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§ 26  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 18SBN2 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad, 

inklusive SAM2020, plan- och tillväxtkommittén samt ordförandeberedningen. 
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§ 27  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

 

1. bredbandsstöd 

2. landsbygdsfrågor 

3. kommunens hållbarhetsarbete 

4. infrastruktur logistik vindkraftstransporter 

5. mångfaldsgruppens verksamhet. 
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§ 28  
 

Ändring av samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser 

Diarienr 18SBN67 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar reviderade delegationsbestämmelser. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har gjort en översyn av nämndens delegationsordning med anledning av 

den nya kommunallagen (2017:725) och föreslår förändringar enligt bifogade 

delegationsbestämmelser. 

 

Samhällsbyggnad föreslår också två nya delegationspunkter, 10.3.1 och 10.4.1. Detta med 

anledning av kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 269 om ändringar i reglementena för 

både samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Ändringarna innebär bland annat att 

samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markanvisning för etablering på kommunens mark i 

överensstämmelse med Översiktsplanen eller i enlighet med gällande detaljplan. 

 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbestämmelser SBN 2018-03-07 
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§ 29  
 

Yttrande - Motion (SD) om att införa integrationsplikt för nyanlända 

och asylsökande i Piteå kommun 

Diarienr 17SBN554 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser motionen besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden i ärende 17KS787 – 

Motion till Kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna om att införa integrationsplikt för 

nyanlända och asylsökande i Piteå kommun. 

 

Sverigedemokraternas fem att-satser i motionen besvaras nedan. 

 

Att: utbildning i svenska för invandrare (SFI) görs obligatorisk. 

 

Svar: För vuxen som beviljats uppehållstillstånd och har en etableringsplan från 

Arbetsförmedlingen är studier i svenska obligatorisk. För övriga utrikesfödda med 

uppehållstillstånd är SFI en möjlighet. Erfarenheten är att flertalet utrikesfödda väljer att söka 

till SFI då intresset att lära sig språket i det nya landet generellt är hög. SFI i Piteå hade 2017 

drygt 300 deltagare och kommer att vara än fler 2018. 

 

För asylsökande vuxna är tillgången till SFI begränsad i och med att det inte ingår i 

kommunens uppdrag att tillhandahålla detta för gruppen. I Piteå erbjuds i normalfallet inte 

den möjligheten. Kommunen kan välja att erbjuda den utökade servicen till alla utrikesfödda, 

även till asylsökande, och finansiera det med egna medel. 

 

Från januari 2018 finns ett nytt program hos arbetsförmedlingen, Utbildningsplikt, som en del 

av etableringsplan. Arbetsförmedlingen kan anvisa den som inte bedöms ha kompetens som 

är gångbar på arbetsmarknaden till programmet. 

För barn i grund- och gymnasieskoleålder är regelverket annorlunda. Barnen har rätt till 

skolgång oavsett om man är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. 

 

Att: utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs obligatorisk. 

 

Svar: För den som fått uppehållstillstånd och har en etableringsplan från Arbetsförmedlingen 

är samhällsorientering obligatorisk. För övriga invandrare med uppehållstillstånd är 

samhällsorienteringen en möjlighet. Samtliga med uppehållstillstånd har möjlighet att läsa 

ämnet Samhällskunskap på olika nivåer inom utbildningsväsendet. 

 

För den som är asylsökande är migrationsverket ansvarig för olika aktiviteter. 
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Att: Lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-satsen införs. 

 

Svar: Vad gäller SFI har riksdagen beslutat om vilka nivåer av kunskap man förväntas nå i 

olika kurser. Rektor bedömer om elev följer den plan man har och om progression sker. Om 

inte progression sker avbryts utbildningen. I de fall en individ har etableringsplan från 

arbetsförmedlingen kan man välja att ifrågasätta ersättning. Vad gäller Samhällsorientering 

kan även här arbetsförmedlingen ifrågasätta ersättning om man inte deltar. 

