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§ 1  
 

Val av ledamöter och ersättare till samhällsbyggnadsnämndens 

arbetsutskott 

Diarienr 18SBN439 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden utser följande fem ledamöter till arbetsutskottet: 

Brith Fäldt (V) 

Jonas Lindberg (S) 

Frida Söderberg (S) 

Marika Risberg (C) 

Daniel Bergman (M) 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden utser följande fem ersättare till arbetsutskottet: 

Tomas Eklund (S) 

Ann-Katrine Sämfors (S) 

Mikael Borgh (V) 

Åke Forslund (SJV) 

Jan-Eric Sandberg (M) 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2018-12-17, § 275, Reglemente för styrelsen och nämnder. 

 

Enligt reglementet ska samhällsbyggnadsnämnden utse ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska 

bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Nämnden väljer dessa bland sina ledamöter för 

samma tid som de valts in i samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Majoriteten föreslår följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet: 

 ledamöter: Brith Fäldt (V), Jonas Lindberg (S), Frida Söderberg (S) 

 ersättare: Tomas Eklund (S), Ann-Katrine Sämfors (S), Mikael Borgh (V). 

Oppositionen föreslår följande ledamöter och ersättare till arbetsutskottet: 

 ledamöter: Marika Risberg (C), Daniel Bergman (M) 

 ersättare: Åke Forslund (SJV), Jan-Eric Sandberg (M). 

Beslutsunderlag 

 Reglemente för styrelsen och nämnder 2018-12-17 
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§ 2  
 

Val av ordförande och vice ordförande till 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Diarienr 18SBN440 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Brith Fäldt (V) till ordförande och Jonas Lindberg (S) till 

vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 

 

Reservationer 

Daniel Bergman (M), Jan-Eric Sandberg (M), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C) 

och Åke Forslund (SJV) reserverar sig till förmån för eget förslag till vice ordförande. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bland arbetsutskottets ledamöter välja en ordförande och en 

vice ordförande för den tid som nämnden bestämmer. 

 

Yrkanden 

Majoriteten föreslår Brith Fäldt (V) som ordförande och Jonas Lindberg (S) som vice 

ordförande för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 

 

Oppositionen föreslår Daniel Bergman (M) som vice ordförande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till ordförande, vilket innebär att nämnden 

väljer Brith Fäldt (V) till ordförande för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 

 

Ordförande ställer proposition på förslagen till vice ordförande och finner att nämnden väljer 

Jonas Lindberg (S) till vice ordförande för samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
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§ 3  
 

Val av ledamöter och ersättare till plan- och tillväxtkommittén 

Diarienr 18SBN497 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden utser följande fyra ledamöter till plan- och 

tillväxtkommittén: 

Brith Fäldt (V) 

Jonas Lindberg (S) 

Åke Forslund (SJV) 

Johannes Johansson (C) 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden utser följande fyra ersättare till plan- och 

tillväxtkommittén: 

Mikael Borgh (V) 

Ann-Katrine Sämfors (S) 

Jan-Eric Sandberg (M) 

Daniel Bergman (M) 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt Reglemente för plan- och tillväxtkommittén (2018-12-

17 § 276) utse fyra ledamöter och fyra ersättare till plan- och tillväxtkommittén. 

 

Majoriteten föreslår följande ledamöter och ersättare till plan- och tillväxtkommittén: 

 ledamöter: Brith Fäldt (V), Jonas Lindberg (S) 

 ersättare: Mikael Borgh(V), Ann-Katrine Sämfors (S). 

Oppositionen föreslår följande ledamöter och ersättare till plan- och tillväxtkommittén: 

 ledamöter: Åke Forslund (SJV), Johannes Johansson (C) 

 ersättare: Jan-Eric Sandberg (M), Daniel Bergman (M). 
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§ 4  
 

Nominering av ledamot och ersättare till kommunala 

pensionärsrådet (KPR) 

Diarienr 18SBN498 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Brith Fäldt (V) som ledamot och Åke Forslund (SJV) 

som personlig ersättare till kommunala pensionärsrådet. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2015-02-16, § 17, reglementet för kommunala pensionärs-

rådet. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller 

med mandatperioden för kommunstyrelsens ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig 

ersättare. Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter och ersättare nominera en 

ledamot och en personlig ersättare till rådet. 
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§ 5  
 

Nominering av ledamot och ersättare till kommunala förebyggande 

rådet (KFR) 

Diarienr 18SBN499 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Ann-Katrine Sämfors (S) som ledamot och Marika 

Risberg (C) som personlig ersättare till kommunala förebyggande rådet. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2015-02-16, § 18, reglementet för kommunala förebyggande 

rådet. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller 

med mandatperioden för kommunstyrelsens ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig 

ersättare. Rådet ska sättas samman med tanke på jämn fördelning när det gäller män och 

kvinnor men även ålder. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter och ersättare nominera en 

ordinarie ledamot och en personlig ersättare till rådet. 
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§ 6  
 

Nominering av ledamot och ersättare till landsbygdspolitiska rådet 

(LPR) 

Diarienr 18SBN500 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Tomas Eklund (S) som ledamot och Johannes 

Johansson (C) som personlig ersättare till landsbygdspolitiska rådet. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2015-02-16, § 19, reglementet för landsbygdspolitiska rådet. 

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller med 

mandatperioden för kommunstyrelsens ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig 

ersättare. Rådets ledamöter och ersättare ska utses utifrån en jämn fördelning när det gäller 

män och kvinnor men även ålder. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter och ersättare nominera en 

ledamot och en personlig ersättare till rådet. 
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§ 7  
 

Nominering av ledamot och ersättare till kommunala 

tillgänglighetsrådet (KTR) 

Diarienr 18SBN501 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Anna Åström (MP) som ledamot och Jan-Eric 

Sandberg (M) som personlig ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fastställde 2015-02-16, § 16, reglementet för kommunala tillgänglighets-

rådet. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller 

med mandatperioden för kommunstyrelsens ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig 

ersättare. Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter och ersättare nominera en 

ordinarie ledamot och en personlig ersättare till rådet. 
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§ 8  
 

Val av ledamot och ersättare till Femkantens vuxenutbildning 

Diarienr 18SBN502 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Brith Fäldt (V) till ledamot och Johannes Johansson (C) till 

ersättare i Femkantens vuxenutbildning. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare till Femkantens 

vuxenutbildning. 
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§ 9  
 

Val av ledamot och ersättare i Trafikverkets nätverk för ett säkert 

och miljöanpassat vägtransportsystem 

Diarienr 18SBN504 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Brith Fäldt (V) till ledamot och Jan-Eric Sandberg (M) till 

ersättare i Trafikverkets nätverk för ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare i Trafikverkets nätverk för 

ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem. 
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§ 10  
 

Öppna sammanträden 

Diarienr 19SBN13 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen så att kommunjurist kan 

föredra ärendet för nämnden, belysa lagstiftningen tydligare i ärendet och ge exempel på vilka 

ärenden som nämnden kan behandla offentligt eller inte. 

