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§ 84  
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 19SBN438 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar Samhällsbyggnadsnämnden om verksamheterna 
inom Samhällsbyggnad. 
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§ 85  
 

Fördjupad månadsrapport 
Diarienr 19SBN5 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av fördjupad månadsrapport 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar fördjupad månadsrapport 2019. 
 
Beslutsunderlag 
• Fördjupad månadsrapport 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 86  
 

Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 
Diarienr 18SBN216 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av revisorernas synpunkter och beaktar dessa i nämndens 
fortsatta arbete. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagens (2017:725) 9 kap. och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 
verksamhet årligen. För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och 
styrelser 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. 
 
Av revisorernas synpunkter rör följande Samhällsbyggnadsnämnden: 

• Information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör 
återspeglas i beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen 
som politikerna visar sin styrförmåga. 
 

• I det fall beslutade målsättningar inte bedöms uppnås bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur målen uppnås. 

Dessutom kommenteras att det beskrivs som svårt att göra bedömningar av måluppfyllelse på 
grund av bredden gällande uppdrag och omfattning av nämndens verksamhet. 
 
För de mål som bedömts ha låg måluppfyllelse arbetar nämndens verksamheter kontinuerligt 
med att långsiktigt skapa förutsättningar för befolkningsutveckling och en 
samhällsgemenskap med mångfald som grund, genom bland annat översiktsplanearbete, 
bostadsförsörjning, ett brett utbildningsutbud och olika satsningar för utrikesfödda. Gällande 
kommentar kring svårighet att göra bedömning av måluppfyllelse så pågår arbete med att 
utveckla en modell för att ytterligare konkretisera mål på nämnds- och förvaltningsnivå. 
 
Beslutsunderlag 
• Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 - slutdokument och revisionsrapport 
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§ 87  
 

Öppna sammanträden i Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienr 19SBN13 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndens sammanträden ska vara öppna för 
allmänheten med undantag för när nämnden handlägger: 

• ärenden som avser myndighetsutövning 
 

• ärenden i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden 
 

• ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige eller annan nämnd. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt Kommunallagen (2017:725) ska nämndsammanträden som huvudregel hållas inom 
stängda dörrar. 
 
I lagens 6 kap 25 § framgår att Kommunfullmäktige får tillåta att en nämnds sammanträden är 
offentliga. Enligt kommunfullmäktiges beslut 2000-12-18, 177, får nämnderna själva besluta 
om sammanträdena helt eller delvis ska vara offentliga. Det är alltså upp till nämnden själv att 
avgöra om och vid vilka sammanträden allmänheten ska få närvara. 
 
I Kommunallagen finns undantag för ärenden som rör myndighetsutövning och ärenden som 
innehåller sekretessbelagda uppgifter. Av lagen framgår att det är 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. Enligt lagens förarbeten (prop. 1993/94:188) är det inte 
lämpligt att offentligt behandla ärenden som nämnden endast bereder för avgörande i 
fullmäktige eller i annan nämnd. 
 
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 idag 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. 
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§ 88  
 

Frekvenser i samhällets tjänst 
Diarienr 19SBN350 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar yttrandet. 
 
Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 12 oktober 2017 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att 
föreslå hur frekvensanvändningen kan planeras på lång sikt, 2027–2047, för att kunna möta 
samhällets behov så effektivt som möjligt. I uppdraget har bland annat ingått att undersöka de 
radiospektrumrelaterade förutsättningarna för olika kollektiva nyttigheter såsom sjöfart, 
transporter och trafikledning, totalförsvar, brottsbekämpning, räddningstjänst, radio och tv i 
allmänhetens tjänst och forskning. I uppdraget har även ingått att se över den reglering som 
styr rätten att använda radiofrekvenser i de delar som avser samhällsviktiga aktörers intressen 
och föreslå de författningsändringar som behövs för att samhällsviktiga aktörers behov av 
radiofrekvenser ska tillgodoses och nationella säkerhetsintressen säkerställas i högre 
utsträckning. Utredningen har överlämnat betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 
2018:92). 
 
Näringsdepartementet önskar nu yttrande på Betänkande av Utredningen om radiospektrum-
användning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst. 
 