 

Att: Den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan utbildning som förstås i 

första och andra attsatsen kan få sitt försörjningsstöd och bostadsbidrag indraget. 

 

Svar: För den som har etableringsplan kan Arbetsförmedlingen välja att avbryta planen och 

därmed ersättningen till individen. För den som har stöd till försörjning gör alltid 

Socialtjänsten en individuell bedömning huruvida man har rätt till det. Kommunen har inget 

inflytande över beslut om bostadsbidrag. 

 

Att: Uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överensstämmelse med motionens 

intentioner. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden överlåter till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att 

bedöma svaret till att-satsen. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (SD) - Inför Integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Piteå kommun 
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§ 30  
 

Yttrande - Motion (SLP) om Storgatans inglasning 

Diarienr 17SBN470 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen om Storgatans 

inglasning. 

 
Ärendebeskrivning 

I motionen anförs att Piteås småstadskaraktär är på väg att försvinna på grund av förtätningen 

och höghusbyggen. Det beskrivs att Storgatan endast används som transportsträcka då vädret 

är dåligt, vilket framställs som regel. Motionen tar upp ett tidigare förslag om inglasning av 

Storgatan som ett sätt att bevara småstadskaraktären och kunna stärka handelsprofilen. Det 

framhållas att en inglasad storgata medför fördelar i form av ett levande centrum med 

uteserveringar året runt. Inglasningen skulle kunna göra Piteå till ett handelscentrum som 

lockar besökare från hela Norra Sverige. Inglasningen skulle även gynna den äldre 

befolkningen att röra sig på Storgatan året runt. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delar inte bedömningen att en inglasning av Storgatan bidrar till 

att bevara småstadskänslan. Tvärtom skulle Piteås stadskärna förvanskas då gränserna mellan 

inne och ute suddas bort och känslan att vara inomhus uppkommer. En öppen storgata är en 

viktig och omistlig del av stadsmiljön och upplevelsen av vår stad. 

 

En inglasad storgata skulle i upplevelsen bli lik gallerian ”Småstaden.” Där dominerar 

känslan av att vara inomhus, trots glastak och husfasaderna som kantar ”gränderna”. Däri 

befintliga restauranger och caféers uteserveringar upplevs därför inte heller som sådana. 

Människors sorlande på öppen gata ger en annan ljudbild än den som finns i slutna rum. Det 

är stor skillnad att röra sig i frisk luft och känna solen, vind, regn och snö. Den befintliga 

uppvärmningen gör att alla befolkningsgrupper redan idag kan röra sig problemfritt på 

Storgatan, hela året runt. 

 

Delar av Storgatan ingår i riksintresset för kulturmiljövård, risk finns att det skulle ta skada. 

Utformningsmässigt är det tveksamt var ett inglasat tak kan sitta, befintliga byggnadshöjder är 

mycket varierande. Det är således mycket utmanande att få en tillfredställande gestaltning. 

Rent tekniskt sett är snöhantering, ventilation och brandskydd frågor som skulle behöva lösas. 

 

Bedömningen är att Piteå centrum har ett bra utbud av handelslägen i skyddat läge i de två 

befintliga galleriorna och en öppen gågata som möjliggör för uteserveringar. Frågan är om 

Piteå behöver en tredje inomhusgalleria. Handelsstudien Piteå (2014) betonar vikten av att det 

genuina och lokala är det mest eftersökta. Piteås storgata, som är känd som Sveriges första 

gågata, är genuin och förknippas av många med Piteå. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig 

därför tveksam om en inglasad storgata skulle locka fler besökare. 
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Beslutsunderlag 

 Motion av Anders Nordin Skol och landsbygdspartiet (SLP) - Storgatans inglasning 

 Motion Storgatans inglasning bild från Asnäs centrum i Danmark 

 Motion Storgatans inglasning bild från Bodö i Norges inglasade Storgata 
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§ 31  
 

Yttrande - Motion (SLP) angående laddstolpe snabbladdare för el-

bilar vid Stadshusparkeringen 17KS462 

Diarienr 17SBN468 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen om att installera 

två laddstolpar vid stadshusets entré. 

