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§ 119  
 

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

• FÖP Öjebyn 
 

• Gestaltningsprogram för Öjeby kyrkstad. 

Samhällsbyggnad håller internutbildning för Samhällsbyggnadsnämnden enligt 
utbildningsplan fastställd 2019-03-28: 

• Trafikfrågor. 
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§ 121  
 

Investeringsmedel från Kommunstyrelsens allmänna investerings-
fond till ny gång- och cykelväg, Backgårdsskolan och vändplan bussar, 
Stockbäcken 
Diarienr 19SBN667 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att använda 1 000 tkr av de medel som förts över från 
Kommunstyrelsens allmänna investeringsfond, enligt beslut 2019-04-29 § 141, till Samhälls-
byggnadsnämnden till gång- och cykelväg Backgårdsskolan, Norrfjärden (700 tkr), och till 
vändplan bussar, Stockbäcken (300 tkr). 
 
Ärendebeskrivning 
Ny gång- och cykelväg Backgårdsskolan, Norrfjärden 
Trafikverket bygger just nu nya tillgänglighetsanspassade busshållplatser längs med Norra 
Altervägen. Idag finns en välanvänd upptrampad stig från busshållplatsen och gångtunneln till 
Backgårdskolan. Denna vill Samhällsbyggnad i detta projekt ersätta med en trafiksäker och 
trygg, belyst och belagd gång- och cykelväg (360 meter). Gång- och cykelvägen är även 
önskad från Utbildningsförvaltningen och Fastighets- och serviceförvaltningen, som i sommar 
utför ombyggnationer av logistiken kring Backgårdsskolan för att få en bättre trafiksäkerhet. 
Åtgärden är därför lämplig att utföra samtidigt för att få till en bra lösning samt samordnings-
vinster. Budget för ombyggnationen: 700 tkr. 
 
Vändplats Stockbäcken 
En ny vändplats för kollektivtrafiken i form av en ”bandyklubbslösning” i Stockbäcken har 
länge varit en efterfrågad åtgärd. Det skulle innebära en trafiksäker vändplats på Väg 373 för 
de bussar som trafikerar där. Det innebär även att Länstrafikens linje 207 mellan Stockbäcken 
och Piteå åter kan trafikera i stort sett hela byn - idag vänder bussen i korsningen 
Roknäsvägen/Väg 373. Skolelever och andra resenärer kommer därmed att få en högre 
tillgänglighet till bussarna och behovet att gå längre sträckor efter den tungt trafikerade väg 
373 minskar. Budget för ombyggnationen: 300 tkr. 
 
Projekten planeras påbörjas hösten 2019. 
 
Yrkanden 
Johannes Johansson (C), Jonas Lindberg (S), Mickael Borgh (V) och Marika Risberg (C) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Översiktsritning gång- och cykelväg Backgårdsskolan Norrfjärden 
• Översiktsritning vändplan Stockbäcken 
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§ 122  
 

Ungdomskort 619 för kollektivtrafik i länet 
Diarienr 19SBN291 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige tackar nej till Regionala 
Kollektivtrafikmyndighetens erbjudande om 619-kort. 
 
Ärendebeskrivning 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län (RKM) erbjuder länets kommuner ett 
619-kort som innebär att alla barn och ungdomar i åldrarna 6-19 år erbjuds gratis resor med 
nästan all kollektivtrafik i länet. 
 
För Piteå kommun medför erbjudandet en årlig kostnadsökning om minst 3,5 MSEK 
samtidigt som alla i åldersspannet erbjuds gratis resande med kollektivtrafik i hela länet. 
 
Med erbjudandet följer såväl för- och nackdelar som möjligheter och risker. 
 
