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§ 134  
 

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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§ 135  
 

Revidering av delegationsbestämmelser för 

samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienr 18SBN288 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar beslutsrätten om betydande miljöpåverkan till 

avdelningschef för fysisk planering med förvaltningschef som ersättare. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar beslutsrätten om enkla avslut av planarbete till 

ordförande för samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

För att effektivisera handläggningen inom planfrågor föreslår samhällsbyggnad förändringar i 

nämndens delegationsbestämmelser. 

 

Efter planstart och före samråd genomför kommunen ett undersökningssamråd med 

länsstyrelsen om miljöbedömning. Efter detta samråd ska kommunen besluta om detaljplanen 

har betydande miljöpåverkan eller inte. Idag är det nämnden som har rätt att fatta detta beslut. 

För att kunna snabba på planförfarandet och ändå behålla rättssäkerheten föreslår 

förvaltningen att nämnden delegerar beslutsrätten till avdelningschef, med förvaltningschef 

som ersättare. Detta skulle underlätta mycket för processen. Nämnden får som vanligt 

fortfarande tillfälle att yttra sig i planfrågan. 

 

Det händer att planer av en eller annan anledning behöver avslutas, till exempel om 

exploatören ändrar sig och vill avsluta plan eller liknande situationer. Det är i dag nämnden 

som har rätt att avsluta en plan. Ordförande har delegation på att starta detaljplan och borde 

kunna få delegation på att avsluta detaljplan med enkelt avslut. Förvaltningen föreslår att 

nämnden delegerar beslutsrätten till ordförande. 
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§ 136  
 

Riktlinjer för dagvattenhantering i Piteå kommun 

Diarienr 18SBN280 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner riktlinjerna för dagvattenhantering med tillhörande 

bilagor. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar riktlinjerna för dagvattenhantering till 

kommunfullmäktige för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt ÖP2030 ska Piteå ha en god vatten- och avloppsförsörjning (VA-försörjning) för att 

säkerställa Pitebornas hälsa, minimera miljöbelastningen och åstadkomma en god hushållning 

med våra naturresurser. För att nå detta mål anges att kommunen ska ha en VA-plan med en 

strategisk och långsiktig planering för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Behov finns att 

forma en gemensam syn och kunskap om dagvatten för att skapa en miljömässigt och 

ekonomiskt bättre dagvattenhantering. 

 

Den konventionella metoden för omhändertagande av dagvatten är att det samlas ihop och 

avleds via rörsystem direkt ut i recipient. De senaste decennierna har 

branschrekommendationer förespråkat en omställning till en hållbar dagvattenhantering med 

en trög och öppen avledning. En hållbar dagvattenhantering kan åstadkomma hög säkerhet 

mot skador vid översvämningar och minska utsläpp av dagvattenföroreningar. Genom att 

beakta dagvattenhantering i ett tidigt skede kan kostnaderna bli rimliga. En förutsättning är att 

dagvattenfrågan behandlas tidigt i samhällsplaneringsprocessen. 

 

Förestående klimatförändringar bedöms också medföra ökade regnmängder med högre 

intensitet, vilket innebär ökade dagvattenflöden och krav på en robust och klimatanpassad 

dagvattenhantering. Det är dessutom viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna 

uppnå miljökvalitetsnormerna för vattnet i berörda recipienter. 

 

En arbetsgrupp inom kommunen har tagit fram ett förslag till riktlinjer för en hållbar 

hantering av dagvatten. Riktlinjerna vänder sig i första hand till alla som arbetar med 

översiktlig och fysisk planering, miljötillsyn, byggande och drift av infrastrukturen och som i 

olika grad genom beslut och handling påverkar vårt vatten. I andra hand vänder den sig till 

exploatörer, byggherrar, fastighetsägare och medborgare. 

 

Riktlinjerna innebär att dagvattenhanteringen beaktas i ett tidigt skede av samhällsplaneringen 

och att dagvattenutredningar behöver genomföras vid planering och exploateringsprojekt. 

Riktlinjerna anger också att höjdsättning planeras ur ett dagvattenperspektiv och att 

dagvattnet vid behov måste renas innan utsläpp i recipient. 

 

Detta kan medföra högre utrednings- och projekteringskostnader, men genom att identifiera 

lågpunkter i området i ett tidigt skede och utnyttja dessa för gemensamma dagvattenåtgärder 

kan behovet av än mer kostsamma skyddsåtgärder i ett senare skede undvikas. 
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Beslutsunderlag 

 Förslag till riktlinjer för dagvattenhantering 

 Bilaga 1 Checklista för dagvattenutredningar 

 Bilaga 2 Exempel på dagvattenlösningar 
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§ 137  
 

Revisorernas grundläggande granskning av 

samhällsbyggnadsnämnden 2018 

Diarienr 18SBN216 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger ordförande och vice ordförande i uppdrag att besvara 

revisorernas frågor till samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Ärendebeskrivning 

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

verksamhet årligen. 

 

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

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

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Grundläggande granskning genomförs varje år för styrelsen och nämnderna och sker genom 

löpande insamling och fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande 

syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om nämnderna och styrelsen har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

 

Revisorerna besöker samhällsbyggnadsnämnden den 21 november 2018. 