 
Ärendebeskrivning 

Det har inkommit en motion om att installera snabbladdare för bilar vid stadshusets 

huvudentré. 

 

Oktober 2016 installerades två stycken snabbladdare vid den nämnda parkeringen dock inte 

vid huvudentrén. Laddarna är placerad ovanför garageingången bredvid busshållplatsen. 

 

Dessa laddare är inte fullt utnyttjade, därför finner inte samhällsbyggnadsnämnden någon 

anledning att nu utöka med ytterligare laddare. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (SLP) - Laddstolpe snabbladdare för el-bilar vid Stadshusparkeringen 
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§ 32  
 

Exploatering villaområden Strömnäsbacken och Ljungheden 

Diarienr 18SBN56 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner begäran om reserverade 

investeringsmedel på 2,2 Mkr till Strömnäsbacken, 3,5 Mkr till Ljungheden och 0,4 Mkr till 

beläggning Klubben. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till kommunstyrelsen för beslut om att 

medlen lyfts från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering för ökad befolkning". 

 
Ärendebeskrivning 

Ett av Piteå kommuns övergripande mål är att till 2020 bli 43 000 invånare och till 2030,  

46 000 invånare. Efterfrågan på kommunala tomter är högt och detta ställer krav på 

kommunen att erbjuda medborgarna tillgång till attraktiva boendemiljöer. Piteå kommun har 

två stycken nya kommunal bostadsområden på gång, Strömnäsbacken och Ljungheden. 

Detaljplanerna för områdena kommer att gå upp för antagande i Samhällsbyggnadsnämnden i 

april. Så snart detaljplanerna är antagna påbörjas byggnationen av gator, vatten och avlopp 

samt övrig infrastruktur i samarbete med de kommunala bolagen Piteå Renhållning och vatten 

och Pite Energi. 

 

Strömnäsbacken: 24 tomter + 1 förskola. Detaljprojektering och framtagande av 

förfrågningsunderlag för upphandling pågår. 2018 planeras utförande av gator och gång- och 

cykelvägar (ca 750 meter villagata och 390 meter gång- och cykelväg inom området) och 

2019 urgrävning och breddning av Nötövägen, 1 ny tillgänglighetsanpassad busshållplats med 

gångpassage samt 470 m ny gång och cykelväg längs med Nötövägen. 

 

Ljungheden: 16 tomter + 1 flerbostadshus. Detaljprojektering och framtagande av 

förfrågningsunderlag för upphandling pågår.2018 planeras utförande av gator och gång- och 

cykelvägar (ca 390 meter villagata och 350 meter gång- och cykelväg), samt 1 upphöjd 

korsning med 3 ramper. 

 

Klubben: Alla tomter är nu sålda och projektet ska färdigställas med beläggning av gator  

(650 m). 

 
Beslutsunderlag 

 Ljungheden gator kalkyl 180206 

 Strömnäsbacken gator kalkyl 180206 

 Klubben kalkyl 180206 
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§ 33  
 

Förhandsbesked för nyetablering av en (1) tomt för fritidshus - 

Trundavan 2:14 

Diarienr PB 2017-000546 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nyetablering av en (1) tomt 

för fritidshus på fastigheten Trundavan 2:14. 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden inkom 2017-08-26 Rolf Johanssons dödsbo med ansökan om 

förhandsbesked för nyetablering av 2-4 tomter på fastigheten Trundavan 2:14. Efter interna 

diskussioner med berörda tjänstemän och sökanden, ändrade sökanden ansökan till att gälla 1 

tomt. 