Samhällsbyggnads motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att nackdelar och risker överstiger fördelar och möjligheter samt 
att en årlig kostnadsökning om 3,5 MSEK skulle kunna nyttjas på ett sätt som bättre kommer 
hela allmänheten till gagn. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V) och Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 RKM:s erbjudande 619- kortet 
• Bilaga 2 Ungdomskort 619 för kollektivtrafik i länet 
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§ 123  
 

Ny hastighet på kommunala gator inom Djupviken, Annelund och 
delar av centrala stan 
Diarienr 19SBN645 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ändrar hastighetsgränser på kommunala gator inom områdena 
Djupviken, Annelund och delar av centrala stan, enligt ”Kartbilaga hastighetsändring 
Djupviken”. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 15 
samt 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Reservationer 
Marika Risberg (C), Åke Forslund (SJV) och Ulf Grahn (SLP) reserverar sig till förmån för 
Marika Risbergs (C) och Åke Forslunds (SJV) yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad planerar att fortsätta arbetet med hastighetsförändringar enligt kommunens 
hastighetsplan ”Rätt fart i Piteå”. Hastighetsförändringarna och hastighetsplanen grundar sig 
på utredningar enligt handboken "Rätt fart i staden". 
 
Hastighetsplanen ligger till grund för Piteå kommuns trafiksäkerhetsarbete och hastighets-
förändringar med vissa undantag. Undantagen kan till exempel vara att hastigheten inte kan 
höjas eller sänkas på grund av gatans utformning eller funktion. Detta kan till exempel 
innebära att en ombyggnation måste utföras innan en förändring av hastigheten kan ske. Det 
kan också vara att föredra en lägre hastighet på en gata som till exempel är olycksdrabbad 
eller har skola i anslutning till en icke trafiksäkrad gata. Eller en höjning där fordon har ett 
stort anspråk av gatan men då gatan måste vara trafiksäkrad för oskyddade trafikanter. 
 
Samhällsbyggnad föreslår, i enlighet med kommunens hastighetsplan, 40 km/h på kommunala 
gator som idag har 30 km/h och inte ligger vid en skola samt på gator som idag har 50 km/h 
med vissa undantag. Undantagen är Fårövägen och Hembygdsvägen som föreslås få en höjd 
hastighetsgräns till 60 km/h, enligt ”Motivering för hastighetsändring Djupviken - Annelund - 
delar av centrala stan”. 
 
Förvaltningen föreslår i dagsläget ingen hastighetsförändring på Norra Ringen och på delar av 
Långskatavägen. Sträckan på Långskatavägen som förslås få en ändrad hastighet från 70 till 
60 km/h är Norra Ringen - Holmenvägen, enligt ”Motivering för hastighetsändring Djupviken 
- Annelund - delar av centrala stan”. 
 
Samhällsbyggnad föreslår inte någon ändring av 30 km/h vid skolor och förskolor förutom 
vid förskolorna Tallåsen och Tallkotten. Där föreslår förvaltningen att dagens 30 km/h utökas 
till att gälla hela området där gatorna Fågelgatan, Duvhöksgatan, Ripgatan, Andgatan och 
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Ugglegatan ingår. Anledningen till ett utökat 30 km/h-område är för att motverka plottrighet i 
hastighetsgränserna. 
 
Yrkanden 
Marika Risberg (C) och Åke Forslund (SJV) yrkar att hastighetsgränsen för Hembygdsvägen 
ska vara 40 km/h i stället för 60 km/h. 
 
Jonas Lindberg (S) och Mikael Borgh (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut: arbetsutskottets förslag samt Marika 
Risbergs (C) och Åke Forslunds (SJV) förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Ulf Grahn (SLP) begär omröstning. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att omröstning 
sker genom handuppräckning. 
 
