenutbildningen i Piteå kommun 2017 

Diarienr 16SBN337 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen och lägger den till handlingarna. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger Vuxenutbildningen i uppdrag att vidareutveckla 

upplägget kring information inför utbildningen samt introduktion med syfte att 

förbereda eleverna bättre samt fånga upp deras behov och därmed minska avbrotten. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden ger Vuxenutbildningen i uppdrag att vidareutveckla 

elevuppföljningen ytterligare i form av fler insatser för detta, med syfte att fånga upp 

ännu fler synpunkter för att säkerställa kvaliteten. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-19, § 13, om planering och tematisering av 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets (AVU) innehåll under 2017. Beslutet är ett 

led i det systematiska kvalitetsarbetet för Vuxenutbildningen i kommunen. 

  

Det tematiserade målområdet som behandlas i utskottet denna gång är rektors ansvar samt 

övriga avvikelser. 

  

Analysen bygger på underlag från kartläggning och uppföljning av verksamheten. 

  

I analysen framkommer att rektorerna bedriver verksamhet med stort individfokus. 

Vuxenutbildningens organisation är förändringsbenägen och flexibel med kompetent och 

driven personal samt har ekonomiska resurser som möjliggör en kvalitativ verksamhet. 

  

De utvecklingsområden som framkommer i analysen är: 

 Förbättra information inför utbildningen samt introduktion med syfte att förbereda 

eleverna bättre samt fånga upp deras behov och därmed minska avbrotten. 

  

 Förbättra elevuppföljningen ytterligare i form av fler insatser för detta med syfte att 

fånga upp ännu fler synpunkter för att säkerställa kvaliteten. 

Beslutsunderlag 

 Systematiskt kvalitetsarbete - presentation december 2017. 
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§ 23  
 

Systematiskt kvalitetsarbete för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 

2018 

Diarienr 17SBN543 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer att tillvägagångssättet för systematisk uppföljning och 

analys av kvaliteten i vuxenutbildningen sker på samma sätt under 2018 som under 2017 

enligt följande tematiserade målområden: 

  

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

  

2. normer och värden, ansvar och inflytande samt övriga avvikelser 

  

3. skolan, omvärlden och utbildningsval samt övriga avvikelser 

  

4. rektorns ansvar samt övriga avvikelser. 

 
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 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 

en hållbar struktur för hantering av det systematiska kvalitetsarbetet. Förslaget innehöll fyra 

tematiserade målområden som först skulle behandlas i arbetsmarknads- och 

utbildningsutskottet (AVU) innan det gick vidare för behandling i SBN. 

 

Tematiseringar: 

  

1. Kunskap, utveckling och lärande, betyg och bedömning samt övriga avvikelser 

  

2. Normer och värden, ansvar och inflytande samt övriga avvikelser 

  

3. Skolan, omvärlden och utbildningsval samt övriga avvikelser 

  

4. Rektorns ansvar samt övriga avvikelser 
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Förvaltningen förslog att Vuxenutbildningen först skulle göra en analys som presenteras som 

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

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 

inom Vuxenutbildningen. 

 

Samhällsbyggnad föreslår att denna form för hantering av det systematiska kvalitetsarbetet 

fortsätter under 2018. 
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§ 24  
 

Handlingsplan till översiktsplan (ÖP) 2030 

Diarienr 17SBN538 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta handlingsplanen till översiktsplanen 2030. 

 
Ärendebeskrivning 

Handlingsplanen är en del i det kontinuerliga arbetet med översiktsplanen och syftar till att 

säkerställa att nå målen i Piteå kommuns översiktsplan ÖP 2030. Bakgrunden till framtagande 

av handlingsplanen är det i bostadsförsörjningsplanen omnämnda behovet av en plan som ska 

ge riktlinjerna för bostadsförsörjning genomslagskraft och trygga en bostad för alla i Piteå. 

 

Alla beslut om utbyggnad av bostads- eller verksamhetsområden ger ekonomiska, ekologiska 

och sociala konsekvenser för kommunen. Målet med handlingsplanen är att ge en helhetsbild 

av de i översiktsplanen redovisade bebyggelse- och verksamhetsområdena samt identifiera 

deras förutsättningar för exploatering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Handlingsplanen ska 

vara underlag för prioritering av i översiktsplanen redovisade bebyggelse- och 

verksamhetsområden och placering av samhällelig service. Handlingsplanen ska vara 

underlag för strategiskt markinköp. 

  

Förväntningen är att handlingsplanen kan bidra till en hushållning av kommunala resurser och 

en ökad planberedskap. 

 
Beslutsunderlag 

 Handlingsplan ÖP2030 Huvuddokument 

 Bilaga 1 till Handlingsplan ÖP2030 - Beskrivning av bebyggelseområden 

 Bilaga 2 till Handlingsplan ÖP2030 - Beskrivning av verksamhetsområden 
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§ 25  
 

Av ledamöter väckta ärenden 

Diarienr 18SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ändrar sitt beslut 2017-10-16 § 139 punkt 7 till följande: 

Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda behovet av 

pendlarparkeringar och lämna ärendet vidare till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

 

 

 

 