 
Ärendebeskrivning 

Öppna sammanträden är viktigt för att skapa insyn i den demokratiska processen. Genom 

kommunfullmäktiges beslut 2000-12-18, § 177, får nämnderna själva besluta att 

sammanträdena helt eller delvis ska vara offentliga. Av förarbetena till kommunallagen 

(2017:725) 6 kap 25 § framgår att nämnden själv får avgöra om och vid vilka sammanträden 

allmänheten ska få närvara. Nämnden måste alltså inte fatta ett generellt beslut som gäller för 

alla sammanträden eller ärenden. 

 

Enligt 6 kap 25 § är det uttryckligen förbjudet med offentliga sammanträden när nämnden 

behandlar sekretessbelagda ärenden enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Paragrafen gäller även ärenden som avser myndighetsutövning. Detta innebär att allmänheten 

inte har rätt att närvara när nämnden handlägger exempelvis detaljplaneärenden enligt plan- 

och bygglagen (2010:900). 

 

Ärenden som endast bereds av nämnd för avgörande av kommunfullmäktige eller annan 

nämnd ska inte heller vara offentliga. 

 

Beslut att införa öppna sammanträden innebär att allmänheten får närvara vid nämndens 

sammanträden och följa såväl överläggningar som beslut. Allmänheten får däremot inte delta 

i diskussionerna eller på annat sätt påverka nämndens beslutsfattande. 

 

Dagordning publiceras på kommunens webbplats. Där ska framgå vilka ärenden som kommer 

att tas upp och vilka som är offentliga. På protokollets första sida ska det framgå vid vilka 

paragrafer sammanträdet var offentligt. 

  

Yrkanden 

Ordförande yrkar återremiss så att kommunjurist kan föredra ärendet för nämnden samt 

belysa lagstiftningen tydligare i ärendet och ge exempel på vilka ärenden som nämnden kan 

behandla offentligt eller inte. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden återremitterar 

ärendet för ytterligare handläggning enligt yrkandet. 
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§11 

Information om planärenden 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Helén Eriksson, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar nämnden om planärenden. 
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§ 12  
 

Planbesked för fördröjningsmagasin för dagvatten -  

Diarienr 18SBN481 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 2-5 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

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 planläggnings-

arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 

ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. För närvarande är det kö på 

handläggning av detaljplaner, vilket innebär att planstart inte alltid kan ske precis då 

exploatören önskar. Ett beslut om antagande av detaljplanen skulle kunna fattas cirka ett år 

efter beslut om planstart är taget. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked för del av fastigheten  har den 12 oktober 2018 

inkommit till samhällsbyggnadsnämnden. Sökanden avser att anlägga ett fördröjningsmagasin 

för dagvatten vid Bergsviksvägen i syfte att minimera riskerna för översvämning i bland annat 

Västermalmsområdet. Magasinet kommer att frigöra kapacitet i ledningsnätet vilket även 

kommer att förbättra dagvattensituationen i de stängda områdena på Västergatan och 

Prästgårdsgatan. I dialog med kommunen avser sökanden ansvara för den tekniska 

anläggningen, och kommunen för den omgivande gestaltningen. I dagsläget är det inte klart 

hur mycket mark sökanden får ta i anspråk. Sökanden avser att projektera 2019 och anlägga 

fördröjningsmagasinet 2020. 

 

Befintliga förhållanden 

Planområdet är beläget i Piteå centrum, direkt angränsande till bangården. Det finns en 

poppelallé som löper längs med Bergsviksvägen utmed tänkt planområde. Idag fungerar 

området som ett grönt stråk och grön skärmvägg för de boende gentemot bangården och den 

verksamhet som finns där. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP2030 utpekas området som planerad bebyggelse. Området 

ligger inom riksintresse för Norrbotniabanan samt inom riksintresse för Friluftsliv och 

kustturism. Några särskilda naturvärden finns inte. Området ligger inom utredningsområde för 

väg samt i nära anslutning till utredningsområde för resecentrum. 

 

Planområdet berörs av gällande detaljplan DB0060 vilken reglerar användningen av 

kvartersmark för handel (ej livsmedel), kontor, småindustri samt järnvägstrafik. Detaljplanen 

syftar till att möjliggöra uppförandet av fastighet inrymmande handel, kontor och industri. 
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Motivering 

Samhällsbyggnad anser att anläggandet av ett fördröjningsmagasin är av stor vikt och intresse 

för kommunen i syfte att lösa den översvämningsproblematik som råder inom denna del av 

centrala Piteå. 

 

Planeringsförutsättningar 

Samhällsbyggnad anser att planområdet inte ska omfatta befintlig parkering, i öster mot 

Storgatan. Parkeringsytan är nyligen iordningställd till och nyttjas av allmänheten. Även den 

Poppelallé som löper längs Bergsviksvägen ska bevaras. Den fungerar idag som insynsskydd 

för de boende. Poppelallén tillsammans med fördröjningsmagasinet ska utgöra ett grönt inslag 

i stadsmiljön. 

 

Samhällsbyggnad anser att det i ett kommande detaljplanearbete bör dimensioneras för 

framtida bebyggelse i området. Fördröjningsmagasinets utbredning måste anpassas till 

framtida gatu-, kvarters- och grönstruktur. Strypningen och omledningen av ledningarna i 

Storgatan till Bergsviksvägen bör anpassas till detta. 

 

Planförfarande och avtal 

Samhällsbyggnad bedömer att en möjlig planläggning av området kan handläggas med utökat 

planförfarande enligt plan- och bygglagen. I samband med detaljplanearbetet ska ett 

markanvisningsavtal mellan Piteå kommun och exploatören upprättas. 