Votering 
Med 8 röster mot 4 beslutar Samhällsbyggnadsnämnden enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Kartbilaga hastighetsändring Djupviken 
• Motivering hastighetsändring Djupviken - Annelund - delar av centrala stan 
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§ 124  
 

Ny hastighet på kommunala gator inom Strömnäs och Pitholm 
Diarienr 19SBN644 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ändrar hastighetsgränser på kommunala gator inom områdena 
Strömnäs och Pitholm, enligt ”Kartbilaga hastighetsändring Strömnäs Pitholm”. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 15 
samt 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad planerar att fortsätta arbetet med hastighetsförändringar enligt kommunens 
hastighetsplan ”Rätt fart i Piteå”. Hastighetsförändringarna och hastighetsplanen grundar sig 
på utredningar enligt handboken "Rätt fart i staden". 
 
Hastighetsplanen ligger till grund för Piteå kommuns trafiksäkerhetsarbete och hastighets-
förändringar med vissa undantag. Undantagen kan till exempel vara att hastigheten inte kan 
höjas eller sänkas på grund av gatans utformning eller funktion. Detta kan till exempel inne-
bära att en ombyggnation måste utföras innan en förändring av hastigheten kan genomföras. 
Det kan också vara att föredra en lägre hastighet på en gata som till exempel är olycksdrabbad 
eller har skola i anslutning till en icke trafiksäkrad gata. Eller en höjning där fordon har ett 
stort anspråk av gatan men då gatan måste vara trafiksäkrad för oskyddade trafikanter. 
 
Samhällsbyggnad föreslår, i enlighet med kommunens hastighetsplan, 40 km/h på kommunala 
gator som idag har 30 km/h och som inte ligger vid en skola samt på gator som idag har 50 
km/h. På Svartuddsvägens 70-sträcka föreslås hastighetsgränsen sänkas till 60 km/h. 
 
Förvaltningen föreslår i dagsläget ingen förändring av hastighetsgränsen 50 km/h på 
Lillåkersvägen. Detta beror på att gatan har många oskyddade trafikanter som använder gatan 
som promenadstråk, till och från busshållplatser samt en del närbelägna verksamheter i form 
av hästverksamhet. Lillåkersvägen behöver utredas vidare och eventuellt kan ett antal åtgärder 
behöva ske innan en hastighetsförändring kan bli aktuell. Framtida planen för Lillåkersvägen 
är att få till en höjning av hastighetsgränsen till 60 km/h. 
 
Södra Pitholmsvägen mellan Ringiusvägen och Havsbadsvägen i Munksund ingår inte i detta 
förslag till beslut eftersom Södra Pitholmsvägen är en enskild väg som ligger utanför tätt-
bebyggt område. Samhällsbyggnad har för avsikt att få igenom en hastighetsförändring även 
här och kommer att göra en ansökan till Länsstyrelsen i god tid innan en eventuell hastighets-
förändring på det kommunala vägnätet för att möjliggöra en samsynkning av hastighets-
förändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
• Kartbilaga hastighetsändring Strömnäs Pitholm 
• Motivering av hastighetsändring Strömnäs och Pitholm 
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§ 125  
 

Förvaltningschefen informerar 
Diarienr 19SBN438 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar Samhällsbyggnadsnämnden om verksamheterna 
inom Samhällsbyggnad. 
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§ 126  
 

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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§ 129  
 

Förhandsbesked för nyetablering av enbostadshus -  
Diarienr 19SBN638 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus på 
fastigheten . 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Information till beslutet 
Bygglov ska sökas inom två år efter att detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om förhandsbesked för nyetablering av enbostadshus på fastigheten  
inkom 2019-03-28 till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Platsen är belägen i Jävre och ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp. 
 
Samtliga berörda fastighetsägare har hörts men ingen erinran har inkommit. 
 
Samhällsbyggnads motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att etableringen är lämplig utifrån hänsyn till landskapsbild, natur- 
och kulturvärden samt god helhetsverkan. 
 
Beslutsunderlag 
• Översiktskarta Jävre 7:25 - PB 2019-165 
• Situationsplan Jävre 7:25 - PB 2019-165 
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§ 130  
 

Tillsynsärende om ovårdad tomt på Strömlida - Föreläggande med 
vite -  
Diarienr 19SBN693 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte behandla ärendet på grund av ändrade 
förutsättningar. 
 