 

Kommunrevisionen tillämpar en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande 

granskningen. Kommunrevisionen använder dessa frågeställningar som utgångspunkt för 

dialogen med nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Frågor grundläggande granskning 2018 av samhällsbyggnadsnämnden 

 Revisorernas grundläggande granskning 2018 kompletterande frågor till respektive 

nämnd 
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§ 138  
 

Föreskrift för kommunala bidrag till enskilda vägar 

Diarienr 16SBN166 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver föreskriften 

”Kommunala bidragsnormer för enskilda vägar”. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslåt att kommunfullmäktige antar det styrande dokumentet 

”Föreskrift för kommunala bidrag till enskilda vägar”. 

 
Anteckning 

Marika Risberg (C) deltar inte i beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-04-27, § 86, samhällsbyggnad i uppdrag att se över 

kommunala bidragsnormerna för enskilda vägar. Nämnden beslutade 2016-11-08, § 161, att 

överlämna ärendet till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige åter-

remitterade ärendet till samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-26, § 147, för ytterligare utred-

ning av bidragsnormerna och vilka förutsättningar det finns för Piteå kommun att överta 

enskilda vägar. 

 

På det sätt som de kommunala bidragsnormerna för enskilda vägar är utformade idag kan 

samhällsbyggnad inte garantera en rättvis och likabehandlande bedömning dels för ut-

betalning av beviljade ansökningar om vägbidrag, dels för hantering av nya ansökningar om 

bidrag till enskilda vägar. Eftersom samhällsbyggnad årligen får en begränsad budget i 

underhållsbidrag motsvarar det utbetalda beloppet varken den procentsats eller den krona per 

meter som anges i gällande bidragsnormer. Inte heller kan nya ansökningar tas upp till 

prövning då den fastställda budgeten årligen uppfylls beräknat på redan beviljade ansök-

ningar. Detta trots att nya ansökningar många gånger kvalificerar sig för ett sådant bidrag. 

 

Syftet med kommunalt underhållsbidrag, nedan kallat ”vägbidrag”, är att främja fast boende 

inom landsbygds- och bebyggelseområde, näringslivet samt vägar som ska vara öppna för 

allmän trafik året runt. Med fast boende menas att den boende (sökande) ska vara folkbokförd 

vid fastigheten enligt folkbokföringslagen och att vägen ska nyttjas året om. 

 

I det nya förslaget förtydligas på vilka grunder ett kommunalt vägbidrag kan betalas ut. Väg-

bidrag kan betalas ut till enskilda vägar med statsbidrag enligt Trafikverkets kategoriindelning 

samt till enskilda vägar utan statsbidrag under särskilda förutsättningar. 

 

Med anledning av att samhällsbyggnad tilldelas en fastställd budget för vägbidrag varje år 

måste föreskrifterna baseras på den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten. Av detta 

följer att bidragsnivåerna kan variera från år till år. 70 % av den tilldelade budgeten tillfaller 

enskilda vägar med statsbidrag och 30 % tillfaller bidragsberättigade enskilda vägar utan 

statsbidrag. 
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Bidrag per meter väg fördelas lika oberoende av vägkategori till enskilda vägar som erhåller 

statsbidrag. Till enskilda vägar utan statsbidrag fördelas bidrag per meter väg lika mellan alla 

enskilda vägars totala väglängd. Beräkningsmodellen framgår av bilaga. Beräkningsmodellen 

ligger till grund för att den enskilde ska få en indikation om hur stort ett beviljat bidrag kan 

komma att bli. Eftersom föreskriften baseras på den tilldelade budgeten kan varken en 

procentsats eller krona per meter på förhand fastslås då såväl budget som antalet ansökningar 

kan variera, således även det utbetalda beloppet. 

 

Samhällsbyggnad har även fått i uppdrag av kommunfullmäktige att, i samband med en 

översyn av bidragsnormerna, utreda förutsättningar för Piteå kommun att överta enskilda 

vägar, se bilaga. Samhällsbyggnad kan av utredningen konstatera att ett eventuellt över-

tagande av enskilda vägar blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl ekonomiska som 

personella resurser, oberoende av vilka enskilda vägar som är föremål för ett sådant över-

tagande. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att den nya föreskriften främjar en levande landsbygd i större 

utsträckning än vad den befintliga bidragsnormen gör eftersom även fast boende i fritidshus 

kan få bidrag. Föreskriften innebär även en mer likabehandlande, rättvis och rättssäker 

prövning av medborgarens rätt till bidrag och en förenklad och tydligare handläggnings-

process. 

 

Förslaget till beslut har behandlats i Landsbygdspolitiska rådet och vid dialoger med Piteå 

Byamän. 

 

Yrkanden 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunala bidragsnormer för enskilda vägar 

 Föreskrift för kommunala bidrag till enskilda vägar 

 Beräkningsmodell 

 Övertagande enskilda vägar 
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§ 139  
 

Svar på medborgarförslag om att stänga Bomvägen för biltrafik 

Diarienr 18SBN157 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för 

beslut där förslagsställaren önskar att kommunen ser över möjligheten att endast ha 

Bomvägen i storfors öppen för gång- och cykeltrafik samt skotertrafik. 

 

Anledningen till detta grundar sig i en osäkerhet för barn boende i området. Vintertid sladdas 

det ganska friskt i kurvan som uppstår i den ganska breda vägen som ansluter till Storfors-

vägen och Bruksvägen. Problemet är främst åsamkat av förare till A-traktorer/EPA. 

 

Förslagsställaren menar att det troligen blir mindre trafik i direkt anslutning till den lekplats 

som finns i området med denna åtgärd, vilket kan ses som en bonus. Förslagsställaren anser 

att boende på Bruksvägen och Stapelvägen bör klara sig utan denna infartsväg. 

