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§ 142  
 

Revisorernas grundläggande granskning av 
Samhällsbyggnadsnämnden 2019 
Diarienr 19SBN213 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden besvarar revisorernas frågor enligt bifogat dokument. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar revisorerna för besöket och för en intressant dialog. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 
verksamhet årligen. 
 
För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och styrelse arbetar för att 
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling och fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande syftet med den 
grundläggande granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
 
Revisorerna besöker Samhällsbyggnadsnämnden den 5 september 2019 kl. 10. 
 
Kommunrevisionen tillämpar en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande 
granskningen. Kommunrevisionen använder dessa frågeställningar som utgångspunkt för 
dialogen med nämnden och önskar skriftligt svar senast 28 augusti. 
  
Revisorerna har den 28 augusti tagit del av arbetsutskottets förslag till svar. 
 
Beslutsunderlag 
• SBN AU-svar till revisorerna inför granskning 2019 
• Frågeformulär för revisorernas grundläggande granskning 2019 
• Mejl om revisorernas grundläggande granskning 2019 datum för svar på frågor 
 
 
 
 
  



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 6 (28) 
Sammanträdesdatum  
2019-09-05  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 143  
 

Delårsrapport 2019 
Diarienr 19SBN5 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsrapport 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad upprättar ett förslag till delårsrapport för Samhällsbyggnadsnämndens 
verksamheter för perioden januari till och med augusti 2019. Förvaltningen redovisar 
innehållet muntligt för arbetsutskottet. Ett utkast till delårsrapport skickas till Samhälls-
byggnadsnämndens ledamöter innan nämnden sammanträder. 
 
Syftet med rapporten är att följa upp och skapa förutsättningar för styrning av ekonomi, 
personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål. 
 
Rapporten beskriver viktigare händelser under perioden och innehåller uppföljning av budget 
och verksamhet. Fokus ligger på beskrivning och analys av väsentliga ekonomiska och 
verksamhetsmässiga avvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delårsrapport augusti 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 144  
 

Svar på medborgarförslag om gratis bussresor för pensionärer 
Diarienr 18SBN347 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om gratis bussresor för pensionärer 
eftersom en stor upphandling med avsikt att öka tillgängligheten, minska miljöpåverkan samt 
öka resandet med kollektivtrafiken just nu pågår. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar gratis bussresor i Piteå 
kommun för pensionärer. Förslagsställaren uppger att detta skulle gynna miljön och 
möjliggöra för fler att nyttja kollektivtrafiken för att ta sig till och från staden och dess utbud. 
 
Samhällsbyggnads enhet Trafik och projekt arbetar för att fler ska nyttja mer miljövänliga 
alternativ än bilen för att ta sig till och från sina målpunkter. Ett flertal satsningar på 
kollektivtrafik samt gång och cykel är genomförda och ytterligare satsningar är på gång, det 
inkluderar bland annat ny gång- och cykelväg längs med Långskatavägen och Strömnäsgatan 
samt även en avgiftsfri vecka med kollektivtrafiken i Piteå under den årliga hållbarhetsveckan 
i september, detta för att fler ska ta möjligheten att prova på ett kollektivt resande. 
 
Det finns kommuner i landet som erbjuder en avgiftsfri kollektivtrafik under hela året för sina 
resenärer. Utfallet av detta är oftast ett högre antal resor med kollektivtrafiken, men dessa 
görs i störst utsträckning av de som redan reser med kollektivtrafik och de som tidigare 
promenerade eller cyklade, antalet bilresor minskar däremot i stort sett inte alls. Ett exempel 
är Kiruna kommun som erbjuder nästintill avgiftsfria resor inom kommunen för de som är 
skrivna inom kommunen. De kan köpa ett busskort för 100 kr/år och sedan resa hur mycket 
de vill. Ett par år efter införandet hade resandet ökat med ca 300 % samtidigt som bilresorna 
knappt minskat alls. Boden är ett annat exempel där resorna har ökat, dock med störst andel 
av ungdomar som åker en eller två hållplatser istället för att promenera samma sträcka. 
Endast ett införande av avgiftsfri kollektivtrafik kräver ofta fler bussar då antalet resor ökar, 
vilket innebär högre kostnader och minskade intäkter för kommunerna, om då inte biltrafiken 
minskar är miljövinsterna diskutabla. 
 