Ärendebeskrivning 
En anmälan om ovårdad byggnad som utgör en fara för människors hälsa och säkerhet inkom 
till Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-06. Av anmälan framgår att polis, fältassistenter 
samt medborgare har signalerat att det är ett otryggt tillhåll för barn och unga på fastigheten. 
 
Samhällsbyggnads avdelning Trafik och gator har städat området under hösten 2018 då det 
var mycket skräp, flaskor och en säng i byggnaden. Mark- och exploateringshandläggare på 
förvaltningen har erbjudit fastighetsägaren en ekonomisk ersättning samt att bekosta rivning 
av byggnaden om de återlämnar tomträtten, som saknar byggrätt eftersom den ligger inom ett 
område för parkmark i detaljplan. Fastighetsägaren har inte antagit erbjudandet. 
 
Bilder från besöket vid städning finns som bilagor 1 och 2. 
 
Samhällsbyggnads motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att byggnaden är i så pass ovårdat skick att den utgör en fara för 
människors hälsa och säkerhet och att den uppfyller inte kraven enligt 8 kap. 4 § punkt 1, 3 
och 4 PBL. 
 
En byggnad ska hållas i ett vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de 
tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till om-
givningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt enligt 8 kap. 14 § PBL. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga 1-2 Foto med markeringar på det som ska åtgärdas PB 2019-116 
• Bilaga 3 Brev till tomträttshavare 2019-02-11 - PB 2019-116 
• Bilaga 4 Anmälan av tillsynsärende - PB 2019-116 
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§ 131  
 

Tillsynsärende om olovlig bebyggelse - Byggsanktionsavgift för 
påbörjad byggnation utan bygglov och startbesked -  
Diarienr 19SBN696 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden påför , fastighetsägare till  en 
byggsanktionsavgift om 39 292 kronor. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Ärendebeskrivning 
En anmälan om olovlig bebyggelse inkom till Samhällsbyggnadsnämnden 2014-10-05. 
 
Vid tillsynsbesök 2015-04-02 på fastigheten  konstaterades 
att stödmur samt tillhörande trädäck har uppförts på fastigheten. Åtgärden bedömdes vid 
besöket som bygglovspliktig. Enligt Samhällsbyggnadsnämndens register finns inget bygglov 
för den bygglovspliktiga åtgärden. 
 
Enligt inkomna handlingar uppgår ytan till 84 m2 för det tillbyggda trädäcket och en höjd om 
2,2 meter på högsta höjd. 
 
Samhällsbyggnads förslag till beslut har skickats för kommunicering till fastighetsägaren som 
har möjlighet att senast 2019-06-21 inkomma med synpunkter. 
  
Samhällsbyggnads motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att den tillkommande tillbyggnaden i form av trädäck är en lov-
pliktig tillbyggnad i enlighet med 9 kap. 2 § punkt 2 plan- och bygglagen (PBL). Det visuella 
intrycket från sidan av trädäcket är mycket dominerande och ger intrycket av att vara en till-
byggnad. I och med att höjden för trädäcket uppgår till 2,2 meter skapas det en volymökning 
av befintlig byggnad under golvet för trädäcket. 
 
Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden har 
lämnat ett startbesked för en åtgärd som kräver bygglov. 
 
Yrkanden 
Johannes Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 Fasadritning  - MBN 2014-489 
• Bilaga 2 Plan- och sektionsritning  - MBN 2014-489 
• Bilaga 3 Uträkning av byggsanktionsavgift för tillbyggnad  - MBN 2014-

489 
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§ 132  
 

Tillsynsärende om felaktigt placerad stödmur - Lovföreläggande - 
 

Diarienr 19SBN703 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger , fastighetsägare till  tillfälle att 
snarast, dock senast 1 månad efter beslutet vunnit laga kraft, komma in med ansökan om lov 
(lovföreläggande). 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet enligt 11 kap. 17 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 
 
Information till beslutet 
Om lov ges till åtgärden i efterhand får Samhällsbyggnadsnämnden bestämma om skyldighet 
att vidta de ändringar i det utförda som behövs enligt 9 kap. 38 § plan- och bygglagen (PBL). 
 