  

Avgift 

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

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7, klass 3, 9 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Karta -  - PB 2018-615 

 Ansökan om planbesked -  - PB 2018-615 
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§ 13  
 

Planbesked för tillbyggnad av kyrkcenter  -  

Diarienr 18SBN482 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 2-5 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900). 

  

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 planläggnings-

arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Sökanden ansvarar för att 

kontakta Piteå kommun då planstart önskas. För närvarande är det kö på handläggning av 

detaljplaner, vilket innebär att tidpunkt för planstart inte alltid kan ske enligt exploatörens 

önskemål. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 19 november 2018 inkom en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om planbesked för 

ombyggnad av kyrkcenter vid Stadskyrkan på fastigheten  (se beslutsunderlag). 

Fastigheten  omfattar enbart byggnaden kyrkcenter med tillhörande parkering 

samt viss yta runt om byggnaden ned mot kyrkparkeringen vid Sundsgatan. Gällande 

detaljplan för fastigheten anger ytan som planerar bebyggas som prickad mark (mark som inte 

får bebyggas), varvid planändring söks. Syftet med att bygga om kyrkcenter är att öka 

tillgängligheten från Sundsgatan och kyrkan samt öka synligheten och närvaron i staden. 

 

I Översiktsplanen ligger fastigheten  utpekat som samhällsfunktion och befintlig 

bebyggelse. Den ligger också inom kulturmiljöprogram och utvecklingsområde för 

kulturmiljö. Sydöstra hörnet av fastigheten tangerar utredningsområde för väg som gäller 

Sundsgatan. 

 

Eftersom området redan är bebyggt är infrastruktur i form av VA (vatten och avlopp), 

dagvattenledning och trafik väl fungerande i området. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att planläggning av området kan inledas. Planarbetet bedöms 

kunna ske med standardförfarande. 

 

I detta tidiga skede har följande frågor identifierats som viktiga i arbetet med en kommande 

detaljplan: 
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 Parkering för kyrkcenters verksamhet ska helt inrymmas inom den egna fastigheten 

och det är viktigt att komma ihåg att kyrkparkeringen är en allmän parkering avsedd 

för hela stadens behov och kan därför inte inräknas i enskilda fastigheters behov. En 

förutsättning för om- och nybyggnationer är att Piteå kommuns parkeringsnorm följs. 

Den anger minimiantal för bil och cykel. Olika typer av verksamheter, exempelvis 

café och kontor innebär olika parkeringstal och kräver därför en parkeringsutredning i 

detaljplanen. Behov av laddning av elbilar, elcyklar och andra elfordon ska beaktas 

samt tillgänglighetskravet på handikapparkeringar. Vid en första anblick av den 

befintliga parkeringsytan på fastigheten kan den komma att behöva utökas för att 

uppfylla parkeringsnormen. 

  

 I detta tidiga skede framförs synpunkter från parkavdelningen i Piteå kommun att 

behålla den befintliga sektionen stenmur som finns vid den tänkta entrén. Denna mur 

minner om den gamla stenmuren som en gång omgav kyrkan och återkommer på fler 

ställen i kyrkans område. Utrymme mellan den nya fasaden och den moderna 

utbyggnaden ska eftersträvas och vara minst 1, helst 2 meter mellan stenmur och 

fasadens närmaste punkt som i förslaget är vindfånget på entrén. 

  

 Utredning av dagvattenhantering behöver genomföras. 

Avgift 

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

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3, 9 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan med ombyggnadsförslag -  - PB 2018-676 
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§ 14  
 

Planbesked för utveckling av befintlig camping- och 

kursgårdsverksamhet -  

Diarienr 18SBN483 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 2-5 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

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 planläggnings-

arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 

ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. För närvarande är det kö på 

handläggning av detaljplaner, vilket innebär att tidpunkt för planstart inte alltid kan ske enligt 

exploatörens önskemål. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 22 november 2018 inkom ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om planbesked för 

utveckling av befintlig camping- och kursgårdsverksamhet på . Syftet med 

ansökan är att utöka den befintliga campingen etappvis från dagens 39 husvagnsplatser till ca 

60. Man planerar också för nytt servicehus, samt ytterligare campingstugor om totalt ca 10 

bäddar (se bifogad ansökan med kartor). Förutom utökning av camping, föreslås också en 

GC-väg (gång- och cykelväg) i södra delen av området att inrymmas i detaljplanen. 

 

Idag omfattas campingen inte av någon detaljplan och den planerade åtgärden bedöms vara 

sådan att upprättande av detaljplan behövs. Verksamheten inryms på fastigheten  

 som förvaltas av Öjebyns 

byamän (se bifogad översiktskarta). 

 

Översiktsplanen anger området som befintlig bebyggelse och inom sekundär zon i förslag till 

vattenskyddsområde Svensbyfjärden. Enligt MSB:s (Myndighet för samhällsskydd och 

beredskap) översvämningskartering 2015 sträcker sig det beräknade högsta flödet upp på hela 

den arrenderade marken samt på den södra delen av fastigheten Storstrand 9:2. Ungefär 

samma delar omfattas av strandskyddet. 

 

Eftersom området redan är bebyggt är infrastruktur i form av VA (vatten och avlopp) och 

trafik väl fungerande i området. 
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Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att planläggning av området kan inledas. Planarbetet bedöms 

kunna ske med standardförfarande. 

 

I detta tidiga skede har följande frågor identifierats som viktiga i arbetet med en kommande 

detaljplan: 

 Den föreslagna GC-vägen mellan Storstrands fastigheter och älven som föreslås 

återfinns i Piteå kommuns gång- och cykelplan. Det är positivt om den fastställs i 

detaljplan. I dagsläget är dock denna GC-sträckning inte prioriterad och det finns inga 

fastställda medel eller tidplan för dess etablering. 

 

 In- och utfart till området ska samordnas mot korsning Mandolingatan/Klarinettgatan. 

Befintlig infart mot Orgelgatan bör stängas för att undvika en ökad trafikmängd på 

bostadsgatorna i området. 

 

 Skyfall och översvämningsrisker bör beaktas likväl som anpassning av planerade 

byggnader och husvagnsplatser till de befintliga avlopps- och elledningar som finns i 

området. 

 

 Fokus ska läggas på placering och utformning av campingens funktioner för att 

minimera risken för störningar för de omkringboende. 

 

 Det är viktigt att säkerställa att kapaciteten på de hygienutrymmen som planeras är 

tillräckliga för den utökningen som planeras. 

