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§ 157  
 

Revidering av riktlinjer för kommunala markanvisningar 
Diarienr 18SBN57 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för kommunala 
markanvisningar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige, i enlighet med Policy för 
styrande dokument, delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om framtida revideringar av 
riktlinjerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2018-01-22, § 25, Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om 
”Bestämmelser om markanvisning” behöver förändras i reglementet för Kommunstyrelsen 
och Samhällsbyggnadsnämnden inför revidering efter valet 2018. 
 
Samhällsbyggnad lämnar utifrån uppdraget ett förslag på revidering av riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. 
 
Avtalsperiod 

• I gällande riktlinje upprättas markanvisningsavtal för en period som inte överstiger 
fyra år. 

• I reviderad riktlinje upprättas markanvisningsavtal för en period som inte överstiger 
två år. 

Beslutsinstanser 

• I gällande riktlinje beslutar Kommunstyrelsen om markanvisningar samt eventuell 
förlängning. 

• I reviderad riktlinje beslutar Kommunstyrelsen om markanvisningar som inte följer 
översiktsplanen. Mark- och exploateringshandläggare beslutar om markanvisning i de 
fall där detaljplan finns. 

Avgift 

• I gällande riktlinje utgår engångsavgift för markanvisningsavtal för bebyggelse på 
mark som inte omfattas av detaljplan, beroende på markanvisningens omfattning. För 
markanvisningsavtal gällande mark som omfattas av detaljplan tas en avgift ut baserad 
på byggrätt. 

• I reviderad riktlinje regleras avgifter för markanvisning i dokumentet ”Taxa för 
nyttjande och försäljning av kommunal mark” antagen av Kommunfullmäktige 2019-
02-18 § 2. 
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Form för markanvisningar 

• I gällande riktlinje har Piteå kommun bedömt om markanvisning ska ske genom 
direktanvisning, anbudsförfarande eller markanvisningstävling. 

• I reviderad riktlinje är det specificerat att Samhällsbyggnad bedömer 
markanvisningens form. 

Nytt i förslaget till reviderad riktlinje 

• Exploatören ska inkomma med intyg till kommunen som styrker finansiering, innan 
undertecknande av markanvisningar. 

• Vid flera ansökningar om markanvisning på samma område ska en sammanvägd 
bedömning av ansökningarna ske. 

• Tilldelning baseras på den kronologiska ordningen av inkomna ansökningar, realistisk 
tidpunkt för byggstart, antalet pågående markanvisningar hos respektive exploatör, 
ekonomiska möjligheter samt typ av byggnation. 

• Kommunen förbehåller sig rätten att fördela större exploateringsområden till flera 
aktörer. 

• Förlängning av markanvisningar sker endast vid särskilda skäl. Markanvisningar som 
följer detaljplanen förlängs inte. 

Beslutsunderlag 
• Riktlinjer för kommunala markanvisningar 
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§ 158  
 

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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§ 159  
 

Planbesked för nybyggnad av vård- och omsorgsboende -  
 

Diarienr 19SBN1140 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 
 
Information till beslutet 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 
ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 
planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning, men det utgör 
ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja planläggnings-
arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 
ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om planbesked för ett nytt vård- och omsorgsboende på Strömnäsbacken inkom 
till Samhällsbyggnadsnämnden 2019-07-04. Efter stor efterfrågan av fler boendeplatser på 
ålderdomshem i kommunen önskar sökanden utreda förutsättningar att etablera ett vård- och 
omsorgsboende om två våningar med plats för 80 boendeplatser på fastigheten . 
Tillhörande ytor för byggnadens drift- och servicefunktioner samt en uteplats med god 
tillgänglighet för rullstolar och rullatorer ska tillskapas. Inom området ska det även finnas 
utrymme för tillfartsvägar, åtkomst för leveranser som är avskilt från huvudentré och plats för 
parkeringar. Sökande önskar en fastighetsarea på ca 15 000–18 000 m². 
 