Om föreläggandet inte följs får Samhällsbyggnadsnämnden, enligt 11 kap 27 § PBL, besluta 
att på ägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt vidta de åtgärder i 
övrigt som är nödvändiga för att pröva frågan om lov. 
 
Överträdelsen innebär att byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. 51 § PBL även om bygg-
lov beviljas i efterhand för den åtgärd som har utförts utan lov. 
 
Ärendebeskrivning 
En anmälan om olovlig bebyggelse inkom till Samhällsbyggnadsnämnden 2014-10-05. 
 
Vid tillsynsbesök 2015-04-02 på fastigheten  konstaterades 
att stödmur samt tillhörande trädäck har uppförts på fastigheten. Åtgärden bedömdes vid 
besöket som bygglovspliktig. Enligt Samhällsbyggnadsnämndens register finns inget bygglov 
för åtgärden. 
 
Kommunicering om att fastighetsägaren har möjlighet att inkomma med ansökan har skett vid 
ett flertal tillfällen, enligt bilaga. 
 
Samhällsbyggnads förslag till beslut har skickats för kommunicering till fastighetsägaren som 
har möjlighet att senast 2019-06-21 inkomma med synpunkter. 
 
Samhällsbyggnads motivering 
Vid tillsyn på fastigheten 2015-04-02 konstaterade Samhällsbyggnad att stödmur med till-
hörande tillbyggnad i form av trädäck har uppförts på fastigheten  utan lov. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att åtgärden är lovpliktig enligt 9 kap. 2 § PBL och att bygglov 
sannolikt kan ges i efterhand för åtgärden. 
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§ 133  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19SBN5 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av månadsrapporten för maj 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport maj 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 134  
 

Ny organisation Samhällsbyggnad 
Diarienr 19SBN101 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner en ny organisation av Samhällsbyggnad med två nya 
avdelningar: Planeringsavdelningen och Miljö- och hälsoskydd. Den nya organisationen 
innebär att avdelningarna Samhällsplanering och Fysisk planering, inklusive enheten för 
Miljö- och hälsoskydd, upphör. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet ansvarar nämnden för att dess förvaltningsorganisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till ramar, mål och styrning som fullmäktige fastställt samt lagar 
och andra författningar för verksamheten. I det fall organisationen utför uppgifter åt annan 
nämnd ska samråd ske med denna innan större förändringar i förvaltningsorganisationen. 
 
Efter att Samhällsbyggnad bildades för drygt sex år sedan har ingen övergripande genom-
lysning gjorts av förvaltningsorganisationen, även om vissa förändringar genomförts i delar 
av förvaltningen. Det ligger i förvaltningschefens uppdrag att löpande säkerställa att 
förvaltningsorganisationen är tydlig och ändamålsenlig. 
 
En extern konsult har under våren 2019 genomfört en översyn av Samhällsbyggnads 
förvaltningsorganisation. Resultatet av översynen visar att det finns behov av förändringar av 
tjänstemannaorganisationen. Tillsammans med annat bakgrundsmaterial har förvaltningschef 
tagit fram ett förslag på ny organisation som planeras träda i kraft 2020-01-01. 
 
Förslaget har remitterats till de nämnder som Samhällsbyggnad samverkar med. Risk- och 
konsekvensanalys är genomförd. 
 