Avgift 

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

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3, 9 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om planbesked med kartor -  - PB 2018-679 

 Översiktskarta -  - PB 2018-679 
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§ 15  
 

Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering 

Diarienr 18SBN474 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revidering av Avgifter inom offentlig plats, dispenser 

och parkering och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för antagande, med tillägg att 

beakta avgifter för valbodar i den fortsatta handläggningen. 

  

Reservationer 

Daniel Bergman (M), Jan-Eric Sandberg (M), Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), 

Åke Forslund (SJV) och Ulf Grahn (SLP) reserverar sig till förmån för Daniel Bergmans (M) 

förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog 2018-02-19 Taxor och avgifter inom trafik, parkering och 

allmän/offentlig plats. Samhällsbyggnad ser ett behov av att revidera dokumentet för att 

förtydliga och aktualisera underlaget på exempelvis avgiftsuppdelningen, för att underlätta 

arbetet vid handläggning och debitering. Till följd av detta har samhällsbyggnad tagit fram ett 

reviderat förslag på Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering. 

 

I förslaget finns nedanstående förtydliganden och förändringar: 

 Rubriceringen för dokumentet har justerats för att följa samma struktur som innehållet. 

 

 I gällande dokument finns två olika zonindelningar för uteserveringar och 

arbetsplatsområden. Dessa sammanfogas till ett gemensamt zonområde som följer den 

indelning av centrum, stad och landsbygd som framgår av översiktsplanen. Att ha ett 

gemensamt zonområde istället för två blir tydligare och enklare för medborgaren att 

förhålla sig till och för tjänstemännen att tillämpa. 

 

 Så som taxan för offentlig plats är utformad idag uppstår, inte allt för sällan, 

tolkningssvårigheter vid debitering av olika upplåtelser. Samhällsbyggnad har 

parallellt med detta lyft ett förslag på ny riktlinje för upplåtelse av offentlig plats. Med 

anledning av detta finns det behov av att den nu föreslagna taxan för offentlig plats 

följer samma struktur och innehåll som den nya riktlinjen. Avgiftstabellen har därför 

utökats med ett antal ändamål vilka är rödmarkerade i bifogat förslag. Övriga ändamål 

har förtydligats. I den reviderade taxan framgår ett förslag på avgiftsfria upplåtelser 

om upplåtelsen sker under maximalt 2 timmar. Tiden beräknas inkl. eventuellt 

iordningsställande av diverse utrustning. Ytterligare en avgiftsfri klausul föreslås 

införas för skolklasser, ideella föreningar, humanitära organisationer och liknande. I 

de fall en upplåtelse inte faller inom en befintlig kategori får debitering ske med 

utgångspunkt från närmast likvärdiga kategori. Undantag från gällande avgifter får 

medges av chef inom fysisk planering. 
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 Avgifter för transportdispens; längd över 35 m justeras till 800 kr, en ökning med 200 

kr. Påslag vid skyndsam handläggning justeras till 1 000 kr, en ökning med 500 kr. 

Resurser och ökad arbetstid enligt självkostnadsprincipen motiverar justeringen. 

 

 Nyttoparkeringstillstånd föreslås delas upp i kategori A och B. Kategori A omfattas av 

yrken inom hemtjänst, rehabilitering, sjukvård och hjälpmedelsleveranser eller 

liknande. Kategori B omfattas av övriga yrkesgrupper. Yrkesgrupper som omfattas av 

kategori A debiteras en lägre avgift då dessa typer av servicefunktioner utförs i 

betydande omfattning i en ambulerande verksamhet. 

 

 Avgifter för dispens från lokal trafikföreskrift och tillfälligt parkeringstillstånd justeras 

till 300 kr, en ökning med 50 kr. Självkostnadsprincipen motiverar justeringen. 

 

 Stycket 4.1 Allmänna bestämmelser har förtydligats med hänvisning till både 

zonindelningen för parkering och den taxa som gäller för den aktuella zonen. 

 

 Parkeringsavgifterna som beslutades i kommunfullmäktige 2018-02-19 är oförändrade 

gällande prissättningen. Det är endast taxornas upplägg som justerats för att göra 

taxorna både tydligare och enklare att tillämpa. Detta gäller för taxa; 1 2, 4, 5, 8, 9, 

12,13 och 14. De rödmarkerade taxorna i avgiftstabellen är förslag på nya taxor för 

framtida användning. Taxa 3 och 6 är en dygnsmaxtaxa som kan behövas tillämpas på 

vissa parkeringar som kommunen vill premiera för ökad nyttjade, exempelvis kan det 

vara vissa parkeringshus eller parkeringsplatser med låg beläggningsgrad. Taxa 7, 10 

och 11 är förslag på taxor för samåkningsparkeringar som kan behövas för att styra 

användandet om inte taxa 8 och 9 fungerar som planerat. 

 

 Avgifter för felparkerings- och kontrollavgifter; vid felaktig parkering på en 

parkeringsplats för rörelsehindrade justeras avgiften till 1 000 kr, en ökning med 200 

kr. Vid parkering i strid mot lokal trafikföreskrift, inom exempelvis p-förbud område i 

centrum, justeras avgiften till 500 kr, en ökning med 150 kr. Överträdelserna bedöms 

som allvarliga varav en justering av avgifterna är motiverat. 

Det nya förslaget följer Piteå kommuns rätt att ta ut avgifter enligt lag och bedöms säkerställa 

likabehandlingsprincipen samtidigt som det blir tydligt och enkelt för medborgaren. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall men att valbodarna stryks från avgifter. 

 

Brith Fäldt (V) yrkar bifall med tillägg att beakta Daniel Bergmans (M) synpunkter i den 

fortsatta handläggningen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det finns två förslag: Brith Fäldts (V) förslag och Daniel Bergmans (M) 

förslag. 
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Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Brith Fäldts (V) 

förslag. 

 

Daniel Bergman (M) begär omröstning. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst för bifall för Brith Fäldts (V) förslag. 

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

 

Votering 

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden att anta Brith Fäldts (V) 

förslag. Se bifogad voteringslista. 

 
Beslutsunderlag 

 Avgifter inom offentlig plats, dispenser och parkering (förslag på revidering) 

 Taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän-offentlig plats (gällande taxa) 
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§ 16  
 

Exploatering villaområden Strömnäsbacken 

Diarienr 18SBN434 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om att lyfta reserverade investeringsmedel på 

4,9 Mkr till Strömnäsbacken från kommunstyrelsens centrala pott ”Exploatering för ökad 

befolkning”. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar över ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

 
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. Cirka 480 personer står i 

villatomtkön. 