Befintliga förhållanden 
Det tänkta planområdet är beläget på fastighet  i nära anslutning till det ny-
etablerade området Strömnäsbacken etapp 1. Planområdet är en del av kommunens projekt 
Stadsutveckling öster och blir således en första etablering av ett potentiellt framtida centrum. 
Inom området finns det utpekade bebyggelseområden, värdekärnor i form av 
rekreation/friluftsliv, natur och grönstruktur, samt en utpekad ringled som är tänkt att gå runt 
kommande bebyggelse. Lokalisering av vård- och omsorgsboendet måste därför anpassas 
efter dessa värden. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att en etablering av ett vård- och omsorgsboende är positivt och 
att den övergripande lokaliseringen stämmer överens med kommunens mål om att vidare-
utveckla staden österut. 
 
Planeringsförutsättningar 
Samhällsbyggnad anser att planarbetet måste följa de underlag och utredningar som finns för 
Stadsutveckling öster. På så vis skapas goda förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av 
staden och etableringen riskerar inte att utgöra hinder för framtida exploateringar. 
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§ 160  
 

Planbesked för nybyggnad av vård- och omsorgsboende på 
 

Diarienr 19SBN1146 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning för vård- och omsorgsboende i området 
inte bör inledas förrän förutsättningarna för områdets utveckling har utretts. 
 
Reservationer 
Daniel Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Hela reservationen framgår 
av bilaga (dnr 19SBN1146-7). 
 
Jan-Eric Sandberg (M), Åke Forslund (SJV) och Ulf Grahn (SLP) reserverar sig till förmån 
för Daniel Bergmans (M) förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om planbesked för ett nytt vård- och omsorgsboende på Norrstrand, Djupviken, 
inkom till Samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-02. Efter stor efterfrågan av fler boendeplatser 
på ålderdomshem i kommunen önskar sökanden utreda förutsättningar att etablera ett vård- 
och omsorgsboende om två våningar med plats för 80 boendeplatser på fastighet . 
 
Tillhörande ytor för byggnadens drift- och servicefunktioner samt en uteplats med god till-
gänglighet för rullstolar och rullatorer ska tillskapas. Inom området ska det även finnas 
utrymme för tillfartsvägar, åtkomst för leveranser som är avskilt från huvudentré och plats för 
parkeringar. Sökande önskar en fastighetsarea på ca 15 000–18 000 m². 
 
Befintliga förhållanden 
Det tänkta planområdet är beläget på fastighet , Djupviken i 
centrala Piteå. I kommunens översiktsplan ÖP2030 är området utpekat som Utrednings-
område för bebyggelse samt som Närnatur, särskild betydelse. För att erhålla en helhetsbild 
och kunna fastslå vilka förutsättningar som råder krävs därför en mer omfattande utredning av 
Norrstrand, exempelvis i form av ett planprogram. Detta för att kunna kartlägga värden, 
rörelsemönster, trafik etc. 
 
Norrstrand är ett välbesökt och uppskattat rekreationsområde för invånarna i Piteå och skogs-
partierna i området är dessutom de enda större skogsområdena som finns på Djupviken. 
Tidigare har ansökningar om markanvisning för samma lokalisering inkommit till kommunen 
men avslagits på grund av bristande beslutsunderlag för området. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnad bedömer att ett planarbete inte kan inledas under rådande omständigheter. 
För att kunna lämna ett positivt planbesked bör ett planprogram arbetas fram för att klarlägga 
området. 
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§ 161  
 

Detaljplan för bostäder och centrumändamål -  
 

Diarienr 19SBN1135 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för fastigheten . 
 
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. 
 
Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i norra delen av Piteå stadskärna. Planområdet omfattar fastigheten 

 samt en liten del av Sundsgatan längs den sydvästra fastighetsgränsen. Plan-
området angränsar i nordväst mot Lillbrogatan, i nordost mot fastigheten  och i 
sydost mot fastigheten . 
 
Planområdet har tidigare varit planlagt för allmänt ändamål, med maximalt tre våningar. 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus i 
kombination med lokaler för centrumändamål samt parkering under mark. Planen syftar 
vidare till att bevara och stärka kulturvärdena på den befintliga byggnaden . 
 
Planförslaget reglerar kvartersmark för bostäder och centrumändamål samt en smal remsa 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap för gatumark på Sundsgatan. 