Sammanfattning av betänkandet 
Radiofrekvenser (radiospektrum eller enbart spektrum) är en nödvändig förutsättning för 
mobiltelefoni och mobil uppkoppling till internet, men även för all annan trådlös 
kommunikation och radioanvändning, exempelvis för navigering, meteorologi, försvar, 
forskning, brottsbekämpning, krisberedskap, luftfart, sjöfart, väg- och järnvägstransporter, 
satelliter, medieproduktion samt utsändning av radio och tv. I och med samhällets 
digitalisering kommer spektrum användas inom allt fler områden för att koppla samman 
människor, system, sensorer, fordon och andra ting. 
 
Genom att behovet av radiospektrum ökar, ökar också konkurrensen, även mellan myndig-
heter. Det förekommer redan i dag att myndigheter med samhällsviktiga uppdrag vill ha 
tillgång till frekvensutrymmen som innehas eller används av andra myndigheter eller annan 
verksamhet. 
 
Radiospektrum har ett betydande värde för samhället. I Sverige bedöms användningen av 
radiospektrum bidra till bruttonationalprodukten med mellan 138 miljarder och 230 miljarder 
kronor per år. Det är således av ett stort intresse för samhället att denna resurs används på ett 
sådant sätt att största möjliga nytta för samhället skapas och så att samhällets mål kan mötas 
på ett effektivt sätt. 
 
Frekvensförvaltningen behöver moderniseras om radiospektrum ska kunna ge så stor 
samhällsnytta som möjligt och samhällets framtida behov av radioanvändning ska kunna 
mötas. Frekvensförvaltningen behöver kunna skapa en jämn spelplan för olika radiotekniker 
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och radiotillämpningar så att den teknik och de plattformar som efterfrågas också kan 
utvecklas. Regler och villkor behöver vara tydliga, likabehandlande, konkurrensfrämjande 
och inte för betungande för att främja investeringar. Om reglerna för frekvensförvaltningen 
inte ändras ser utredningen en risk att Sverige inte kan dra full nytta av digitaliseringen och de 
nya mobila tjänster som utvecklas bland annat för femte generationens teknik för mobila 
kommunikationssystem (5G) och dess efterföljare, eftersom användning som bygger på ny 
teknik då kommer få svårt att få tillgång till lämpliga radiotillstånd. 
 
Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att samhällets behov av tillgång till spektrum 
ska kunna mötas så effektivt som möjligt i dag och i framtiden. 
 
Utredningens förslag om nyttjandeavgifter för spektrum måste dock ses som en nyckel för att 
flera av de andra förslagen ska kunna genomföras framgångsrikt. 
 
Länk till betänkandet: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2019/01/sou-201892/ 
 
Beslutsunderlag 
• Yttrande över Regeringens betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i 

framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst 
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§ 89  
 

Reviderad utbyggnadsplan för vatten och avlopp (VA) 
Diarienr 19SBN416 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige reviderar utbyggnadsplanen för 
kommunalt vatten och avlopp (VA) enligt nedan: 

• Renön/Nötön - pågår 
 

• Långnäs - paus i avvaktan på Länsstyrelsens beslut om inrättande av 
vattenskyddsområde för Svensbyfjärden, utgår om kommunens förslag om geografisk 
utbredning av skyddszon i området fastställs 
 

• Rosvik - ca 2023–2024 
 

• Norra Fårön - i samband med eventuell detaljplaneläggning. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-12-19 om en utbyggnadsplan för kommunalt VA. 
 
Utbyggnad av det område som låg först i prioritetsordning, delar av Nötön och Renön, pågår 
enligt plan. Nästa område på tur enligt planen är delar av Långnäs. Det förberedande arbetet 
som påbörjades i höstas har nu avstannat. Anledningen är att det planerade vattenskydds-
området för huvudvattentäkten i Svensbyfjärden har minskats geografiskt, vilket gör att skäl 
till utbyggnad i Långnäs utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekten inte är lika tydliga i dags-
läget. 
 
Bedömning om när ett område ska omfattas av utbyggnad av VA framgår av de fastställda 
kommunala riktlinjerna om inrättande av verksamhetsområde för VA. Bilagan illustrerar det 
preliminära utbyggnadsområdet och dess belägenhet utifrån det första förslaget till vatten-
skyddsområdet jämfört med det förslag som reviderats och som ligger i den ansökan som 
lämnats till länsstyrelsen i Norrbotten. 
 