 

Samhällsbyggnads bedömning 

Innan bostadsområden/kvarter byggs planeras gator och vägar för att få en så bra trafiklogistik 

som möjligt. Stänger man av en gata i efterhand kan andra delar i ett område få ökade trafik-

mängder och andra negativa konsekvenser i trafikmiljön. Samhällsbyggnad håller med om att 

Bomvägen är bred. Detsamma gäller korsningarna mot Storforsvägen och Bruksvägen, vilket 

skulle behöva åtgärdas vid en framtida ombyggnation. Några direkt höga hastigheter torde 

inte förekomma eftersom sträckan mellan Storforsvägen–Bruksvägen endast är 70 meter lång. 

 

Med den vägbredd på 10,4 meter som Bomvägen har finns det gott om plats för oskyddade 

trafikanter att samsas med fordonstrafiken vilket gör att samhällsbyggnad inte finner någon 

anledning till att stänga gatan för fordonstrafik. 

 
Beslutsunderlag 

  

 Karta och biltrafikkarta över Bomvägen 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-05-07 § 102 Medborgarförslag - Stäng Bomvägen för 

biltrafik 
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§ 140  
 

Svar på medborgarförslag om att gångvägen saknar belysning vid 

Allén 

Diarienr 17SBN529 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget och att förslaget följer kommunens 

normala investeringsförfarande i verksamhetsplan (VEP). 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren skriver i medborgarförslaget att gångvägen vid Allén i Klubbgärdet har 

ingen/undermålig belysning vilket skapar otrygghet för fotgängare. 

  

Samhällsbyggnads bedömning 

Efter kontroll på plats kan samhällsbyggnad konstatera att den befintliga gatubelysningen är 

på andra sidan bilvägen vilket innebär att belysningen blir väldigt svag på gångvägen. 

Förslaget är bra och precis sådan information som behöver komma fram för att förbättra 

staden. Däremot kan det inte genomföras omgående eftersom varje investering behöver 

jämföras och prioriteras mot varandra. 

 
Beslutsunderlag 

  

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-20 § 283 Medborgarförslag - Gångvägen saknar 

belysning vid Allén 
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§ 141  
 

Utformning av Rådhustorget – inriktningsbeslut inför projektering 

Diarienr 18SBN228 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att 

projektera för ombyggnation av Rådhustorget med en vidareutvecklad variant av förslag 

nummer 2 (White). 

  

Reservationer 

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

Marika Risberg (C), Daniel Bergman (M) och Jan Westerberg (L) reserverar sig till förmån 

för eget förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-09-08, § 124, samhällsbyggnad i uppdrag att, 

tillsammans med aktuella intressenter, påbörja arbetet med Rådhustorget. Projektet är ett 

pilotprojekt inom stadsmiljöprogramsarbetet och förväntas vara avslutat i maj 2021 då Piteå 

fyller 400 år. 

 

Syftet med projektet är att genom goda stadsbyggnadsmässiga och arkitektoniska lösningar 

förädla befintligt torg. Målet är att utveckla Rådhustorget till en levande plats i Piteå centrum 

som stärker stadskärnans attraktivitet. 

 

I projektets kommunikationsplan läggs stor vikt på delaktighet: Redan i ett tidigt skede ska 

fastighetsägare, verksamhetsutövare och allmänheten engageras. Under sommaren 2018 

genomfördes en dialog om det framtida Rådhustorget med syftet att ge allmänheten möjlighet 

att lämna synpunkter idéer kring det framtida torget. Två idéskisser, framtagna av Nivå 

landskapsarkitektur (Stockholm) och White arkitekter (Uppsala), fungerade som stöd i 

dialogen. 

 

Förslag 1 (Nivå) redovisar ett torg i ett utpräglat modernt formspråk som bygger kring idén att 

hantera torgets lutning med en central placerad oval yta (”bricka”) som nav för aktiviteter året 

runt. Markbeläggningen består av långsmala granithällar som förläggs i Storgatans riktning. 

Förslagets styrkor är att dess nytänkande utformning som gynnar spontana sociala möten och 

lek, bland annat genom de upphöjda kanterna i markbeläggningen och vattenspelet och dess 

flexibilitet för nutidens behov. Svagheten är att kanterna försvårar för tillgänglighet och 

snöröjning. En nackdel är också att biltrafiken (som föreslås vara enkelriktad) styrs tydligare 

mot utkanterna vilket försvagar möjligheterna för uteservering. 

 

Förslag 2 (White) redovisar ett torg i ett klassiskt och minimalistiskt formspråk som bygger 

kring idén att respektera Rådhustorgets flerhundraåriga historia och överföra det till de 

kommande 400 åren genom en tidlös utformning. Denna långsiktighet uttrycks i förslagets val 

av robusta och hållbara material. Torgytan föreslås bestå av smågatsten i ett vågformat 

mönster som kan anpassas till lutningen, omramad av en bård av granithällar på torgets 

utkanter. Som utsmyckning föreslås, bortsett från belysningen, enbart torgbrunn och fasta 
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sittbänkar. Förslagets styrkor är dess hänsynsfulla utformning i den kulturhistoriska kontexten 

och dess flexibilitet för nutidens och framtidens behov av aktiviteter, evenemang och trafik-

lösningar. Den omgivande bården blir en naturlig zon för uteservering. Ytterligare en fördel är 

att befintlig smågatsten kan återanvändas vid ombyggnation. Svagheten är att torgets utform-

ning inte utgör besöksanledning i samma utsträckning som förslag 1. 