Yrkanden 
Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Ny organisation Samhällsbyggnad 
• Överförmyndarnämndens svar på remiss dnr 19SBN101 organisationsförändring inom 

Samhällsbyggnad 
• Remissvar från kommunstyrelsen om Samhällsbyggnads organisation 
• Remissvar från Utbildningsförvaltningen BUN - förändring organisation 

Samhällsbyggnad 
• Miljö- och tillsynsnämnden 2019-06-12 § 34 Remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden 

om omorganisation inom Samhällsbyggnad 
• Fastighets- och serviceförvaltningens yttrande över förändring organisation 

Samhällsbyggnad - bilaga till delegationsbeslut 
• Delegationsbeslut Fastighets- och servicenämnden 2019-06-17 Remiss förändring 

organisation Samhällsbyggnad 
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• Remissvar från Kultur-, park- och fritid - Organisationsförändring Samhällsbyggnad 
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§ 135  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på kunskap, utveckling, 
lärande samt betyg och bedömning för Vuxenutbildningen i Piteå 
kommun 
Diarienr 19SBN414 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen samt ger Vuxenutbildningen i uppdrag att 
vidareutveckla föreslagna åtgärder i syfte att förbättra resultaten och minska avbrotten. 
 
De föreslagna åtgärderna är följande: 

• Fortsätta utveckla digitaliseringen i linje med Skolverkets intentioner. 
 

• Implementera påbörjade insatser för uppföljning av avbrottsorsaker för upphandlad 
utbildning. 
 

• Säkerställa antagningen och förutsättningarna i studierna genom att utveckla former 
för språktest. 
 

• Utveckla stödstrukturer i form av förstärkt vägledning samt stödresurser i 
studiesituationen. 
 

• Implementera rutiner för validering med syfte att bättre tillvarata individens reella 
kompetenser och kunskaper. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-25, § 103, om formerna för det Systematiskt 
kvalitetsarbete för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 2019. 
 
De tematiserade målområdena som behandlas i denna nämnd är; kunskap, utveckling och 
lärande, betyg och bedömning samt övriga avvikelser. 
 
Under 2018 fick Vuxenutbildningen i uppdrag av nämnden att: 

• fortsätta utveckla digitaliseringen i linje med Skolverkets intentioner 
• implementera påbörjade insatser för förbättrad elevuppföljning 
• utreda orsaker till avbrotten, samt undersöka varför det är skillnad i antalet avbrott 

mellan könen. 

Syftet med ovanstående uppdrag var att förbättra resultaten och minska avbrotten. 
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De insatser som gjorts under 2018 kopplat till uppdragen är: 
 
Digitalisering 

• tillsatt lektor som leder digitaliseringsprojekt i form av kollegialt lärande genom 
metoden effectuation 

• riktat arbete mot SFI i form av: IT-studiestuga 2 ggr/vecka, 1 ggr/vecka erbjuds 
lektioner i digital kunskap, alla elever har tillgång till LUNIS (elevplattform för SFI-
elever) 

• förberedelser för införandet av Office 365 
• utbildning av personal i användande av Smartboard. 

Elevuppföljning (kvalitetsarbete extern) 

• tydliga krav i nya upphandlingen för upphandlad utbildning på statistik, analys etc. 
• gemensam uppföljning (enkät) för femkantens elever i extern yrkesutbildning. 

Utreda avbrottsorsaker 

• kartlagda och analyserade. 

I utvärderingen framkommer att resultaten totalt sett har förbättrats något. Männen har höjt 
sina resultat inom alla skolformer, avvikelse lärling då ingen manlig elev har slutfört 
utbildningen. Kvinnorna inom SFI har höjt sitt resultat från 58 % 2017 till 74 % 2018. Vad 
gäller avbrott visar statistiken totalt samma antal avbrott som 2017, dvs. 17 %. Färre avbrott 
totalt inom SFI 34 % jämfört med 42 % 2017. Totalt sett har färre män gjort avbrott, förutom 
inom SFI där andelen män som gjort avbrott har ökat. 
 