Piteå kommun har just nu ett stort fokus på upphandlingen av Piteå kommuns framtida 
tätortstrafik. Ett av de mest effektiva sätten att öka resandet med kollektivtrafiken samt få fler 
att lämna bilen är att kunna erbjuda en hög turtäthet. Med anledning av detta ses bland annat 
linjedragningar, turtäthet och tidtabeller över i samband med upphandlingsarbetet. Samtidigt 
är även målet att kunna köra med så miljövänliga bussar som möjligt. Förhoppningen är att 
Piteå kommun ska kunna erbjuda en än mer tillgänglig och attraktiv kollektivtrafik för 
resenärerna. En översyn av taxorna för kollektivtrafiken är därför inte aktuell i nuläget. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag - Fria bussresor för pensionärer 
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§ 145  
 

Förvaltningschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19SBN438 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och de rapporterade avvikelserna. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda avvikelserna och 
återrapportera till nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar Samhällsbyggnadsnämnden om verksamheterna 
inom Samhällsbyggnad samt redogör för rapporterade avvikelser. 
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§ 146  
 

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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§ 148  
 

Remissvar - Biblioteksplan för Piteå kommun 2020–2023 
Diarienr 19SBN960 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker Kultur- och fritidsnämndens förslag till 
”Biblioteksplan för Piteå kommun 2020–2023” med beaktande av följande synpunkter: 

1. Under det strategiska området Barn och unga – vår framtid står att enligt 
bibliotekslagen ska särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med 
funktionsnedsättning, detta gäller både lokaler och medier. Beskriv gärna hur ska 
denna särskilda uppmärksamhet tillgodogörs för barn och unga med 
funktionsnedsättningar förutom att göra tillgänglighetsvandringar. 
  

2. Om inte barnen kommer till biblioteket, är det viktigt att biblioteket kommer till 
barnen. Beskriv gärna vilka aktiviteter/strategier man har för att nå ut till barn som 
t.ex. inte är inskrivna på förskola. 
 

3. I några av förslagen till åtgärder/aktiviteter beskrivs tillgänglighetsvandringar. Om 
man ska se både på tillgänglighet fysiskt, kommunikation/information, bemötande, 
utbudsmässigt - litteratur kanske man kan beskriva det som tillgänglighetsgranskning. 
Tillgänglighetsvandring är ofta förknippat med den fysiska tillgängligheten. 
 

4. Barnkonventionen blir lag 2020. Hur ska man förhålla sig till denna på ett konkret 
sätt? 
 

5. I strategiska området "Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd", 
står det att ”Det är viktigt att nyanlända tidigt kommer i kontakt med biblioteket för att 
se möjligheterna i att använda biblioteket både som informationskälla och 
mötesplats”. Beskriv gärna arbetet som ska bedrivas för att nyanlända med annat 
hemspråk tidigt ska komma i kontakt med biblioteket och ges möjlighet att förstå 
information. 
 

6. Utifrån trygghetsperspektivet bör samverkan ske inom det lokala brottsförebyggande 
arbetet. Detta på grund av att bibliotek och allmänna platser lätt kan bli ”tillhåll” för 
grupper som inte har intresse av bibliotekets utbud och aktiviteter. 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden har skickat en remiss till Samhällsbyggnadsnämnden om 
”Biblioteksplan för Piteå kommun 2020–2023”. Planen ska antas av Kommunfullmäktige. 
 
Samhällsbyggnads förslag till yttrande 
Samhällsbyggnad anser att biblioteken i Piteå har en mycket viktig uppgift som en stödjande 
och utvecklande institution för alla i befolkningen. Förutom en folkbildande instans är 
biblioteken också en viktig plats för möten mellan människor, social inkludering, delaktighet 
och utveckling. Att ta del av bibliotekens verksamhet är en möjlighet oavsett socioekonomisk 
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status, funktions- och kommunikationsförmåga, kulturell bakgrund, trosuppfattning, ålder 
eller kön. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar med följande synpunkter i 
planen: 

• Under det strategiska området Barn och unga – vår framtid står att enligt 
bibliotekslagen ska särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med funktions-
nedsättning, detta gäller både lokaler och medier. Beskriv gärna hur ska denna 
särskilda uppmärksamhet tillgodogörs för barn och unga med funktionsnedsättningar 
förutom att göra tillgänglighetsvandringar. 
 

• Om inte barnen kommer till biblioteket, är det viktigt att biblioteket kommer till 
barnen. Beskriv gärna vilka aktiviteter/strategier man har för att nå ut till barn som tex 
inte är inskrivna på förskola. 
 

• I några av förslagen till åtgärder/ aktiviteter beskrivs tillgänglighetsvandringar. Om 
man ska se både på tillgänglighet fysiskt, kommunikation/information, bemötande, 
utbudsmässigt - litteratur - kanske man kan beskriva det som tillgänglighetsgransk-
ning. Tillgänglighetsvandring är ofta förknippat med den fysiska tillgängligheten. 
 