 

Dialogen fick med 405 inkomna bidrag bra respons. Nämnvärt är att åldersgruppen under 18 

år står för 25 % av alla deltagare. Majoriteten av bidragen favoriserade förslag 1 framför 

förslag 2. Känslan av livfullhet och aktiviteter sommar som vinter, som förslag 1 förmedlar, 

har tilltalat folk mycket. Vattenspel, isbana och andra aktiviteter anses som inslag som gör att 

förslaget upplevs roligt och kul. Förslag 1 fick många röster i alla åldersgrupper, men mest 

uppskattning i den yngsta. Förslag 2 uppskattades främst på grund av dess enkelhet och 

hänsynstagande till kulturmiljön. 

 

Projektets styrgrupp har förordat att den fortsatta projekteringen utgår från en vidareutvecklad 

variant av förslag 2 där idéer från förslag 1 inarbetas för att få en mer levande yta. 

  

Yrkanden 

Magnus Nyström (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Karl-Erik Jonsson (M): Arbetsutskottets förslag och att det ska finnas möjlighet till 

uppvärmning av torget och att gångfartstrafik ska råda. 

Marika Risberg (C), Daniel Bergman (M), Jan Westerberg (L): Arbetsutskottets förslag och 

med uppdrag att utreda förutsättningar för markvärme i samband med projekteringen. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar 

arbetsutskottets förslag. 

Daniel Bergman (M) begär votering. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att omröstning sker genom handuppräckning. 

Arbetsutskottets förslag: 8 röster 

Karl-Erik Jonssons (M) förslag: 1 röst 

Marika Risbergs (C), Daniel Bergmans (M) och Jan Westerbergs (L) förslag: 3 röster 

  

Votering 

Ordförande finner att arbetsutskottets förslag får 8 röster och att samhällsbyggnadsnämnden 

därför beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ideskiss Nivå 

 Bilaga 2 Ideskiss White 

 Bilaga 3 Sammanställning dialog 
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§ 142  
 

Uppdragsbeskrivning för fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn 

Diarienr 18SBN277 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner "Uppdragsbeskrivning fördjupad översiktsplan för 

stadsdel Öjebyn". 

 
Ärendebeskrivning 

I samband med att översiktsplanen 2030 antogs beslutades det att ett fortsatt arbete med en 

fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra respektive stadsdelar skulle påbörjas inom kort. 

 

Arbetet med FÖP för landsbygdscentra är inne i sitt slutskede och kommunfullmäktige 

förväntas anta den i oktober i år. Det är därmed dags att påbörja arbetet med en FÖP för 

stadsdelarna. Utifrån stadsdelarnas specifika utmaningar och möjligheter är förslaget att 

arbeta med en stadsdel i taget och att inleda med Öjebyn. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppdragsbeskrivning fördjupad översiktsplan för stadsdel Öjebyn 
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§ 143  
 

Riktlinjer om prissättning för nyttjande och försäljning av kommunal 

mark 

Diarienr 18SBN289 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om 

”Tomtpriser för lediga småhustomter” (kommunfullmäktiges beslut 2004-03-22, § 

41.) Tomtkatalogens nuvarande priser ska fortsätta gälla. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om 

”Förslag till taxor och avgifter inom fastighets- och servicekontoret, mark & skog, 

gällande tomtpriser, tomträttsavgälder, ledningsrätt/-servitut, råmark och 

optioner/markanvisning” (kommunfullmäktiges beslut 2007-06-18, § 122). 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige upphäver beslut om 

”Taxa – prissättning av kommunal mark för flerfamiljshus/lokaler inom stadskärnan 

och intilliggande områden” (kommunfullmäktiges beslut 2016-04-18, § 105). 

 

4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar riktlinjen 

”Prissättning för nyttjande och försäljning av kommunal mark”. 

Ärendebeskrivning 

Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark har tidigare funnits i flera olika 

dokument men har nu samlats i dokumentet ”Prissättning för nyttjande och försäljning av 

kommunal mark”. Detta för att få en samlad bild över Piteå kommuns markpriser. Tidigare 

beslut gällande prissättning av mark upphävs (punkt 1 till 3 ovan). 

 

Den nya prissättningen har följande utgångspunkter: 

 Reglerna om statsstöd i EG-fördraget artikel 87.1, vilket innebär att priser ska vara 

marknadsmässiga vid överlåtelse till enskilda näringsidkare. En kommun får inte 

gynna en enskild näringsidkare, utan prissättning ska baseras på marknadsvärde. 

  

 Inom centrala Piteå sker, med undantag för kvarteret Rönnen, ingen försäljning av 

kommunal mark. All upplåtelse sker genom tomträtt, enligt beslut KF 2018-03-26, § 

38. 

  

 Mätregeln BTA (bruttoarea) nyttjas i stället för BRA (bruksarea) vid fastställande av 

markpris för flerbostadshus och lokaler samt vid fastställande av tomträttsavgälder. 

BTA är den vedertagna mätregeln som används vid fastighetsvärdering. 

 

Tomtkatalogen finns på Piteå kommuns webbsida www.pitea.se. 
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Motivering 

Samhällsbyggnad har genomfört en översyn av markpriser i enlighet med uppdrag i VEP 

2014-2016. Uppdraget var att se över priser för industrimark. Samhällsbyggnad har utökat 

uppdraget med en översyn av samtliga priser eftersom någon översyn av prisnivån inte har 

genomförts sedan 2007. Flera priser har ett samband vilket har inneburit att en total översyn 

varit nödvändig för helheten. 

 

Ett samlat dokument för priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark underlättar 

framtida handläggning och uppräkning. 