I analysen har följande utvecklingsområden identifierats med syfte att förbättra resultaten och 
minska avbrotten inom Vuxenutbildningen: 

• Fortsätta utveckla digitaliseringen i linje med Skolverkets intentioner. 
• Implementera påbörjade insatser för uppföljning av avbrottsorsaker för upphandlad 

utbildning. 
• Säkerställa antagningen och förutsättningarna i studierna genom att utveckla former 

för språktest. 
• Utveckla stödstrukturer i form av förstärkt vägledning och stödresurser i 

studiesituationen. 
• Implementera rutiner för validering med syfte att bättre tillvarata individens reella 

kompetenser och kunskaper. 

Som grund för analysen ligger statistik, kurs-/elevråd, elevenkäter, samtal och 
omvärldsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
• Presentation SAM juni 2019 Kunskaper m m  
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§ 136  
 

Svar på motion (SLP) om förenklat och förbilligat ansöknings-
förfarande vid valplatser 
Diarienr 19SBN685 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen. 
  
Reservationer 
Ulf Grahn (SLP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Ordningslagen (1993:1617) styr ansökningsförfarandet för tillstånd för upplåtelse av offentlig 
plats. Ansökan lämnas till Polismyndigheten mot en handläggningsavgift om 700 kr. Ansökan 
kan ske digitalt via polisens hemsida, per post eller via lokal polisstation. Tillståndsbevis 
skickar polisen digitalt till sökandes e-postadress. Om sökande saknar e-postadress skickas 
beslutet per post, om inte sökande önskar att fysiskt hämta beslutet. Lagen styr också att 
tillståndsbevis ska kunna uppvisas vid kontroll. 
 
Vid ansökan om tillstånd att använda offentlig plats, till exempel för uppförande av valbod, 
prövar polisen planerat arrangemang utifrån allmän ordning och säkerhet i övrigt. Polis-
myndigheten får meddela villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet. Den 
som anordnar aktivitet på offentlig plats svarar för att det råder god ordning vid aktiviteten. 
Till varje upplåtelse av offentlig plats följer ansvar och åtaganden. Det ska finnas en ansvarig 
fysisk person vid upplåtelse. 
 
Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift (i detta fall för tillåtelse att framföra motor-
drivet fordon på Uddmansgatan/Byxtorget) lämnas med fördel in digitalt till Samhälls-
byggnad, Fysisk planering. Det är även möjligt att skicka in ansökan per post eller fysiskt 
lämna in den. Samhällsbyggnads beslut om dispens ges i första hand digitalt. 
 
I samband med allmänna val tillåts upplåtelse för valbodar på Uddmansgatan, delen 
Prästgårdsgatan till Storgatan samt Rådhustorget. Samhällsbyggnad ansvarar för plats-
fördelning via lottning. 
 
2018 genomfördes en översyn av befintliga platser för valbodar, i syfte att undersöka om 
valda platser är utrymmesmässigt lämpliga. Vid denna översyn bedömdes en yta vara för liten 
och denna har därför justerats. Övriga ytor uppfyller måttangivelser enligt kommunens rikt-
linjer. 
 
I samband med antagandet av den senaste revideringen av kommunens ”Riktlinjer för 
offentlig plats och gaturum” har Samhällsbyggnad fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att 
utreda möjligheten för placering av valbodar. 
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Med anledning av ovan är det inte möjligt att kommunen gör en gemensam ansökan och 
därför föreslår Samhällsbyggnadnämnden att Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås och att 
ärendebeskrivningen kompletteras med följande: Med anledning av ovan är det inte möjligt 
att kommunen gör en gemensam ansökan och därför föreslår Samhällsbyggnadnämnden att 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till Daniel Bergmans (M) förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med Daniel Bergmans 
(M) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Motion (SLP) - Förenklat och förbilligat ansökningsförfarande vid valplatser 
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§ 137  
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut punkt 1.1 utökad remiss förändring organisation Samhällsbyggnad - 

delegat Brith Fäldt 
• Delegationsbeslut punkt 1.1- Remissvar avseende Framtidsval - delegat Brith Fäldt 
• Remissvar - yttrande avseende Framtidsval karriärvägledning för individ och samhälle 
• Delegationsbeslut punkt 1.16 inköp av pickup med flak - delegat Jan Johansson 
• Delegationsbeslut punkt 1.4 begäran om investeringsmedel för exploatering av 