• Barnkonventionen blir lag 2020. Hur ska man förhålla sig till denna på ett konkret 
sätt? 
 

• I strategiska området, Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd, står 
det att ”Det är viktigt att nyanlända tidigt kommer i kontakt med biblioteket för att se 
möjligheterna i att använda biblioteket både som informationskälla och mötesplats”. 
Beskriv gärna arbetet som ska bedrivas för att nyanlända med annat hemspråk tidigt 
ska komma i kontakt med biblioteket och ges möjlighet att förstå information. 
 

• Utifrån trygghetsperspektivet bör samverkan ske inom det lokala brottsförebyggande 
arbetet. Detta på grund av att bibliotek och allmänna platser lätt kan bli ”tillhåll” för 
grupper som inte har intresse av bibliotekets utbud och aktiviteter. 

Yrkanden 
Ann-Katrine Sämfors (S) och Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Regis Cabral (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att planen lyfter fram 
platsbristproblematiken på biblioteket. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag: arbetsutskottets förslag och Regis Cabrals (S) 
förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Remiss biblioteksplan Piteå kommun 2020–2023 
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§ 149  
 

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

1. förslag till handlingsplan för miljö, klimat och energi 
 

2. folkhälsorapportering 2018 "Hälsa på lika villkor" - sammanställning av 
befolkningsundersökning 
 

3. remissvar om byggnaders energiprestanda - ändringar i plan- och byggförordningen 
 

4. ny organisation och fattade beslut (lokal, personal), inklusive processen för ändringar 
inom planeringsavdelningen 
 

5. återrapport och status för uppdraget från 2019-06-26. 

Beslutsunderlag 
• Handlingsplan Miljö Klimat Energi - remiss 
• Planeringsunderlag - remissversion 
• Sammanfattning - Hälsa på lika villkor - Folkhälsorapportering 2018 
• Folkhälsorapport - Hälsa på lika villkor 
• Följebrev PM Byggnaders energiprestanda - förslag till ändringar i plan- och 

byggförordningen, 19KS480 
• Regeringens skrivelse - Byggnaders energiprestanda 
• PM - Byggnaders energiprestanda 
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§ 150  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på normer och värden samt 
ansvar och inflytande för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 
Diarienr 19SBN414 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen och uppmanar förvaltningen att fortsätta 
arbeta på liknande sätt med syfte att främja elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-25, § 103, om formerna för det Systematiskt 
kvalitetsarbete för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 2019. 
 
I enlighet med beslutet behandlas de tematiserade målområdena Normer och värden, ansvar 
och inflytande samt övriga avvikelser på sammanträdet 2019-09-05. 
 
Som grund för analysen ligger utvärdering av planen mot diskriminering och kränkande 
behandling, klagomålshanteringen, kurs/skolråd, elevenkäter, samtal och omvärldsanalys. 
 
I analysen framkommer att Vuxenutbildningen aktivt arbetar med normer och värden på flera 
olika sätt samt att eleverna ges goda förutsättningar till eget ansvar och inflytande över 
utbildningen. Detta leder till samma slutsats som föregående år, det vill säga att Vuxen-
utbildningen arbetar på ett tillfredställande sätt inom dessa målområden och att de ska 
uppmanas att fortsätta arbeta på liknande sätt med syfte att främja elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. 
 
Beslutsunderlag 
• Presentation september 2019 Normer och värden samt ansvar och inflytande 
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§ 151  
 

Väjningsplikt i korsningspunkter mot Fårövägen 
Diarienr 19SBN811 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden inför väjningsplikt på samtliga gator som ansluter mot Fårövägen 
på sträckan Långskatavägen–Fåröbron. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av10 kap. 1 § andra stycket 12 och 3 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad vill uppnå en bättre funktion på Fårövägen där framkomlighetenen, 
trafiksäkerheten och trafikmiljön förbättras. Idag är framkomligheten god och under hösten 
2019 höjs även hastighetsgränsen enligt tidigare beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Med 
gällande högerregel blir framkomligheten längs Fårövägen något nedprioriterad varvid 
Samhällsbyggnad föreslår att korsningspunkterna mot Fårövägen förses med väjningsplikt. 
Införandet av väjningsplikt medför även att korsningspunkterna, främst Nils Edéns väg och 
Mörtgatan, synliggörs. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att väjningsplikt införs i korsningarna Nils Edéns väg–Fårövägen, 
Mörtgatan–Fårövägen, Ankarskatavägen–Fårövägen och Abborrgatan–Fårövägen. Samtliga 
nämnda korsningar ligger inom den del av Fårövägen som får en högre hastighet när 
hastighetsförändringen genomförs hösten 2019. 
 