 

Sedan beslut 2016-04-18 har mark för flerbostadshus i centrala Piteå sålts för 80 % av 

marknadsvärdet. Genom att på detta sätt subventionera priset på mark sänker kommunen över 

tid marknadsvärdet på den kommunalägda marken. De värderingar som utförs i samband med 

ny försäljning baseras då på tidigare subventionerade markpriser, vilket innebär att nya 

försäljningar erhåller ett lägre marknadsvärde. Förslaget är därmed att priserna ska vara 

marknadsmässiga och inte subventioneras. Det är även i linje med reglerna om statsstöd. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer om prissättning för nyttjande och försäljning av kommunal mark 

 Bilaga Priser för nyttjande och försäljning av kommunal mark 
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§ 144  
 

Information om planärenden 

Diarienr 18SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Helén Eriksson, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar nämnden om planärenden. 
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§ 145  
 

Planbesked för bostadsändamål -  

Diarienr 18SBN286 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas under 

förutsättning att: 

1. Pirevas utredning angående ny VA-ledning mellan Bergsviken och Svensbyn inväntas 

innan beslut om planstart tas 

 

2. föreskrifter för förslag till vattenskyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt 

beaktas 

 

3. tillkommande bebyggelse och vägar anpassas efter strandskydd, fornlämning, 

markförhållanden och befintlig gårdsbebyggelse. 

Information till beslutet 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som inte kan överklagas. 

Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig 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 plan-

läggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att 

sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 

 

Utifrån nu kända förutsättningar och handläggning enligt plan- och bygglagens (2010:900) 

regler för utökat förfarande skulle beslut om antagande av planen preliminärt kunna fattas i 

början av 2021. Den tidpunkt som angetts för ett beräknat antagande av detaljplanen är 

preliminär och kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked för fastigheten , inkom till samhälls-

byggnadsnämnden den 7 juni 2018. Ansökan syftar till att, på den ca 9,4 hektar stora fastig-

heten, möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med upp till 34 stycken friliggande småhus i form 

av 1-, 1,5- och 2-planshus. Enligt ansökan planeras tomtstorlekar mellan 1 100–1 700 m² och 

möjlighet till stor byggnadsarea. 

 

Inom strandskyddsområdet planeras gemensamma funktioner såsom gemensamhetslokal, 

altan, grillplats, badplats samt bryggor med båtplatser. 

 

Avsikten är att verksamheten som bedrivs idag vid  ska vara kvar och att 

befintlig gårdsgruppering ska bevaras. Intill  befintliga byggnader planeras ett 

område med lekplats, bouleplan och utegym. 

 

Fastigheten ansluts från . 

Exploatörens önskan är att alla fastigheter i det aktuella området ska anslutas till kommunalt 
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vatten- och avloppsledningsnät. Dagvatten planeras att omhändertas lokalt. 

 

Gällande planer 

Området är inte detaljplanelagt och angränsar inte till någon detaljplan. I Piteå kommuns 

översiktsplan ÖP 2030 utgör området kulturodlingslandskap och bevarandevärt odlings-

landskap, men klassas inte som odlad mark. Området omfattas inte av något riksintresse. 

 

Natur- och kulturvärden 

Området berörs av det generella strandskyddet om 100 meter. 

 

 ingår i Infjärdenområdet, som är en för södra delen av Norrbotten representativ 

jordbruksmiljö med gårds-och byalägen av medeltida ursprung i en kontinuitet till nutid. 

Området har enligt Länsstyrelsens bevarandeprogram bevarandeklass 1, som är den högre 

klassningen. 

 

En känd fornlämning i form av en välbevarad tjärdal finns i exploateringsområdet. I 

fastighetens närområde finns fler kända fornlämningar. 

 

Vatten och avlopp (VA) 

Exploateringsområdet ligger utanför befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp. Befintlig anläggning på  har enskilt avlopp med undermålig avlopps-

anläggning som kräver slamtömningar mycket ofta för att avloppsvatten inte ska nå strand-

området. 

 

Närmaste verksamhetsområde och ledningar för dricksvatten finns ca 200 m ifrån området. 

Detta vattenledningsnät har för dålig kapacitet för att nyansluta hela exploateringsområdet. 

Verksamhetsområde för spillvatten finns ca 800 m från området vid väg 557 där man 

möjligen kan tänka sig en anslutningspunkt för både dricksvatten och spillvatten. 

 

Under 2019 kommer Pireva göra en utredning angående ny ledningsdragning mellan 

Bergsviken och Svensbyn. Eventuell utbyggnad planeras tidigast år 2020. Om utbyggnaden 

genomförs skulle VA-ledningar med god kapacitet finnas tillgängliga för anslutning betydligt 

närmare exploateringsområdet. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad anser att planläggning av området kan inledas med de förutsättningar som 

beskrivs nedan. Ansökan om att möjliggöra nybyggnation av småhus går i linje med Piteå 

kommuns utvecklingsmål om att öka befolkningen till 46 000 invånare år 2030 samt erbjuda 

möjligheter till ett attraktivt och varierat boende. 

 

Med föreslagen exploatering är bedömningen att kommunen blir skyldig att anordna 

kommunalt VA. Samhällsbyggnad föreslår att Pirevas utredning angående ny VA-lednings-

dragning mellan Bergsviken och Svensbyn inväntas innan startbeslut tas och framtagande av 

planhandlingar påbörjas, preliminärt i slutet av 2019. Detta för att få en så bra VA-lösning 

som möjligt och undvika onödiga kostnader. Om en ny ledningsdragning mellan Bergsviken 

och Svensbyn inte genomförs behöver omfattningen av åtgärder för anslutning av området till 
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befintliga kommunala VA-ledningar utredas. Vid en eventuell utökning av verksamhets-

området bör det utredas om skäl finns att även närliggande fastigheter  ska tas in i 

verksamhetsområdet. 