 

Den 15 januari hölls ett informationsmöte om Strömnäsbacken och därefter påbörjas 

fördelning och försäljning av tomterna. Intresset för tomterna var stort. 

 

 upphandlades i augusti 2018 som entreprenör för byggnation av gator, vatten och 

avlopp samt övrig infrastruktur i samarbete med  

. Upphandlad summa är 9,6 Mkr, varav 4,7 Mkr är 

upparbetade. Kvarstående kostnader för 2019 är 4,9 Mkr. 

 

Bostadsområdet Strömnäsbacken har 24 egenhemstomter och en ny förskola. 2018 påbörjades 

byggnation av gator och gång- och cykelvägar (ca 750 meter villagata och 390 meter gång- 

och cykelväg inom området). 2019 ska Nötövägen grävas ut och breddas, en ny 

tillgänglighetsanpassad busshållplats med gångpassage samt 470 m ny gång och cykelväg 

längs med Nötövägen kommer byggas. 

 
Beslutsunderlag 

 Kalkyl Strömnäsbacken gator 
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§ 17  
 

Svar på medborgarförslag om pitemål på vägskyltar 

Diarienr 18SBN223 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för 

beslut. Medborgaren föreslår att Piteå kommun namnger orter på pitemål på vägskyltar. I 

likhet med hur man har gjort i Lappland med samiskan. Orter har två skyltar, en på svenska 

och en på samiska. I detta fall föreslås den andra vägskylten ha ortsnamnet på pitemål. 

 

Samhällsbyggnads bedömning 

I Sverige har Trafikverket börjat använda minoritetsspråk som enligt Lag (2009:724) om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk medger som minoritetsspråk, i viss vägvisning. 

Detta har främst använts i ortsnamn och så långt förvaltningen förstår är det på detta sätt som 

förslagsställaren föreslår att kommunen ska skylta, men med pitemålet. 

 

Vägvisning och skyltning i gatumiljön är hårt styrt av regelverk. Vägvisning m.m. både är och 

ska vara utifrån trafikanternas behov av information. Detta innebär att en kommun själv inte 

kan bestämma hur utformning av text och namn på vägvisning och annan skyltning ska se ut - 

kommunen kan inte ens bestämma textstorleken. 

 

För det mesta behöver fordonsförare som bor på en ort sällan få information via vägvisning 

m.m. för att t.ex. hitta en målpunkt. Vägvisning och skyltning utförs främst för trafikanter 

som inte har lokalkännedom på en ort. Förvaltningen bedömer därför att det inte finns behov 

av pitemål på vägskyltar. Pitemålet är dessutom inte ett minoritetsspråk och skulle troligen 

inte få användas i trafikmiljön som vägvisning eller ortsnamn. Med denna motivering föreslår 

samhällsbyggnad att samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag pitemål på vägskyltar 
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§ 18  
 

Svar på medborgarförslag om betongsuggor i ny form 

Diarienr 18SBN222 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår förslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för 

beslut. Medborgaren föreslår att kommunen ändrar form på betongsuggorna som exempelvis 

står vid gång- och cykelvägarna. Betongsuggorna skulle kunna vara i formen av en palt och 

skylthållare i form av kniv och gaffel. Färgen med det gula och röda inslaget skulle kunna 

vara smör och lingonsylt. Detta skulle ge en lokal prägel på något som vi ska och måste ha i 

trafiken. 

 

Samhällsbyggnads bedömning 

I grunden ska typen betongsuggor inte behöva användas på gång- och cykelvägar. Men tyvärr 

tvingas kommunen till sådana åtgärder när trafikanter inte respekterar de lagar och regler som 

gäller i trafikmiljön. Det man ska tänka på är att hinder på gång- och cykelvägar också är 

hinder för de som använder gång- och cykelvägarna, vilket förvaltningen anser vara negativt. 

För det mesta använder vi oss av mjukare varianter än betongsuggor, så som cykelgrindar. 

Cykelgrinden är vikbar vilket underlättar användandet och begränsar inte framkomligheten 

för fordon som har rätten att använda gång- och cykelvägar på samma sätt som en betong-

sugga. Betongsuggorna begränsar framkomligheten för snöröjningsfordon och även för 

blåljusfordon. 

 

Förslaget skulle troligen innebära rejält högre kostnader för att åtgärda ett tillfälligt problem 

samt en sämre funktion. Därför föreslår samhällsbyggnad att samhällsbyggnadsnämnden 

avslår medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag betongsuggor i ny form 
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§ 19  
 

Yttrande över medborgarförslag om att införa differentierade 

parkeringszoner inom stadsområdet med P-skiva 

Diarienr 18SBN386 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

  

Reservationer 

Åke Forslund (SJV), Marika Risberg (C) och Johannes Johansson (C) reserverar sig till 

förmån för Sjukvårdspartiets förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande över ett 

medborgarförslag om att införa differentierade parkeringszoner i stadsområdet, samtliga med 

P-skiva. 

 

Medborgaren föreslår att Piteå kommun tar efter Härnösands kommuns system med 

differentierade parkeringstider inom olika områden. I Härnösand finns parkeringar med olika 

tidsbegränsade områden 30 minuter, 2 timmar och 9 timmar, alla med P-skiva. Därtill finns 

områden utanför centrum med 24-timmarparkering. Detta är en teknikbefriad, ekonomisk och 

långsiktigt hållbar lösning på den rådande parkeringssituationen och för en lång tid framöver. 

 

Samhällsbyggnads bedömning 

Förslagsställaren jämför Piteå med en betydligt mindre kommun som Härnösand. Härnösand 

med 24 000 invånare kan inte jämföras med Piteå kommuns storlek på 42 000 invånare. P-

skivan fyller sin funktion väl där trafikbelastningen på parkeringsplatserna är i Härnösands 

storlek, likt det som det gjorde för Piteå när P-skivan infördes. Att erbjuda 9 timmars 

avgiftsfri parkering i centrum är att ta över fastighetsägarens ansvar för arbetsplatsparkering. 

 

I och med att staden växer, stadskärnan förtätas och vi blir fler piteåbor ökar också kravet på 

väl fungerande trafikflöden på gatorna och på parkeringsytorna i centrum. Markytorna för 

parkering i centrum kommer inte att öka vilket innebär att om nya parkeringsplatser måste 

byggas blir detta i form av parkeringshus eller parkeringsgarage under en fastighet. 