Förslaget till vattenskyddsområde ligger sedan juli 2018 hos Länsstyrelsen för beslut. När ett 
sådant beslut kommer att fattas och om förslaget kommer att förändras ytterligare är i dags-
läget oklart. Av den orsaken föreslås kommunen att avvakta utbyggnationen av VA i Långnäs 
till dess att Länsstyrelsen fastställt gränserna för skyddsområdet. 
 
Kommunen avvaktar med att ställa krav på åtgärder på befintliga enskilda avlopp i området 
till dess att beslutet om vattenskyddsområdet och eventuellt verksamhetsområde för VA är 
fattat. Vid akuta driftsproblem för enskilda avlopp ska dock alltid samråd ske med tillsyns-
myndigheten. 
 
Berörda fastighetsägare har bjudits in till ett informationsmöte för att få ytterligare 
information och de har haft möjlighet att ställa frågor om vad det innebär för dem. 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 11 (30) 
Sammanträdesdatum  
2019-04-25  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

 
Det område som ligger näst på tur i utbyggnadsplanen är Rosvik. Området föreslås ligga kvar 
i samma tidsordning (2023–2024). Det är den tidplanen berörda fastighetsägare har 
informerats om i samband med framtagande av den nu gällande utbyggnadsplanen. Det är 
dessutom den tidshorisonten som både fastighetsägare och tillsynsmyndigheten haft som 
utgångspunkt vid planering och tillsyn för enskilda avlopp i området. 
 
Revideringen av utbyggnadsplanen har varit ute på samråd med berörda fastighetsägare, 
Pirevas styrelse och Länsstyrelsen i Norrbotten. Samtliga parter har antingen tillstyrkt eller 
inte haft några ytterligare synpunkter. Samråd pågår nu med Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och tillsynsnämnden med förslag från Samhällsbyggnad om att tillstyrka förslaget. 
 
Förslag till revidering av utbyggnadsplanen enligt följande: 

• Renön/Nötön - pågår 
 

• Långnäs - paus i avvaktan på Länsstyrelsens beslut om inrättande av 
vattenskyddsområde för Svensbyfjärden, utgår om kommunens förslag om geografisk 
utbredning av skyddszon i området fastställs 
 

• Rosvik - ca 2023–2024 
 

• Norra Fårön - i samband med eventuell detaljplaneläggning. 

Förslag till det faktiska verksamhetsområdet och ingående fastigheter i respektive 
utbyggnadsområde omfattas av andra beslut och sker i huvudsak närmare vid tiden för 
utbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga Förändring av vattenskyddsområdets gränser 
• Kommunfullmäktige 2016-12-19 § 332 Utbyggnadsplan och fastställande av 

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
• Kommunfullmäktige 2016-12-19 § 321 Riktlinjer för inrättande av nya 

verksamhetsområden för vatten och avlopp 
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§ 90  
 

Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 
som avslutats år 2018 
Diarienr 19SBN358 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner slutredovisning av investeringsprojekt slutförda 2018. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar slutredovisningen till Kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till slutredovisning av investeringsprojekt slutförda 
2018 enligt bilaga och föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
• Slutredovisningsdokument 2018 SBN 
 
 
 
 
  



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 13 (30) 
Sammanträdesdatum  
2019-04-25  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 91  
 

Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen 
(19945:45) för området  
Diarienr 19SBN406 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen meddelar att Piteå kommun inte 
har något att erinra över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för 
området . 
 
Ärendebeskrivning 
En begäran om yttrande inkommit till Piteå kommun från Bergsstaten över en ansökan om 
undersökning av berggrunden för att se om det finns brytvärda mineraler i området Teuger nr 
1002. 
 
Provborrningarna medför bara en lokal påverkan där borrning utförs och en viss avverkning 
för att kunna köra borrvagnen genom skogsmark. Samma skyddsåtgärder (passage av 
vattendrag, minimera körskador osv.) som gäller vid normalt skogsbruk gäller även vid denna 
typ av terrängkörning. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att det inte finns något att erinra eftersom ansökan uppfyller de 
lagkrav som ställs vad gäller sökandens åtaganden. Ansökan gäller inte gruvdrift – det blir en 
senare fråga där denna undersökning ligger till grund för en lönsamhetsbedömning. 
 
Beslutsunderlag 
• Remiss - Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (19945:45) för området 

 i Piteå och Älvsbyns kommuner Norrbottens län 
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§ 92  
 

Revidering av anvisning för grävning i gatumark 
Diarienr 19SBN347 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revidering av Anvisning för grävning i gatumark. 
 