Korsningarna som ligger närmast Fåröbron, Klövergatan–Fårövägen och Sikgatan–
Fårövägen, ligger inom den del av Fårövägen som får en sänkt hastighet från 50 km/h till 40 
km/h och kan därför bedömas klara en korsningspunkt för högerregel. Men för att 
trafikanterna ska få en tydligare förståelse för vad som gäller samt för att minimera 
plottrigheten i skyltningen föreslår Samhällsbyggnad att även dessa korsningspunkter förses 
med väjningsplikt. 
 
I tillhörande beslutsunderlag ”Beslutsunderlag väjningsplikt på anslutande sidogator mot 
Fårövägen” redogörs ärendet mera utförligt. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) och Mikael Borgh (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Beslutsunderlag väjningsplikt på anslutande sidogator mot Fårövägen 
• Karta - väjningsplikt på anslutande sidogator mot Fårövägen 
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§ 152  
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att för nämnden förtydliga den 
terminologi som Vuxenutbildningen använder i sina delegationsbeslutslistor ("ej motta 
ansökan/sökande") vid hantering av bland annat delegationspunkt 6.17 i Samhällsbyggnads-
nämndens delegationsbestämmelser från 2019-05-28, § 108. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslutslista 2018-11-01--2019-08-12 delegat Ingrid Lundgren Grankvist 
• Delegationsbeslutslista nr 5 2019-06-05--2019-08-14 delegat Pernilla Forsberg 
• Delegationsbeslutslista ByggR 2019-06-06--2019-08-14 
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§ 153 
 

Delegationsbeslut - Trafik 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  punkt 

4.13.2 delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN647-3) 

• Delegationsbeslut om  lokala trafikföreskrifter under  - Delegationspunkt 4.10 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN299-6) 

• Delegationsbeslut om dispens från lokal trafikföreskrift - Delegationspunkt 4.12 Delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN299-13) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på  - Delegationspunkt 4.10 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN600-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - 74 ton  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN663-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - 74 ton  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN665-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - 74 ton  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN664-2) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN697-2) 

• Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort)  - Delegationspunkt 4.5 
Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN694-2) 

• Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort)   - 
Delegationspunkt 4.5 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN710-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN726-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN713-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN714-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN717-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN718-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN719-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8  Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN724-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN727-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN741-2) 
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• Delegationsbeslut om transportdispens - bredd,  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN705-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Frida 
Petterson  (dnr  19SBN723-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN730-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN712-3) 

• Delegationsbeslut om tillstånd till ändrad utfart mot  - Delegationspunkt 4.19 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN702-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN715-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN716-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN731-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN735-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN736-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN737-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  - Delegationspunkt 4.21 Delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN706-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Inhägnat material upplag, del av 
parkering  - Delegationspunkt 4.13.2 - Delegat Brith Fäldt  (dnr  19SBN311-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på S  etapp 3 - Delegationspunkt 4.21  Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN629-7) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på  etapp 3 - Delegationspunkt 4.10 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN629-8) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats Uppställning av lift,  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN751-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN744-3) 

• Delegationsyttrande punkt 4.13.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN753-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN745-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.21 om trafikanordningsplan på  för målningsarbeten delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN751-5) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN746-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN747-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.21 om trafikanordningsplan på  delegat Mathias Keisu  (dnr  19SBN657-7) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN725-3) 

• Delegationsyttrande punkt 4.13.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN728-3) 

• Yttrande lokal trafikföreskrift -  - avstängning av gata   (dnr  19SBN327-8) 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (28) 
Sammanträdesdatum  
2019-09-05  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

• Delegationsbeslut punkt 4.21 om trafikanordningsplan på  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN673-6) 

• Delegationsyttrande punkt 4.13.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Visning av föremål inför 
auktion  - delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN755-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.21 om trafikanordningsplan på  på 
trottoar delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN766-4) 

• Delegationsyttrande punkt 4.13.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats Byggställning på trottoar 
 delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN766-5) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN781-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN782-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN783-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN784-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN785-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8  om transportdispens - vikt och bredd  delegat Sara Lundström  (dnr  
19SBN757-4) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt och bredd  delegat Sara Lundström  (dnr  
19SBN759-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt och bredd  delegat Sara Lundström  (dnr  
19SBN760-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt och bredd  delegat Sara Lundström  (dnr  
19SBN761-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt och bredd  delegat Sara Lundström  (dnr  
19SBN762-3) 