Ambitionen måste i första hand vara att skapa ett bättre flöde på stadens befintliga parkeringar 

genom att begränsa möjligheterna för felanvändning av parkeringssystemet. För att uppnå 

detta har införandet av parkeringstaxa en mycket betydande roll. 

 

Gratisparkering är mycket efterfrågat och är också något som Piteå kommuns handlare 

förespråkar, men ska detta fungera på ett effektivt sätt måste annat system än P-skiva 

användas. Fastighetsägarna måste också ta ett större ansvar vid nybyggnation men också vid 

om- och tillbyggnation av befintliga fastigheter. 
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Yrkanden 

Åker Forslund (SJV) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 

bifaller medborgarförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämndens förslag 

till kommunstyrelsen är att avslå medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Inför differentierade parkeringszoner inom stadsområdet samtliga 

med P-skiva 
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§ 20  
 

Uppföljning intern styrning och kontroll 2018 

Diarienr 18SBN42 

 
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 (2017:725) 6 kap. 6 §, 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 2018-03-07 beslutat att anta internkontrollplan 2018. 

Internkontrollplan 2018 och uppföljningen av densamma ligger till grund för nämndens 

beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Intern styrning och kontroll 2018 - Uppföljning internkontrolplan SBN 

 Uppföljning SAM2020 dec 2018 
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§ 21  
 

Årsredovisning och bokslut 2018 

Diarienr 19SBN1 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt kommunallagen ska kommunen årligen upprätta 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 samhälls-

byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga. Beslutsunderlagen redovisas vid 

nämndssammanträdet. 

 
Beslutsunderlag 

 Årsredovisning 2018 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Nyckeltalsbilaga Årsredovisning 2018 
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§ 22  
 

Verksamhetsplan (VEP) 2019 och fastställande av internbudget 2019 

Diarienr 18SBN255 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer internbudget för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 2018-11-28, § 234, fastställt verksamhetsplan (VEP) 2019-2021. 

Kommunfullmäktige fastställer en förändring av budget som motsvarar en ökning av budget 

med 0,7 mkr, vilket följer kostnadernas utveckling. Samhällsbyggnadsnämnden har i uppgift 

att fastställa internbudget för 2019. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medel enligt bilaga 1 

och föreslår att nämnden fastställer förslaget. 

 

Enligt bilaga 1 sker en omfördelning av medel mellan avdelningar. 

 

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

omfördelningar. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Internbudget 2019 SBN 

 Bilaga 2 Internbudget 2019 SBN 
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§ 23  
 

Uppföljning av åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i samband med 

medborgardialog via Cityplanner 

Diarienr 17SBN119 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppföljningen av åtgärder kring enkelt avhjälpta 

hinder (EAH) i samband med medborgardialog. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden återrapporterar uppföljningen till kommunstyrelsen enligt 

uppdrag. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsplanering genomförde en medborgardialog om EAH via kartverktyget Cityplanner 

under våren 2017. Syftet med medborgardialogen var att samla in kunskap om EAH i den 

fysiska miljön inom kommunens geografiska gräns. Målet var att upprätta en kommunal 

åtgärdslista för EAH. 

 

Efter genomförd dialog upprättade Samhällsplanering en sammanställning av synpunkter och 

åtgärdsförslag. Totalt inkom 19 synpunkter, 6 via e-post och 13 via kartverktyget Cityplanner. 

Synpunkterna lämnades av 10 kvinnor och 7 män (2 var anonyma till namn och kön). 

Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare överlämnat sammanställningen till Kommunstyrelsen 

och fick då i uppdrag att återrapportera ärendet efter ett år. Drygt ett år efter dialogen 

genomförde Samhällsbyggnad en uppföljning av föreslagna åtgärder. De som lämnat in sina 

synpunkter i dialogen har fått återkoppling kring åtgärder via e-post och kommunens 

hemsida. 

 

Uppföljning av föreslagna åtgärder: 

Uppföljning av åtgärderna genomfördes av Samhällsbyggnad hösten 2018 i samverkan med 

ansvariga verksamheter för listade åtgärder. Dessa verksamheter var Trafik och projekt, 

Teknik och gata samt Parkavdelningen. Resultatet av uppföljningen visar att 4 objekt var 

åtgärdade och färdigbehandlade, 14 objekt var påbörjade eller fick annan bedömning och 1 

objekt var inte åtgärdat. 7 av objekten kommer inte att åtgärdas på grund av annan 

bedömning. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppföljning av åtgärder kring medborgardialog om enkelt avhjälpta hinder via 

Cityplanner 
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§ 24  
 

Remiss - Motion (C) om enskilda vägar 

Diarienr 18SBN24 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser motionen (C) om enskilda 

vägar färdigbehandlad. 

 

Reservationer 

Marika Risberg (C), Johannes Johansson (C), Åke Forslund (SJV) och Ulf Grahn (SLP 

reserverar sig till förmån för Marika Risbergs (C) yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden fick 2017-06-26 i uppdrag att utreda de kommunala bidrags-

normerna för enskilda vägar och vilka förutsättningar det finns för Piteå kommun att överta 

enskilda vägar. Kommunfullmäktige antog 2018-11-28 det styrande dokumentet 

”Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar”. Bestämmelserna gäller från och 

med 2019-01-01. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2017-12-21 emot en remiss från kommunstyrelsen om en 

motion där företrädare från Centerpartiet yrkar på att Piteå kommun ska göra en översyn av 

vilka enskilda vägar som är lämpliga för kommunen att överta samt att kommunen tar fram en 

kostnadsberäkning av vad det skulle innebära för kommunen att överta dessa vägar. 

 

Samhällsbyggnad har i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut väntat med ett förslag till 

svar på motionen. 

 

Samhällsbyggnad har utrett förutsättningarna för de yrkanden som nu ligger till grund för 

denna motion. Utredningen framgår av bilaga ”Övertagande enskilda vägar” och innehåller 

samhällsbyggnads bedömning av de för- och nackdelar som aktualiseras beroende på vilken 

typ av enskild väg som kommunen vill, bör eller har för avsikt att överta. Av utredningen kan 

det konstateras att ett eventuellt övertagande av enskilda vägar, oberoende av vilka enskilda 

vägar som är föremål för ett sådant övertagande, blir kostsamt för kommunen i fråga om såväl 

ekonomiska som personella resurser. 