 

Fastigheten är utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Tomten blir efter avstyckning 

(50x70 m) 3 500 m² och sökanden äger omkringliggande mark. Tomten är belägen ute på 

Trundöns östra del och utom strandskyddat område. Sökande avser att ordna vatten via 

befintlig brunn och avlopp via trekammarbrunn. Kommunens miljö- och 

hälsoskyddshandläggare har inga erinringar mot åtgärden. 

 

Väg till fastigheten ordnas från befintliga skogsbilvägar som dock måste förstärkas på vissa 

områden. Naturvården har heller inget att erinra mot placeringen då hänsynsområdet slutar i 

anslutning till bilvägen (se bifogad karta). 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, naturvärdena på platsen, samt det rörliga friluftslivet. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan förhandsbesked 

 Förslag placering tomt 

 Karta över hänsynsområdet 

 Situationsplan-utdrag ur kommunens fastighetskarta 
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§ 34  
 

Förhandsbesked nyetablering av 2 tomter för fritidshus - Håkansön 

13:14 

Diarienr PB 2017-000585 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nyetablering av två tomter för 

fritidshus på fastigheten Håkansön 13:14. 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden inkom 2017-09-11 en ansökan från Thomas Hansson om 

förhandsbesked angående etablering av 2 st tomter för fritidshus på fastigheten Håkansön 

13:14. 

  

Fastigheten ligger utom detaljplan och sammanhållen bebyggelse, samt utanför strandskyddat 

område. Tomterna blir 3 500 m² vardera och är belägna i Klubbviken i anslutning till 

Borgaruddsvägen. Sökande äger omkringliggande mark och avser att ordna vatten och avlopp 

själv. Kommunens miljö- och hälsoskyddshandläggare har utrett frågan och har inget att 

erinra mot åtgärden. Väg från tomterna till Borgaruddsvägen bygger sökande själv. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och en god helhetsverkan med stöd av  

2 kap 6 § PBL (plan- och bygglagen SFS 2010:900) 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan 

 Karta 

 Kartprojektion 
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§ 35  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut 1-4 för 2018 delegat Therese Bergdahl 

 Delegationsbeslut 1-4 för 2018 delegat Maria Nilsson 

 Delegationsbeslut 53-56 för 2017 delegat Therese Bergdahl 

 Delegationsbeslut 38-42 för 2017 delegat Maria Nilsson 

 Delegationsbeslut 18-21 för 2017 delegat Helén Eriksson 

 1.18 Delegationsbeslut ICA Kvantum undantag från lokal trafikföreskrift delegat Kjell 

Norberg 

 Delegationslista ByggR 2018-01-01--2018-02-21 
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§ 36  
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 18SBN5 

 
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 delegationsbeslut A010.981/18 Dans kring granen Rådhustorget 13/1-18 Piteå 

Museum 

 Yttrande delegationsbeslut S577.979 Skotertävling Öjebyn avstängning del av gator 26-

27 jan 2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A024.442 Hellströms Bygg 1/2-31/12-2018 lift 

 Delegationsbeslut yttrande A058.705 Rådhustorget Bokbuss 24 februari 

 Yttrande A050.646 Nordkust Bygg AB arbetsplatsområde för container Hamngatan 40 

 Yttrande A036.791 Rådhustorget 23 feb. PiteEnergi Handel AB Visning el/hybridbilar 

 Delegationsbeslut - Yttrande A080.350 Coop Forum lift Västergatan 21 feb 2018 
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§ 37  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 290 Revidering av Gång- och cykelplan 

 Gång- och cykelplan för Piteå kommun - bilaga till § 290 

 Gång- och cykelplan åtgärdslista med kartbilagor - bilaga till § 290 åtgärdslista med 

kartbilagor 

 Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 308 Svar på motion (C) om utökat 

verksamhetsområde VA för hela Långnäs och resterande del av Sjulnäs 

 Kommunfullmäktige 2017-12-18 § 323 Medborgarförslag - Belyst gång- och cykelväg 

från Munksund till Pitholmsskolan 

 Sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådets arbetsutskott 2017-11-09 