• Delegationsyttrande punkt 4.13.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
 delegat Sara Lundström  (dnr  19SBN800-2) 

• Delegationsyttrande 4.13.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats  delegat 
Sara Lundström  (dnr  19SBN754-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.19 om tillstånd till ändrad utfart mot  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN793-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd eller längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN801-4) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd eller längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN812-3) 

• Delegationsyttrande punkt 4.13.1 om tillstånd för begagnande av offentlig plats  
 delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN795-4) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd eller längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN810-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd eller längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN806-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN799-3) 

• Delegationsyttrande punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN803-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd   delegat Kjell Norberg  
(dnr  19SBN807-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN802-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN809-4) 
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• Delegationsbeslut 4.21 om trafikanordningsplan på  Gång- och cykelväg delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN818-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.5 om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort)  delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN820-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.5 om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort)  delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN819-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt och bredd  delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN829-3) 

•   (dnr  ) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - bredd och längd  delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN825-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - bredd och längd  delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN823-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - bredd och längd  delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN831-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - bredd och längd   delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN837-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN822-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.10 om lokal trafikföreskrift på  delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN826-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.21 om trafikanordningsplan på  delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN826-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.10 om lokal trafikföreskrift på  - Fotbollshallen delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN805-1) 

• Delegationsbeslut punkt 4.10 om lokal trafikföreskrift på  - Bryggan parkeringen delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN804-1) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN834-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN830-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN828-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN833-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN827-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN832-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8  transportdispens tung bred och lång  delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN840-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens bred och lång  delegat Mathias Keisu  (dnr  19SBN839-
3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens tung bred och lång  delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN838-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens tung bred och lång  delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN815-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN836-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN841-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN842-3) 
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• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN843-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN844-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN849-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN854-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN857-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN858-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN859-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN860-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN861-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN862-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN863-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN864-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN865-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN866-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN867-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN871-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN878-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång   - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN869-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN870-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN872-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN873-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN874-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN875-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN877-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN879-3) 
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• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN880-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN881-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN882-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN883-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN884-3) 

• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd  - Delegationspunkt 4.4 
Delegat Mathias Keisu  (dnr  19SBN918-1) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnade av offentligt plats -   - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Mathias Keisu  (dnr  19SBN915-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN871-5) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN876-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN885-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN886-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN887-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN888-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN889-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN890-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN892-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN893-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN894-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN895-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN896-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN897-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN898-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN910-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN916-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN917-3) 
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• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN891-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN899-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN900-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN901-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN903-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN906-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN907-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN908-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN909-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN911-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN912-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN913-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN914-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN919-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN920-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN921-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN922-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN923-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN924-3) 

• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd  - Delegationspunkt 4.4 
Delegat Mathias Keisu  (dnr  19SBN918-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN928-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN929-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens bred - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN720-3) 

• Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd  - Delegationspunkt 4.5  (dnr  
19SBN819-5) 

• Delegationsbeslut om lokala trafikföreskrifter  - Delegationspunkt 4.10 Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  19SBN939-2) 
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§ 154  
 

Delgivningar 
Diarienr 19SBN3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Revisorernas svar på nämndens yttrande över slutrapport för 2018 
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§ 155  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-04 §169 KS Redovisning revisionsrapport 

grundläggande granskning 2018 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 - Yttrande - Betänkande av Utredningen om 

radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 201892) 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04  §171 KS Remiss - Betänkande av Utredningen 

om radiospektrumanvändning i framtiden - Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 201892) 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 § 176 Månadsrapport april 2019 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 Månadsrapport april 2019 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 Månadsuppföljning Socialförvaltningen april 2019 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-06-04 Periodbokslut och årsprognos 2019 för 

Socialtjänsten 
• Protokollsutdrag 2019-06-17 § 92 Ansökan om medel ur klimatpotten 2019 - Gå- och 

cykla till skolan 
• Protokollsutdrag 2019-06-17 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott §93  

Ansökan om medel ur Klimatpotten 2019 - Cykelpool 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §164 Budget 2020 och verksamhetsplan (VEP) 

2020-2022 
• Verksamhetsplan (VEP) 2020-2022 Kommunfullmäktiges beslut 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-24 §166 KF Allmän och särskild trafik 

med buss i Piteå kommun 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 § 167 Slutredovisning av 

samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 2018 
• Slutredovisning av samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 2018 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24  § 168 Riktlinjer för 

redovisning av investeringar 
• Riktlinjer för redovisning av investeringar 
• Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-24 §176 KF Motion (SLP) – 

Varken campingvagnar eller naturister 
 
 
 