 

I en statlig utredning om ”bidrag och regler för enskild väghållning”, SOU 2001:67, framhålls 

på vilka grunder valet av väghållare bör ske. Faktorer så som ökad trafikmängd, ökad andel 

främmande trafik, större andel tung trafik etc. ökar de generella standardkraven på 

väghållningen. I takt med att kraven växer bör således en översyn av lämplig väghållare ske. 

 

Som en följd av ovan nämnda utredning presenterade Trafikverket, i samråd med 

Riksförbundet enskilda vägar och Sveriges kommuner och landsting, en projektrapport 

”Översyn väghållningsansvar” 2012-10-22, där man kommit fram till en gemensam målbild 

gällande ansvarsfördelningen. Ett lågtrafikerat vägnät som främst är till nytta för enskilda 

fastighetsägare på landsbygden bör omfattas av enskild väghållning, vägar som har större 

betydelse för den allmänna trafiken bör omfattas av statlig väghållning och vägar inom 
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tätorter, med undantag för det övergripande statliga vägnätet, bör omfattas av kommunal 

väghållning. 

 

En annan aspekt som bör förtydligas när man diskuterar ett eventuellt övertagande av enskilda 

vägar är det formella ansvaret för väghållningen. En kommun kan bara formellt sett ansvara 

för väghållningen i ett område som är detaljplanelagt med kommunalt huvudmannaskap för 

allmän plats. Detta innebär att om Piteå kommun har för avsikt att överta det formella 

ansvaret över en enskild väg krävs antingen en detaljplaneändring i ett område som är 

detaljplanelagt med enskilt huvudmannaskap eller att detaljplanelägga fler områden med 

sammanhängande bebyggelse utifrån de förutsättningar som anges i plan- och bygglagen. 

Genom det övertagna väghållningsansvaret får kommunen formell rätt att lösa vägmark samt 

att bygga om och förbättra vägarna. En konsekvens av detta är att rätten till ett eventuellt 

statligt bidrag upphör. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att ett fortsatt ekonomiskt stöd till enskild väghållning innebär en 

mer likabehandlande, rättvis och rättssäker behandling av medborgares rätt till bidrag enligt 

de nya bestämmelserna. 

 

Yrkanden 

Marika Risberg (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen ska 

vara att bifalla motionen eftersom det inte är utrett vilka vägar som är lämpliga att överta och 

att en tredjedel av motionen därför inte är besvarad. 

 

Ordförande Brith Fäldt (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden föreslår 

att kommunstyrelsen anser motionen färdigbehandlad. 

 
Beslutsunderlag 

 Övertagande enskilda vägar 
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§ 25  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ”Rektors ansvar” för 

vuxenutbildningen 

Diarienr 17SBN543 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen och lägger den till handlingarna. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckla en 

hållbar och långsiktig stödstruktur som ger likvärdig utbildning genom bland annat 

ökat samarbete mellan egen regi och extern utbildning. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-18, § 23, om planering och tematisering av 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets (AVU) innehåll under 2018. Beslutet är ett 

led i det systematiska kvalitetsarbetet för Vuxenutbildningen i kommunen. 

 

De tematiserade målområdet som behandlas i detta utskott 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 i enlighet 

med skollagens intentioner. 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: 

 Fortsätta utveckla en hållbar och långsiktig stödstruktur som ger likvärdig utbildning 

genom bland annat ökat samarbete mellan egen regi och extern utbildning. 

 

 Vidareutveckla användningen av digitala system och verktyg i enlighet med 

Skolverkets krav på digitalisering samt elevernas behov. 

 

 Arbeta för att behålla och säkerställa lärarkompetensen inom organisationen eftersom 

det råder stor brist på behöriga lärare i landet. 

Beslutsunderlag 

 AVU presentation december 2018 
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§ 26  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsyttrande ärende 2018-1488 - Samråd avseende ansökan om koncession för 

fyra nya 40 kV markkablar mellan befintliga ledningar (PL441 o PL443) och station 

PT46 Munksund 

 Delegationsbeslut  Köp del av fastighet Öjebyn 31:39 delegat Brith Fäldt 

 Delegationsbeslut - Förordnande av kommunal parkeringsvakt 

 Delegationslista ByggR 2018-10-11--2018-12-31 
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§ 27 

Delegationsbeslut - trafikärenden 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegations-

bestämmelser. 

 

 

 

 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Delegeringsbeslut 
18SBN362-4  Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats 

delegationspunkt 19.8.2 uppställning av julgranar på Rådhustorget  Lasarettet 

Munksunds torg A.557.999/2018 

18SBN370-5  Delegationsbeslut om trafikanordningsplan delegationspunkt 25.3 på 

Prästgårdsgatan 

18SBN373-4  Delegationsbeslut om transportdispens delegationspunkt 19.3 - undantag från 

bestämmelser om största tillåtna bredd Piteå Stuvarevägen - Lillpite Lillpitevägen 

18SBN375-4  Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter Storgatan 35 

delegationspunkt 19.6.5 

18SBN374-3  Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Nötövägen delegationspunkt 

25.3 

18SBN368-2  Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort) hemtjänsten 

Djupviken 

18SBN369-2  Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort) hemtjänsten 

Djupviken Delegationspunkt 19.6.3 

18SBN395-2  Delegationsbeslut om dispens från lokal trafikföreskrift Storgatan julbelysning 

delegationspunkt 19.6.5 

18SBN391-7  Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats julmarknad 

Destination Piteå Delegationspunkt 19.8.2 

18SBN400-2  Delegationsbeslut generell trafikanordningsplan för takskottning i centrum 

Delegationspunkt 25.3 

18SBN404-3  Delegationsyttrande om transportdispens - längd  

delegationspunkt 19.3 

18SBN421-2  Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd  

delegationspunkt 19.6.2 

18SBN362-5  Delegationsbeslut om tillfällig lokal trafikföreskrift på Kyrkbrogatan 

delegationspunkt 19.7.2 

18SBN417-3  Delegationsbeslut om transportdispens - tung och bred  

delegationspunkt 19.3 

18SBN418-3  Delegationsbeslut om transportdispens - tung och bred  

delegationspunkt 19.3 
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18SBN391-11 Delegationsbeslut om tillfällig lokal trafikföreskrift på Kyrkbrogatan 

delegationspunkt 19.7.2 

18SBN426-3  Delegationsbeslut om transportdispens - tung bred och lång  

Delegationspunkt 19.3 

18SBN433-3  Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Storgatan 52 delegationspunkt 