Ärendebeskrivning 
Det styrande dokumentet används som anvisning för såväl entreprenörer som för arbeten i 
egen regi när det ska grävas i gatumark. 
 
Anvisningen behöver revideras eftersom anläggningsdokumenten AMA (Allmän material- 
och arbetsbeskrivning) samt Trafikverkets dokument Bitumenbundna lager (TDOK 
2013:0529) uppdateras. 
 
Yrkanden 
Mikael Borgh (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Anvisning för grävning i gatumark 
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§ 93  
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationslistor parkeringstillstånd rörelsehindrade 2018-12-19--2018-12-20 

delegationspunkt 19.1 delegat Alf Vonkavaara 
• Delegationslistor parkeringstillstånd rörelsehindrade 2019-01-01--2019-02-28 

delegationspunkt 19. delegat Martin Lindberg 
• Delegationslista 1 - 2019 kompetensförsörjning from 7 feb - 6 mars 2019 delegat Pernilla 

Forsberg delegationspunkt 2 - 47.1 - 47.2 
• Delegationsbeslutslista ByggR 2019-02-07--2019-03-06 
• Delegationsbeslut 1-5 för 2019 delegat Therese Bergdahl delegationspunkt 38.5, 11.2.2, 

10.18, 10.16 och 3.27.2 
• Delegationsbeslut nr 1-8 för 2019 delegat Maria Nilsson delegationspunkt 14.2, 38.5, 

10.23, 10.8, 5.55 och 3.25 
• Delegationslista 2 för 7 mars - 3 april 2019 delegat Pernilla Forsberg 
• Delegationsbeslutslista ByggR 2019-03-07--2019-04-03 
• Delegationsbeslut nr 1-7 -2019 delegat Maria Stenberg delegationspunkter 3.20, 10.8, 

3.4, 3.25, och 5.55 
• Delegationsbeslut nr 18- 2018 delegat Maria Stenberg delegationspunkt 38.5 
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§ 94 
 

Delegationsbeslut - Trafik och projekt 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som enheten Trafik och projekt fattat med stöd av 
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser. 
 
Delegationsbeslut 
• Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter Storgatan Delegationspunkt 19.6.5 Delegat Frida 

Pettersson  (dnr  19SBN271-5) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  Delegationspunkt 25.3 Delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN271-7) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats arbetsplatsområde för lift vid  
Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN271-8) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd eller längd  Delegationspunkt 19.3 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN278-8) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt och bredd  Delegationspunkt 19.3 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN233-7) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  Delegationspunkt 19.3 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN305-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  Delegationspunkt 19.3 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN306-3) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - Delegationspunkt 
19.8.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN264-3) 

• Delegationsbeslut om tung bred och lång transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN309-3) 

• Delegationsbeslut om tung bred och lång transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN310-3) 

• Delegationsbeslut om tung bred och lång transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN308-4) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN307-3) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats för bilutställning vid  - 
Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN219-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 19.3 Delegat Kjell Norberg  
(dnr  19SBN319-4) 

• Delegationsbeslut om tung bred och lång transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN318-3) 

• Delegationsbeslut om tung och bred transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  19SBN320-
8) 

• Delegationsbeslut om tidsrestriktioner för vindkraftstransporter - Delegationspunkt 19.3  Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN292-2) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Brith Fäldt  (dnr  19SBN159-4) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats uteservering  - 
Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN210-5) 
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• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Träff för   
- Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN302-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens TRV 2019/38128  vikt och längd - Förlängning av befintligt beslut - 
Delegationspunkt 19.3 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN207-6) 

• Delegationsbeslut om tung bred och lång transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN360-3) 

• Delegationsbeslut om tung bred och lång transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN364-3) 

• Delegationsbeslut om tung bred och lång transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN366-3) 

• Delegationsbeslut om tung bred och lång transport - Delegationspunkt 19.3 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN368-3) 

• Delegationsbeslut punkt 1.4 investering  och gång- och cykelväg Sundsgatan delegat 
ordförande Brith Fäldt  (dnr  19SBN268-1) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats fågelsäkring av loftgång  - 
Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN348-3) 

• Nytt Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  19SBN226-6) 

• Nytt Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  19SBN193-9) 