 Sammanträdesprotokoll 2017-11-23 kommunala pensionärsrådet 

 Bilaga till protokoll 2017-11-23 Förslag till nya taxor inom socialtjänsten 

 Bilaga till protokoll 2017-11-23 - Sammanträdesprotokoll 2017-11-10 socialnämndens 

arbetsutskott 

 Bilaga till protokoll 2017-11-23 Utredning av parkeringsavgifter 

 Bilaga till protokoll 2017-11-23 Regeringens proposition 2017/18:12 ny 

övergångsbestämmelse 

 Bilaga till protokoll 2017-11-23 Svensk författningssamling SFS 2017:612 

 Kommunstyrelsen 2018-01-22 § 8 Begäran om investeringsmedel från centrala potten för 

nya Fåröbron fas 2 

 Kommunstyrelsen 2018-01-22 § 9 Begäran om investeringsmedel från centrala potten för 

Haraholmens industriområde 

 Kommunstyrelsen 2018-01-22 § 25 Styrande dokument – Uppdrag revidering av 

dokument 

 Kommunfullmäktige 2017-10-23 § 256 Medborgarförslag - Att Strömbacka elever gör 

sittbänkar efter gång-och cykelvägen Piteå - Bergsviken 

 Kommunstyrelsens beslut §10 2018-01-22 Äskande av medel ur den centrala potten för 

investeringar för upprustning av huvudbyggnad på Pite Rönnskärs fyr- och lotsplats 
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§ 38  
 

Internkontrollplan 2018 

Diarienr 18SBN42 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till Internkontrollplan för år 2018. 

 
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. 

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Sammanställning riskanalys 2018 Samhällsbyggnad 
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§ 39  
 

Information om planärenden 

Diarienr 18SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Pia Brändström och Maria Sidenmark, Fysisk planering, informerar nämnden om 

planärenden. 
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§ 40  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kunskap, utveckling, 

lärande samt betyg och bedömning för Vuxenutbildningen 

Diarienr 17SBN543 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen samt ger Vuxenutbildningen i uppdrag att 

vidareutveckla föreslagna åtgärder i syfte att förbättra resultaten och minska avbrotten. 

 

De föreslagna åtgärderna är: 

  

 fortsätta utveckla digitalisering i linje med Skolverkets intentioner 

  

 implementera påbörjade insatser för förbättrad elevuppföljning 

  

 utreda orsaker till avbrott samt undersöka varför det är skillnad mellan könen gällande 

avbrott 

  

 utveckla rutiner för validering. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-18, § 23, om Systematiskt kvalitetsarbete för 

Vuxenutbildningen i Piteå kommun 2018. 

 

De tematiserade målområdena som behandlas i detta utskott är: kunskap, utveckling och 

lärande, betyg och bedömning samt övriga avvikelser. 

 

Under 2017 fick Vuxenutbildningen i uppdrag av nämnden att: 

  

 se över rutinerna för antagning med syfte att mer ingående utreda den sökandes 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen 

 utöka samverkan mellan egen regi och upphandlad utbildning för att eleverna lättare 

ska kunna ta del av bådas utbud parallellt 

 stärka stödstrukturerna genom att till exempel anställa studiecoacher 

 utveckla digitaliseringen när fler sökanden efterfrågar detta alternativ 

 förbättra elevuppföljningen, framför allt för eleverna i upphandlad utbildning. 

  

Syftet med ovanstående uppdrag var att förbättra resultaten och minska avbrotten. 
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De insatser som gjorts under 2017 kopplat till uppdragen är: 

 antagning - uppdaterade rutiner och checklistor 

 samverkan - utvecklat utbud och upplägg 

 stödstrukturer - förstärkt vägledningen 

 digitalisering - tillsatt en digitaliseringsgrupp, utvecklat digitala alternativ – flex, 

inköp av programvara för distansutbildning UNIS 

 elevuppföljning - utveckling av insatser pågår. 