25.3 

18SBN435-2  Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats byggställning Storgatan 

52 delegationspunkt 19.8.2 

18SBN422-4  Delegationsyttrande punkt 19.8.2 om begagnande av offentlig plats Storgatan 

66 Pite FM 

18SBN427-2  Delegationsbeslut punkt 19.3 om transportdispens - bredd  

18SBN443-2  Delegationsbeslut trafikanordningsplan Kottegränd delegationspunkt 25.3 

18SBN428-4  Delegationsbeslut transportdispens - undantag från bestämmelser om största 

tillåtna bredd  delegationspunkt 19.3 

18SBN446-6  Delegationsbeslut trafikanordningsplan på Taktvägen delegationspunkt 25.3 

18SBN459-3  Delegationsyttrande om transportdispens - tung  

Delegationspunkt 19.3 

18SBN475-2  Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - försäljning 

hembakt bröd delegationspunkt 19.8.2 

18SBN478-2  Delegationsbeslut om dispens från lokal trafikföreskrift Storgatan och 

Uddmansgatan delegationspunkt 19.6.5 

18SBN487-3  Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  

delegationspunkt 19.3 
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§ 28  
 

Delgivningar 

Diarienr 19SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Information om borttaget statsbidrag vid utbildningskontrakt 

 Kurs 2019-02-20 Nyvalda och omvalda 2018 Norrbottens kommuner 

 Program Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna 2019 
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§ 29  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 18SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av protokollen. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-08 §271 Attraktiva boendemiljöer 

deltagande i samråd  rapport PiteåPanelen 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-2 6 §307 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

 Riktlinjer för säkerhetsarbetet 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-26 §308 Riktlinjer för kommunala 

aktivitetsansvaret 

 Riktlinjer för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-26 §309 Riktlinjer för det kommunala 

uppföljningsansvaret 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-26 § 310 Samråd avseende ansökan om 

koncession för fyra nya 40 kV markkablar mellan befintliga ledningar (PL441, PL443) 

och station PT46 Munksund 

 Yttrande - Samråd avseende ansökan om koncession för fyra nya 40 kV markkablar 

mellan befintliga ledningar (PL441, PL443) och station PT46 Munksund 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-26 § 311 Utformning av Rådhustorget – 

inriktningsbeslut inför projektering 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 238 Riktlinjer om 

prissättning för nyttjande och försäljning av kommunal mark - ÅTERREMISS 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 242 Bestämmelser för 

kommunala bidrag till enskilda vägar 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28  Bestämmelser för kommunala bidrag till 

enskilda vägar 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 243 kommunal bidragsnorm 

för enskilda vägar 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 248 motion (SLP) om fler 

snabbladdare för elbilar på strategiska platser 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 250 motion (SLP) om 

Bondökanalens broöppning 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 251 motion (SD) om att införa 

integrationsplikt för nyanlända och asylsökande 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 244 policy för 

ärendeprocessen 

 Policy för ärendeprocessen 
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 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-28 § 234 Budget 2019 

verksamhetsplan 2019-2021 samt kommunal skattesats 2019 

 Verksamhetsplan 2019-2021 kommunfullmäktiges beslut 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 281 Val av ordförande och vice 

ordförande för revisorerna 2019-2022 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 §280 Val av revisorer 2019-2022 och 

Val av ordförande och vice ordförande för revisorerna 2019-2022 

 Sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådet 2018-11-22 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 296 Val av ordförande och vice 

ordförande - Samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 295 Val av ledamöter och ersättare - 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 275 Reglemente för styrelsen och 

nämnder 

 Reglemente för styrelsen och nämnder 

 Reglemente för plan- och tillväxtkommittén 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 276 Reglemente för plan- och 

tillväxtkommittén 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 277 Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda 

 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktiges 2018-12-17 § 319 fördjupad översiktsplan 

landsbygdscentra - antagande gemensamma riktlinjer 

 Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra antagandehandling 2018 gemensamma 

riktlinjer 

 Teckenförklaring temakarta 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 320 fördjupad översiktsplan 

landsbygdscentra - antagande Norrfjärden 

 Mark- och Vattenanvändning Norrfjärden karta 5 fördjupad översiktsplan 

landsbygdscentra 

 Trafik Norrfjärden karta 4 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Norrfjärden 

 Boende Norrfjärden karta 3 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra Norrfjärden 

 Skola och Vård Norrfjärden karta 2 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

Norrfjärden 

 Natur Kultur och Fritid Norrfjärden karta 1 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Antagandehandling Norrfjärden fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 §321  Fördjupad översiktsplan 

landsbygdscentra - Antagande Rosvik 

 Mark- och Vattenanvändning Rosvik karta 5 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Trafik Rosvik karta 4 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Boende Rosvik karta 3 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Skola och Vård Rosvik karta 2 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Natur Kultur och Fritid Rosvik karta 1 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Antagandehandling Rosvik fördjupad översiktsplan landsbygdscentra antagandehandling 

2018 
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 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 322 Fördjupad översiktsplan 

landsbygdscentra - Antagande Hortlax 

 Antagandehandling 2018 Hortlax fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Mark- och Vattenanvändning Hortlax karta 5 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Trafik Hortlax karta 4 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Boende Hortlax karta 3 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Skola och Vård Hortlax karta 2 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Natur Kultur och Fritid Hortlax karta 1 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 §323  Fördjupad översiktsplan 

landsbygdscentra - Antagande Roknäs/Sjulnäs 

 Mark- och Vattenanvändning Roknäs /Sjulnäs karta 5 fördjupad översiktsplan 

landsbygdscentra 

 Trafik RoknäsSjulnäs karta 4 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Boende RoknäsSjulnäs karta 3 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Skola och Vård RoknäsSjulnäs karta 2 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Natur Kultur och Fritid RoknäsSjulnäs karta 1 fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Antagandehandling RoknäsSjulnäs fördjupad översiktsplan landsbygdscentra 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 §324  Fördjupad översiktsplan 

landsbygdscentra - Antagande Jävre 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 §279 Ordning för inkallande av 

ersättare i styrelse och nämnder 2019-2022 

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 328 Ändring av verksamhetsområde 

för vatten i Norrfjärden 

 

 

 

 