 

De allmänna intressena ska prioriteras. Tillkommande vägar och bebyggelse ska anpassas 

efter strandskydd, rådande markförhållanden och befintlig gårdsbebyggelse. Med anledning 

av områdets natur- och kulturvärden måste utformning, placering och antalet tomter ses över. 

Vägledande är att följa traditionellt bebyggelsemönster med några mindre ”byklungor”. 

 

Samråd med länsstyrelsen krävs enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950) eftersom 

föreslagen exploatering berör en känd fornlämning. Fornlämningen behöver skyddas utifrån 

kulturmiljösynpunkt. 

 

Åtgärder i strandskyddsområdet kräver strandskyddsdispens vilket hanteras i kommande 

planarbete. Eventuella gemensamma anordningar inom strandskyddsområdet bör koncentreras 

och förläggas i anslutning till den udden som redan har tagits i anspråk. 

 

Föreslagna föreskrifter för förslag till vattenskyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt 

måste beaktas. 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten förordas. En dagvattenutredning kan behöva utföras 

under detaljplaneprocessen. 

 

Vägar och väganslutningar ska utformas trafiksäkert. Utrymme för snöupplag, uppställning av 

avfallskärl och vändplats för fordon ska säkerställas. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att en planläggning är av betydande intresse för allmänheten samt 

även i övrigt är av stor betydelse. En möjlig planläggning ska därför handläggas med utökat 

planförfarande 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 4, vilket innebär 14 400 kr (prisnivå 2018). 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ansökan om planbesked 

 Bilaga 2 Situationsplan 

 Bilaga 3 Orienteringskarta 

 Bilaga 4 Situationsplan på ortofoto 
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§ 146  
 

Planbesked utökat område för varvsverksamhet och varvsbostad - 

 

Diarienr 18SBN291 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas under 

förutsättning att: 

1. nuvarande detaljplans syfte kvarstår 

  

2. bostad utgår ur detaljplanearbetet. 

Information till beslutet 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som inte kan överklagas. 

Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig 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 kommer att genomföras. För att påbörja plan-

läggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att 

sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 

 

Piteå kommun har i dagsläget kö på handläggning av detaljplaner baserad på typ av detalj-

plan. Önskad planstart kan därför inte komma att ske helt utifrån exploatörs önskemål, och 

kan komma att påverkas av förutsättningar som nu inte kan förutses. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked inkom den 9 juli till samhällsbyggnadsnämnden från  

 Ansökan om 

planbesked innebär att område för verksamheten utökas genom markförvärv av  

för att inrymma förrådslänga, utökad möjlighet till hamn och en varvsbostad. 

 

Gällande detaljplan 

Området är detaljplanelagt idag med detaljplan DC0401 från 2004. Den gällande detaljplanen 

ger möjlighet till marina, magasin för förvaring av båtar, verkstadsbyggnad samt småbåts-

hamn och sjöbodar. Den nya detaljplanen bör inte förändra det. 

 

Gällande detaljplan och den tillkommande ytan som ska ingå i ny detaljplan ligger helt inom 

strandskyddat område. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP 2030 är området klassat som utvecklingsområde för 

kulturmiljö. 

 

Infrastruktur i form av vägar finns inom området. Området som planeras tas i anspråk ligger 

utanför verksamhetsområde för kommunalt VA. 
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Natur- och kulturvärden och riksintresse 

Området som planeras tas i anspråk för utökning av verksamhetsområdet innehåller idag en 

sandstrand för bad, det finns eldplats, bastu och 2 stycken flytbrygganordningar. Dessa 

åtgärder bedöms vara otillåten markanvändning på platsen då ingen strandskyddsdispens finns 

för iordningsställande av strand, uppställning av bastu etc. diarieförda i arkiven på 

kommunen. 

 

Kringliggande bebyggelse består av större och mindre villor med fastigheter av olika storlek. 

 

Området ingår i riksintresse för friluftsliv och kustturism, vilket inte bedöms påverkas 

negativt av detaljplan. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad gör bedömningen att planarbete kan inledas med de förutsättningar som 

beskrivs nedan. 

 

Den nya detaljplanen ska inte möjliggöra bostad, då syftet med detaljplanen ska vara småbåts-

hamn, kaj och sjöbodar samt båtmagasin med tillträde för allmänheten i likhet med nu 

gällande detaljplan. En tillåtelse om bostad skulle bidra till att privatisera ett område tillgäng-

ligt för allmänheten. Allmänhetens tillträde till området är fortsatt viktigt. 

 

Risk för störningar för närboende behöver utredas närmare i detaljplanearbetet. 

 

Om fastigheten utökas bör även verksamhetsområde för VA utökas i samband med att detalj-

plan antas. Utredning gällande dagvatten ska genomföras och hanteras i enlighet med Piteå 

kommuns förslag till riktlinjer gällande dagvatten. 

 

Detaljplanen föreslås hanteras med utökat förfarande, då allmänhetens intresse bedöms vara 

stort i enlighet med plan- och bygglagen (2010:990) 5 kap § 7. Förfarandet kan komma att 

ändras under detaljplaneprocessen. 