• Nytt Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  19SBN309-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN374-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång transport  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  19SBN373-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN337-2) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats Fotbollsturnering  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN299-3) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats uteservering - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN317-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN316-3) 
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§ 95  
 

Delgivningar 
Diarienr 19SBN3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Inbjudan till Mötesplats samhällsbyggande 17-18 juni 
• Inbjudan till utbildning för presidier 
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§ 96  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 §58 Räkenskaps- och förvaltningsgranskning 

för år 2018 samt frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2018 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 "§59  Riktlinjer för verksamhetsplanering 

(VEP) 2020-2022 samt budget för 2020 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 Riktlinjer inför budget 2020 och 

verksamhetsplan 2020-2022 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 §61  Bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 Bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 "§64  Bestämmelser om ersättning till 

förtroendevalda 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-18 "§88  Val av ledamöter och ersättare - 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-18 "§57  Årsredovisning bokslut samt 

koncernredovisning för år 2018 och anslagsöverföring till år 2019 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-18 Personalbokslut 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-18 Nyckeltalsbilaga - Årsredovisning 2018 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-19 Anslagsöverföring till 2019 
• Beslut från kommunfullmäktige 2019-03-19 Årsredovisning 2018 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-01 §101  Landsbygdsutveckling i strandnära läge 

(LIS) - styrgrupp 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-01 §103  Christinaprojektet - Revidering av scenario 

1 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-04-01 "§104  Fördjupad översiktsplan stadsdelscentra - 

Styrgrupp 
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§ 97  
 

Information om planärenden 
Diarienr 19SBN441 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Helén Eriksson, enhetschef Plan, bygg och mark, informerar Samhällsbyggnadsnämnden om 
pågående och aktuella planärenden. 
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§ 98  
 

Ändring av detaljplan för  och del av 
 

Diarienr 19SBN415 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för . 
 
Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnads samrådsredogörelse och gransknings-
utlåtande som kommunens. 
 
Information till beslutet 
Efter antagande av plan i Samhällsbyggnadsnämnden skickas antagandebeslutet till sakägare 
och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan pröva kommunens beslut att anta planen och har inom 
tre veckor rätt att besluta om prövning ska ske eller inte. Tiden räknas från den dag 
kommunens beslut kommer in till Länsstyrelsen. 
 
Sakägare har rätt att överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta planen. Tiden 
räknas från den dag då Samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunens digitala 
anslagstavla. Om inte Länsstyrelsen överprövat planen eller sakägare överklagat planen 
vinner den laga kraft tre veckor efter att Samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på 
kommunens digitala anslagstavla på www.pitea.se. 
 
Ärendebeskrivning 

 beviljades 2018-01-30 tillfälligt bygglov för uppförande av veranda. Det 
tillfälliga bygglovet gavs under förutsättning att befintlig detaljplan skulle ändras eftersom 
verandan byggdes på prickad mark i gällande detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade om positivt planbesked 2018-01-18, §10, för ändring av detaljplan och 2018-10-15 
beslutades om att påbörja arbetet med att ändra detaljplanen. 
 
Huvudsyftet med ändringen av detaljplanen är att ändra del av prickad mark i befintlig 
detaljplan till mark med byggrätt. Byggrätten på den nu tillåtna marken är i paritet med den 
uppförda verandan samt bibehållen byggnadshöjd. I samband med ändringen av detaljplanen 
har också varsamhetsbestämmelse lagts till som syftar till att säkerställa att vid framtida 
ombyggnationer av  ska bygglov förhålla sig till befintligt utseende och karaktär 
på . 
 
Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2019-01-30 – 2019-02-20. 
Samhällsbyggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2019-02-26. I redogörelsen 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2019-03-11 – 2019-03-25. 
Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2019-03-26. I utlåtandet 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 
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Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att detaljplanen är klar för antagande och föreslår därför att 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
142. Detaljplan debiteras enligt tabell 8 B klass 2, med 45 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 - Plankarta med planbestämmelser -  - PB 2018-571 
• Bilaga 2 - Planbeskrivning -  - PB 2018-571 
• Bilaga 3 - Samrådsredogörelse -  - PB 2018-571 
• Bilaga 4 - Granskningsutlåtande -  - PB 2018-571 
• Bilaga 5 - Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan -  - PB 2018-571 
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§ 99  
 

Tillsynsärende - Husvagn för nära tomtgräns  
 

Diarienr 19SBN409 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden förelägger , ägare till fastigheten  

 att vid ett vite om 10 000 kronor, senast inom 1 månad från det att beslutet vunnit 
laga kraft, ha flyttat husvagnen till ett avstånd om minst 4,5 meter till närmaste fastighets-
gräns. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 11 kap. 20 och 37 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900). 
 