Haraholmens industriområde delegat Brith Fäldt 
• Översiktsritning Haraholmen omfattning 2019 
• Kalkyl Haraholmen 2019 
• Delegationsbeslutslista ByggR 2019-05-09--2019-06-05 
• Delegationslista 4 för 9 maj - 5 juni 2019 delegat Pernilla Forsberg 
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§ 138 
 

Delegationsbeslut - Trafik och projekt 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats av Samhällsbyggnads enhet Trafik och projekt 
med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser. 
 

Delegationsbeslut 
• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 

Sara Lundström  (dnr  19SBN547-3) 

•   (dnr  ) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  i 
Piteå - Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN552-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN549-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN550-3) 

• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN218-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bred doch längd  -Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN548-4) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN478-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd,  - Delegationspunkt 
4.8 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN569-5) 

• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN514-2) 

• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN586-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN583-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN584-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN585-2) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift  - Delegationspunkt 4.10 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN604-1) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN572-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Delegationspunkt 4.21 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN572-4) 

• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN534-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN538-2) 
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• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN613-2) 

• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN602-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN610-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN611-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
 -- Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN630-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  etapp 2 - Delegationspunkt 4.21 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN629-2) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på  etapp 2 Delegationspunkt 4.10 Delegat Brith 
Fäldt  (dnr  19SBN629-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplpan på  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN559-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Svevia - Delegationspunkt 4.21 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN559-4) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på  - Delegationspunkt 4.10 Delegat Kjell Norberg  
(dnr  19SBN559-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN608-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN624-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd   - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN625-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN626-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN605-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN606-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN607-3) 

• Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter  - Delegationspunkt 4.12 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN641-1) 

• Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort)  WBN847 - 
Delegationspunkt 4.5 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN631-3) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift i Öjeby kyrkstad - - Delegationspunkt 4.10 Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN159-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN623-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN616-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN617-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN619-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN620-3) 
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• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN621-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN622-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN640-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN623-5) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN633-2) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
 - Delegationspunk 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN594-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - Delegatioinspunkt 
4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN639-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN635-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN636-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN640-6) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
Rådhustorget - Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN600-2) 

•   (dnr  ) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN595-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN672-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN615-3) 

• Delegationsbeslut för samrådshandlingar för översiktsplan för  - punkt 1.1 delegat Brith 
Fäldt  (dnr  19SBN511-3) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på  - Delegationspunkt 4.10 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN652-1) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
- Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN662-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN681-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN682-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN683-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  punkt 4.8 delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN658-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  punkt 4.8 delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN678-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  punkt 4.8 delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN679-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  punkt 4.8 delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN680-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  punkt 4.8 delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN659-3) 
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• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  punkt 4.8 delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN660-3) 

• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN212-4) 

• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Sara Lundström  (dnr  
19SBN498-2) 

• Delegationsbeslut om blomlådor på  - Delegationspunkt 4.18 Delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN554-2) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN671-3) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på  - Förbud mot trafik med fordon - 
Delegationspunkt 4.10 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN671-4) 

• Delegationsyttrande om tilstånd för begagnande av offentlig plats  - Delegationspunkt 4.13.2 
Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN354-2) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN653-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - Delegationspunkt 
4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN353-3) 
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§ 139  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokoll för Plan- och tillväxtkommittén 2019-05-23 för delgivning 
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§ 140  
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 19SBN440 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att rådgöra med kommunjurist 
om lagrum för att hantera ärendet på fastigheten . 
 
 
 
 