 

Avgift 

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

142. Planbesked debiteras enligt Tabell 7 klass 3, vilket innebär 9 000 kr (2018 års timtaxa). 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ansökan 

 Bilaga 2 Situationsplan 

 Bilaga 3 Orienteringskarta 
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§ 147  
 

Bygglov för tillbyggnad samt rivning av fritidshus -  

Diarienr 18SBN287 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan med stöd av 9 kap. 31a § plan- 

och bygglagen (2010:900). 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked enligt 10 kap. 

3 § plan- och bygglagen (PBL). 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk innan samhällsbyggnadsnämnden gett ett slutbesked enligt 

10 kap. 4 § PBL. 

 

Reservationer 

Jan Westerberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

 

Information till beslutet 

Certifierad kontrollansvarig (KA enl. PBL) för åtgärden är  behörighet K. (10 

kap. 9 § PBL). 

 

Startbesked (10 kap. 3 § och 23 § PBL) kan erhållas tidigast efter det att tekniskt samråd ägt 

rum (10 kap.14 PBL). Härmed kallas till tekniskt samråd. kontaktas för överenskommelse om 

lämplig tid. Vid tillfället ska byggherren samt kontrollansvarig delta. Senast i samband med 

tekniskt samråd ska följande handlingar inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden: 

 Förslag till kontrollplan enl. 10 kap. 6-8 § PBL 

 

 Garage skall utföras i IE30, enligt ritning, mellan bostadsdel och övriga utrymmen. 

Byggnadens sockelhöjd ska bestämmas med beaktande av omgivande bebyggelse och 

tomtens naturliga förutsättningar (8 kap. 9 § PBL). Inmätning av byggnadsverket ska utföras 

av kommunen godkänd utförare (Metria eller Norconsult). Byggherren beställer och bekostar 

inmätningen. 

 

Slutbesked (10 kap. 4 § och 34 § PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan 

erhållas tidigast efter det att slutsamråd enl. 10 kap. 30 § PBL ägt rum och att följande 

handlingar inlämnats till samhällsbyggnadsnämnden: 

 Verifierad och bestyrkt kontrollplan enligt PBL 

 

 Utlåtande från KA enl. 10 kap. 11 § p 6 PBL. 

 

 Inmätningsprotokoll med koordinater 
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 Funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) 

Anslutning eller utökning av kommunalt vatten och/eller avlopp eller anslutning/utökning till 

kommunalt ansluten gemensamhetsanläggning ska anmälas till Piteå Renhållning & Vatten 

(PIREVA). Anmälan behandlas i separat ärende. 

 

Vid schaktning i mark ska byggherren informera sig om förekomst av vatten-, avlopps-, el-, 

datafiber- och teleledningar inom schaktområdet. Vid behov ska ledningsutsättning begäras. 

 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som beslutet avser inte har påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vann laga kraft. (9 kap. 43 § PBL). 

 
Ärendebeskrivning 

Till samhällsbyggnadsnämnden inkom 2018-04-10 en ansökan om att bygga till befintligt hus 

med 188 m² till det befintliga fritidshuset som är på 115 m², total byggyta blir ca 305 m², på 

fastigheten . Enligt fastighetsregistret är fastigheten på 3 185 m². 

 

Nuvarande huvudbyggnad kommer att rivas och denna byggnad blir huvudbyggnaden. 

Åtgärden sker utom planlagt område och inom strandskyddat område och är i enlighet med de 

generella bestämmelserna enligt 9 kap. 31a § PBL. 

 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig om åtgärden och negativa synpunkter har 

inkommit. 

 

Strandskyddsdispens beviljades 2018-05-31. 

 

Motivering 

Åtgärden sker utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna enligt 

9 kap. 31a § PBL. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, 

färg- och materialverkan (8 kap. 1 § PBL) och är lämplig med hänsyn till omgivningens 

karaktär på platsen (8 kap. 9 §). 

 

Samhällsbyggnad bedömer att åtgärden inte strider mot rådande strandskyddslagstiftning och 

inte innebär betydande olägenhet för omgivningen. 

 

Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser eller förutsätter planläggning (9 kap. 31a § 

PBL). 

 

Åtgärden sker inom strandskyddsområde som omfattar intill 100 m från strandlinjen och 

beviljad dispens finns (7 kap. 14 § Miljöbalken (1998:808)). 

 

Platsbesök har skett för kontroll av hur byggnaden påverkar omgivningen. Träden som omger 

tomten skuggar mer än vad byggnaden kommer att göra. 
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Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Situationsplan 

 Planritning - fasad 

 Erinran 1 från  

 Erinran 2 från  

 Kompletteringar till bygglov 

 Kompletterande synpunkter 2018-07-31 från  

 Bemötande på synpunkter - av handläggare 

 Kompletterande synpunkter 2018-09-11 från  
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§ 148  
 

Förhandsbesked för etablering av enbostadshus och garage -  

 

Diarienr 18SBN290 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nyetablering av ett 

enbostadshus med garage på fastigheten . 

 

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

(2010:900). 

 

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Till samhällsbyggnadsnämnden inkom 2018-06-28 en ansökan om förhandsbesked för 

nyetablering av ett bostadshus med garage på fastigheten . 

 

Tomtens storlek blir ca 2 500 m2. Platsen ligger i lantligt läge i nordlig sydsluttning på 

området  sett. Fastigheten ligger utanför fastställt verksamhets-

område för vatten och avlopp, men enskilt vatten och avlopp går att ordna. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

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

 

Samtliga berörda rågrannar har skriftligen hörts. Någon erinran har inte inkommit. 

 
Beslutsunderlag 

 Översiktskarta 

 Situationsplan 
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§ 149  
 

Förhandsbesked för etablering av två fritidshus -  

Diarienr 18SBN292 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av två tomter för 

fritidshus på fastigheten . 