Information till beslutet 
Om föreläggandet inte följs kan Samhällsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- 
och bygglagen besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur 
detta ska ske. 
 
Ärendebeskrivning 
En anmälan om olovlig uppställning och boende av husvagn på fastigheten  
inkom 2018-11-21 till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Vid tillsynsbesök på fastigheten 2019-01-30 konstaterade Samhällsbyggnad att en husvagn 
har placerats ca 2,4 meter från fastighetsgränsen. Vid tillsynsbesöket bedömde Samhälls-
byggnad åtgärden som bygglovspliktig. Enligt Samhällsbyggnads register finns inget bygglov 
för åtgärden. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad har vid dokumenterat tillsynsbesök 2019-01-30 på fastigheten  

 bedömt att denna uppställning av husvagn är ett bygglovspliktigt upplag enligt 6 kap. 
1 § punkt 2 plan- och byggförordningen (2011:338). Om uppställning ska ske närmare 
fastighetsgräns än 4,5 meter krävs det att berörda grannar har gått med på placeringen. För 
denna uppställning finns inget medgivande vilket betyder att denna åtgärd inte går att bedöma 
som bygglovsbefriad. 
 
Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig tidigare i ärendet om placeringen. Fastighets-
ägaren har med stöd av 25 § Förvaltningslagen (2017:900) inte getts tillfälle att yttra sig över 
Samhällsbyggnads förslag till föreläggande eftersom ett ytterligare tillfälle att lämna syn-
punkter saknar betydelse för ärendets utgång. 
 
Yrkanden 
Åke Forslund (SJV) och Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Foton på husvagnen och mätning  - PB 2018-683 
• Protokoll från tillsynsbesök 2019-01-30  - PB 2018-683 
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§ 100  
 

Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus -  
 

Diarienr 19SBN408 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten  
  
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 3 kap 8 § miljöbalken (1998:808). 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
inkom till Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-21. 
 
Platsen ligger inom redan etablerad bebyggelse, ca 9 km fågelvägen från Piteå centrum. Infart 
samt vatten och avlopp finns redan på fastigheten. 
 
Fastigheten omfattas av Riksintresse Norrbotniabanan och strandskydd. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att en nybyggnation inte är lämplig med hänsyn till det rådande 
riksintresset på fastigheten i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken. 
 
Riksintresset innebär bland annat att mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för 
anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 
 
Områden som är av riksintresse för anläggningarna som anges ovan ska skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
 
Sökande har fått möjlighet att yttra sig över Samhällsbyggnads förslag till Samhällsbyggnads-
nämnden. Det yttrande som sökande har inkommit med påverkar inte förvaltningens 
bedömning och förslag till beslut. 
  
Yrkanden 
Johannes Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 - Komplettering från sökande  - PB 2018-715 
• Bilaga 2 - Erinran från Trafikverket  - PB 2018-715 
• Bilaga 3 - Situationsplan nybyggnad  - PB 2018-715 
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§ 101  
 

Bygglov för nybyggnad av skola, förråd och avfallshus -  
Diarienr 19SBN434 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av förskola på fastigheten 

 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola inkom till Samhällsbyggnadsnämnden 
2019-02-14. 
 
Förslaget är granskat i samråd med stadsarkitekt, Räddningstjänsten, Pireva samt handläggare 
på Fysisk planerings enheter Trafik och projekt samt Plan, bygg och mark. Möten mellan 
kommunen och byggherren har skett för att säkerställa att kraven är uppfyllda. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att bygglovet följer planens mål och syfte och uppfyller kraven på 
god forn, färg och materialverkan. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) och Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Ansökan -  PB 2019-66 
• Situationsplan -  - PB 2019-66 
• Översikt fasader och 3D-vy -  - PB 2019-66 
 
 
 
 
  



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 27 (30) 
Sammanträdesdatum  
2019-04-25  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 102  
 

Information och internutbildning 
Diarienr 19SBN439 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar Samhällsbyggnadsnämnden om: 

• arbetet med fördjupad översiktsplan (ÖP) för stadsdelscentra Öjebyn 
 

• studieresa till Reno, Nevada. 