I utvärderingen framkommer att resultaten totalt sett har förbättrats med undantag för 

lärlingsutbildningen där resultatet har försämrats med 5 % (kvinnor 13 % sämre och män 3 % 

sämre). Vad gäller avbrott visar statistiken att fler avbrutit sina studier och att det generellt 

sett var flest män. 

 

I analysen har följande utvecklingsområden identifierats med syfte att förbättra resultaten och 

minska avbrotten inom Vuxenutbildningen:  

 

 fortsätta utveckla digitaliseringen i linje med Skolverkets intentioner 

 slutföra och implementera påbörjade insatser för förbättrad elevuppföljning 

 utreda orsaker till avbrotten samt undersöka varför det är skillnad mellan könen med 

syfte att inhämta underlag för att kunna vidta relevanta åtgärder. 

 

Analysen visar även på behov att utveckla rutiner för validering. Syftet är att bättre ta tillvara 

individens reella kompetenser och kunskaper i enlighet med målen för betyg och bedömning. 

 

Som grund för analysen ligger statistik, kurs-/elevråd, elevenkäter, samtal och 

omvärldsanalys. 

 
Beslutsunderlag 

 AVU presentation februari 2018 
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§ 41  
 

Strategi för vuxnas lärande 

Diarienr 17SBN546 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer revideringen av riktlinjen ”Strategi för vuxnas 

lärande”. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-19, § 14, om riktlinjedokumentet ”Strategi för 

vuxnas lärande”. I samband med beslutet fick arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet 

uppdrag att revidera riktlinjen årligen. 

 

På uppdrag av utskottet presenterar förvaltningen förslag till reviderad riktlinje. Förslaget 

bibehåller andemeningen i den tidigare riktlinjen, men innehåller några smärre justeringar. 

 
Beslutsunderlag 

 Strategi för vuxnas lärande 
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§ 42  
 

Avtal om anläggningsarrende för Bondö Marina Hamnförening 

Diarienr M 2018-000055 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal om anläggningsarrende för Bondö 

Marina Hamnförening på del av Pitholm 47:13, vid Bondökanalen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger mark- och exploateringshandläggare på samhällsbyggnad i 

uppdrag att underteckna avtalet. 

 
Ärendebeskrivning 

Eftersom området vid Bondökanalen iordningsställts, och föreningen ska påbörja sin 

verksamhet i området, har arrendeavtal mellan Piteå kommun och Bondö Marina 

Hamnförening upprättats. Detta avtal ska ersätta befintligt nyttjanderättsavtal. 

 

Motivering 

Bondö Marina Hamnförening ska bedriva småbåtshamnverksamhet på området. 

 

Föreningen kommer att uppföra till verksamheten tillhörande anläggningar såsom 

brygganläggningar, båthus med mera. 

 

Upplåtelsen regleras genom att avtal om anläggningsarrende upprättas. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 2 till arrendeavtalet 

 Karta 

 Avtal om anläggningsarrende 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (24) 

Sammanträdesdatum  

2018-03-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 43  
 

Av ledamöter väckta ärenden 

Diarienr 18SBN9 

 
Beslut: 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ärendet till arbetsutskottet för beredning. 

 
Ärendebeskrivning 

Marika Risberg (C) föreslår en utbildnings/informationsdag om integration enligt följande: 
 

Eftersom det är så viktigt att vi lyckas bra med integrationsarbetet, är mitt förslag att vi har ett 

erfarenhetsutbyte med någon annan kommun som har varit framgångsrika i sitt 

integrationsarbete. Så att vi inte behöver uppfinna hjulet en gång till. Eventuellt kan man även 

involvera Socialförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen att vara delaktiga.  
 
 

 

 