 

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

(2010:900). 

 

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Till samhällsbyggnadsnämnden inkom 2017-12-11 en ansökan om förhandsbesked för 

nyetablering av två tomter för fritidshus på fastigheten . 

 

Tomternas storlek blir ca. 2 000 m2 . Platsen är belägen i sydöstlig riktning vid Sandviken 

ovanför 100-meterslinjen för strandskydd. 

 

Fastigheten ligger utanför fastställt verksamhetsområde för vatten och avlopp, men enskilt 

vatten och avlopp går att ordna. Vatten och anslutningsväg går att ordna via  

. 

 

Trafikbuller från E4 

Beräknade trafikbullernivåer från E4:an är lägre än riktvärdet 60 dBA vilket medför att 

planlösning inte behöver beaktas. Det krävs dock en bullerskyddad uteplats. Om inte 

uteplatsen placeras bullerskyddat på byggnadens östra sida fordras ett bullerskyddplank vid 

uteplatsen, minst 2 m högt och med ett material med lägsta ytvikt av ca 10 kg/ m², till 

exempel 33 mm trä. För att uppnå krav enligt Boverkets Byggregler inomhus krävs bland 

annat fönster med lägsta ljudisolering Rw = 36 dB. 

 

Markavvattning 

Markavvattning är tillståndspliktigt och ska ansökas hos Länsstyrelsen. Sökande har dock 

visat på två tomter som enbart behöver fyllas upp. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att etableringen är lämpligt enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen 

(PBL) med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och den 

omkringliggande miljön. 

 

Tomterna ligger i direkt anslutning till ett detaljplanelagt område. 

 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig om åtgärden och negativa synpunkter har 
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inkommit. Synpunkterna gäller att strandträd ska lämnas kvar och att markavvattning ska ske. 

Grannarna har fått skriftlig information om vilka regler som gäller för strandskydd och 

markavvattning. 

 
Beslutsunderlag 

 Översiktsbild  

 Situationsplan 

 Bullerberäkning och bedömning  

 Remissvar 1 från  - synpunkter 

 Remissvar 2 från  - synpunkter 

 Remissvar 1 från  - erinran 

 Remissvar 2 från  - erinran 

 Bemötande av synpunkter 
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§ 150  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegations-

bestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista nr 4 Pernilla Forsberg from 7 aug - 13 sep 2018 

 Delegationslista parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

 Delegationslista 2017-12-19--2018-09-10 Ingrid Lundgren Grankvist 

 Delegationslista ByggR 2018-02-22--2018-09-14 
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§ 151  
 

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 

 Delegationsbeslut - Yttrande A389.217/2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A405.099/2018 

 Delegationsbeslut yttrande A349.078/2018 

 Delegationsbeslut yttrande A409.204/2018 

 Delegationsbeslut yttrande A410.964/2018 

 Delegationsbeslut yttrande A413.146/2018 

 Delegationsbeslut yttrande A401.773/2018 

 Delegationsbeslut yttrande A418.425/2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A427.129/2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A390.032/2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A392.368/2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A387.871/2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A421.028/2018 

 A441.372 Yttrande  

 Delegationsbeslut - Yttrande A447.646/2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande  A452.582 
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§ 152  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 18SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Stämmoprotokoll och debattartikel från vattenkraftskommunerna 

 Debattartikel från vattenkraftskommunerna 

 Stämmoprotokoll från vattenkraftskommunerna 

 Cirkulär 18:16 från Sveriges Kommuner och Landsting åläggande om 

gångbanerenhållning m.m. 

 Cirkulär 18:16 från Sveriges Kommuner och Landsting bilaga 1 underlag för beslut om 

åläggande om gångbanerenhållning m.m. 

 Cirkulär 18:16 från Sveriges Kommuner och Landsting bilaga 2 kommentarer till 

underlaget för beslut om åläggande om gångbanerenhållning m.m. 
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§ 153  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-27 § 181 Begäran om anslagna medel från centrala 

potten för medfinansiering Lärande rekrytering 2017 och 2018 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-27 § 186 Riktlinjer för personalpolitik 

 Riktlinjer för personalpolitik 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-27 § 202 Svar på medborgarförslag om 

släphusvagnsparkeringen på Annelundsgatan 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-08-27 § 219 Sammanträdesplanering 2019 

 Bilaga Sammanträdesplanering 2019 kommunstyrelsen 

 Bilaga 2 till kommunstyrelsens Sammanträdesplanering 2019 

 Sammanträdesplanering 2019 kommunstyrelsen 
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§ 154  
 

Aktuella kurser och konferenser 2018 

Diarienr 18SBN10 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att föreslå ett utbildningspaket för 

den nya nämnden efter årsskiftet. 

 
Ärendebeskrivning 

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

nämnden att delta i. 

 

Arbetsutskottet väljer ut vilka kurser och konferenser som nämnden ska delta i. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vilka ledamöter som ska delta i utvald kurs eller 

konferens. 

 
Beslutsunderlag 

 Inbjudan till utbildningen för ny- och omvalda politiker 
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§ 155  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

1. den praktiska vägledningen och informationskampanjen í månadsskiftet oktober-

november i och med det nya systemet med digital registrering för parkering 

 

2. upphandling av kollektivtrafik med buss 2020 

 

3. den nya gymnasielagen. 
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§ 156  
 

Av ledamöter väckta ärenden 

Diarienr 18SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med information om 

verksamheten på avdelningen Teknik och gator. 

 

 

 

 