Samhällsbyggnads internutbildning för Samhällsbyggnadsnämnden enligt utbildningsplan 
fastställd 2019-03-28: 

1. VEP 2020–2022 
 

2. Vuxenutbildningen med fokus på det systematiska kvalitetsarbetet - huvudmannens 
uppdrag enligt lag och förordning. 
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§ 103  
 

Systematiskt kvalitetsarbete för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 
2019 
Diarienr 19SBN414 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fastställer att formen för redovisningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet fortsätter på liknade sätt under 2019 som det har gjort under de 
två senaste åren enligt följande tematiseringar: 

1. Kunskap, utveckling och lärande, betyg och bedömning samt övriga avvikelser - SBN 
26 juni 
 

2. Normer och värden, ansvar och inflytande samt övriga avvikelser - SBN 5 september 
 

3. Skolan, omvärlden och utbildningsval samt övriga avvikelser - SBN 24 oktober 
 

4. Rektorns ansvar samt övriga avvikelser - SBN 11 december 

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Vuxenutbildningen i Piteå kommun under våren 2015 
och konstaterade då brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Skolinspektionen 
har i sina skrivelser till Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) framfört att det inte ansåg att 
huvudmannen styrde verksamheten, att nämndens analys av information från verksamheten 
samt dokumentation av analysen saknades. Skolinspektionen ville också se en tydligare 
koppling till de statliga nationella målen. 
 
Som ett led i detta gav Samhällsbyggnadsnämnden 2016-11-08, § 164, förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag på en hållbar struktur för hantering av det systematiska 
kvalitetsarbetet. Förslaget innehöll fyra tematiserade målområden baserat på de nationella 
målen som återkommande ska behandlas i nämnden. 
 
Tematiseringar: 

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

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

3. Skolan, omvärlden och utbildningsval samt övriga avvikelser. 
 

4. Rektorns ansvar samt övriga avvikelser. 

Denna form av redovisning möjliggör för Samhällsbyggnadsnämnden att systematiskt 
analysera och dokumentera kvalitén inom Vuxenutbildningen och därmed fatta de beslut som 
behövs för styrning av verksamheten. 
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I slutet på 2018 genomförde Skolinspektionen en ny tillsyn av skolverksamheten i Piteå 
kommun. En av tillsynspunkterna omfattade det systematiska kvalitetsarbetet. Efter att ha 
redovisat formen för redovisningen fattade Skolinspektionen beslut om att de inte hade några 
synpunkter på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
 
Med bakgrund av detta föreslår Samhällsbyggnad att denna form för hantering av det 
systematiska kvalitetsarbetet fortsätter under 2019. 
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§ 104  
 

Verksamhetsplan (VEP) 2020–2022 
Diarienr 19SBN388 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till Verksamhetsplan 2020–2022 och skickar 
det vidare till budgetberedningen. 
 
Reservationer 
Daniel Bergman (M), Johannes Johansson (C), Jan-Eric Sandberg (M), Nils-Olof Nilsson 
(KD), Ulf Grahn (SLP) och Åke Forslund (SJV) reserverar sig till förmån för Daniel 
Bergmans (M) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget, VEP 2020–2022, och 
föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget. 
  
Förslaget skickas ut skriftligt inför Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Samhälls-
byggnad har lämnat muntlig information om VEP 2020–2022 till Samhällsbyggnads-
nämndens arbetsutskott. 
  
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag med följande ändringar: 

1. Stryka priopunkt nr 4 Införande av aktivitetsbaserat arbetssätt (7,5 Mkr). Kostnaden 
ska tas inom befintlig driftsram. 
 

2. Att priopunkt nr 12 Cirkulationsplats Svartuddsvägen/Sundsgatan (God framkomlig-
het i Piteå) flyttas upp efter punkt nr 5 och före punkt nr 6. Motivering: Idag är trafik-
situationen tidvis mycket besvärande efter Sundsgatan och i aktuell korsning. Ny 
bostadsbebyggelse på Strömnäsbacken, Nötön och Renön tillsammans med den 
planerade nya 10-avdelningars förskolan vid Strömnäsbacken kommer att försvåra den 
tidvis redan svåra situationen än mera. Cirkulationsplatsen kommer att lösa stora delar 
av problematiken. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag: arbetsutskottets förslag och Daniel Bergmans (M) 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Verksamhetsplan 2020–2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
 