• För den befintliga byggnaden  regleras totalhöjden + 13,5 meter vilket 
motsvarar byggnadens befintliga höjd. Planförslaget reglerar att  inte får 
rivas samt varsamhetsbestämmelser för att bevara identifierade värden och karaktärs-
drag samt en utformningsbestämmelse som tillåter erforderliga håltagningar i fasaden 
vid om- och tillbyggnad för att bl.a. möjliggöra en entré mot Sundsgatan. 
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• För att följa befintlig takfotslinje/brytning av taket på  på ett enhetligt sätt 
regleras högsta totalhöjd till + 22,4 meter över nollplanet för byggnadsdel närmast 
Sundsgatan samt mot befintlig byggnad på angränsande fastighet  Våning 7 
och 8 görs med indraget fasadliv och totalhöjd över dessa våningar regleras till + 28,2 
meter över nollplanet. Lokalt regleras totalhöjden till + 28,9 meter över nollplanet, 
vilket blir byggnadens högsta del där hiss kan placeras. 
 

• Innergården regleras så att marken inte får förses med byggnad men att marken får 
underbyggas med garage samt bebyggas med körbart bjälklag till högsta höjd 
anpassad efter befintlig höjd på anslutande Lillbrogatan. 
 

• Mot Sundsgatan regleras att marken inte får förses med byggnad, att lönnträd ska 
finnas och att högst 50 % av markytan får hårdgöras. I fastighetsgräns mot Sundsgatan 
regleras utfartsförbud. 

Planförslaget följer framtagna riktlinjer för bebyggelsen i Piteå centrum, Häggholmen samt 
specifikt framtagna gestaltningsprinciper för exploatering av kvarteret . 
 
Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 4–29 maj 2018. Samhällsbyggnad, 
har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2019-09-02. I redogörelsen framgår i vilken 
omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Planförslaget har efter samrådet övergått från att handläggas med utökat förfarande till 
standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen. Detta med motivering att planens 
genomförande är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsen yttrande, att den inte innebär 
någon betydande miljöpåverkan samt inte är av stort allmänt intresse. 
 
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 4–18 september 2019. 
Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2019-09-30. I utlåtandet 
framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 
 
Efter granskning har följande mindre ändringar gjorts i planhandlingarna: 
 
Plankarta 

• Utökning av totalhöjd från + 19 till + 22,4 för begränsat område mot angränsande 
fastighet . 

• Ändring av varsamhetsbestämmelse, beteckning [k3], till utformningsbestämmelse, 
beteckning [f1], med bibehållen bestämmelseformulering. 

Planbeskrivning 

• Justerade illustrationer och beskrivning i kapitel 1.6.2 Bebyggelseområden samt 
justerad beskrivning i kapitel 1.6.6.3 Skuggning med anledning av ändringar i 
plankarta. 
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§ 164  
 

Förvaltningschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19SBN438 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och godkänner förvaltningschefens 
uppföljning av tidigare rapporterade avvikelser. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att förvaltningschefen har fullgjort sitt uppdrag från 
nämndens sammanträde 2019-06-26, § 140. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar om verksamheterna inom Samhällsbyggnad samt 
redogör för rapporterade avvikelser. 
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§ 165  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19SBN5 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av månadsrapporten för september 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för september 2019. 
 
Beslutsunderlag 
• Månadsrapport september 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 166  
 

Samhällsbyggnadsnämndens prioritering av investering 2020 
Diarienr 19SBN388 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att de 1 400 000 kr som Kommunfullmäktige har 
lämnat oprioriterade i VEP 2020–2022 ska användas till ombyggnation och utrustning i nya 
lokaler. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut om VEP 2020–2022 lämnat 1 400 000 kr i oprioriterade 
investeringar för Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige har gett Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att besluta vad investeringsmedlen ska användas till. Beslut ska 
fattas senast under oktober 2019. 
 
Samhällsbyggnad har genomgått en omfattande genomlysning som pekar på några olika 
utvecklingsområden. Som en följd av detta startade vid årsskiftet 2018/2019 ett verksamhets-
utvecklingsprojekt med fokus på utvecklade arbetssätt och digitalisering. 
 
Inom projektet fanns även ett uppdrag att ta fram en plan för omdisponering av lokaler. Detta 
för att åstadkomma lokaler som stödjer den utveckling förvaltningen har framför sig. De 
verksamhetsanpassade lokalerna ska bidra till samarbete över funktionsgränserna samt till att 
förenkla kontakten mellan kommunen och medborgarna. I synnerhet läggs stort fokus på 
lokaler som skapar förutsättningar för förnyad service, en förändrad tillgänglighet och ”en väg 
in” för våra målgrupper. De nya lokalerna möjliggör även ytor för en utvecklad medborgar-
dialog. 
 
Under våren 2019 har Samhällsbyggnad tecknat ett hyresavtal med  

 för  (bredvid busstationen). Inflyttning sker under januari 2020. En flytt 
till nya lokaler medför ett investeringsbehov eftersom lokalerna i dagsläget är i behov av 
anpassningar för att åstadkomma den utveckling förvaltningen har framför sig. 
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§ 167  
 

Sammanträdesplanering för Samhällsbyggnadsnämnden 2020 
Diarienr 19SBN1096 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer sammanträdesplaneringen för 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad föreslår mötesplanering för 2020 enligt bifogat beslutsunderlag. 
Planeringen avser mötesdagar för nämndens sammanträden, arbetsutskott och presidie-
beredningar. 
 
Förvaltningen har samordnat planeringen med mötesplaneringen för Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen samt efter kommunens ekonomiska årshjul. 
 
Beslutsunderlag 
• Sammanträdesplanering 2020 SBN 
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§ 168  
 

Informationshanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarienr 19SBN1097 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner ”Informationshanteringsplan för Samhällsbyggnads-
nämnden”. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden upphäver den tidigare dokumenthanteringsplanens hanterings-
anvisningar som gäller för Flyktingsamordningen och arbetsprocesserna för bygglov, trafik, 
studie- och yrkesvägledning samt mark och skog. 
 
Ärendebeskrivning 
I arkivlagen (1990:782) finns bestämmelser om myndighetens skyldighet att svara för arkiv-
bildning och arkivvård. Allmänna handlingar får inte gallras utan myndighetens gallrings-
beslut. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksam-
het som den beslutar ska tas om hand för arkivering. Myndigheternas arkiv är en del av det 
nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar 
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen 
3. forskningens behov. 

Myndigheten ansvarar för vården av sitt arkiv. I arkivvården ingår att myndigheten ska 

• organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar 
underlättas 

• upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar 
som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en 
systematisk arkivförteckning 

• skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst 
• avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar 
• verkställa föreskriven gallring i arkivet. 

Den nya informationshanteringsplanen (IHP) synliggör förvaltningens dokument- och 
informationshantering inom arbetsprocesserna för bygglov, trafik, studie- och yrkesvägled-
ning, mark och skog samt hela avdelningen Flyktingsamordning som Samhällsbyggnads-
nämnden ansvarar för. Övriga Samhällsbyggnadsnämndens processer kommer lyftas löpande 
för beslut på nämnden. Informationshanteringsplanen är en del i och ett styrdokument för att 
organisera informationsflödet, arkivbildningen och själva arkivet på ett sådant sätt att rätten 
att ta del av allmänna handlingar underlättas. 
 
Den senaste dokumenthanteringsplanen är från 2015 (diarienummer 15SBN20) med smärre 
revidering från 2015 (dnr 15SBN205) och 2016 (dnr 16SBN73). Den är inte längre komplett i 
förhållande till dagens verksamhet. Genom den nya och uppdaterade informationshanterings-
planen fastställer nämnden vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och vilka som ska 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (45) 
Sammanträdesdatum  
2019-10-24  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

gallras. En genomtänkt avgränsning höjer kvalitén i arkivet och sänker kostnaderna som är 
förknippade med förvaring/arkivvård (t.ex. lokal, arkivvård och migrering). 
 
Informationshanteringsplanen har tagits fram i samråd med kommunens arkivarie och utgår 
ifrån verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR). Statliga myndigheter ska enligt 
Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2008:4) redovisa sin information utifrån processer och upp-
rätta processbeskrivningar. Kommuner är inte i dagsläget ålagda att redovisa sin information 
utifrån processer, men det är många kommuner och landsting/regioner som gör det eller 
planerar att påbörja det. 
 
Den verksamhetsbaserade informationsredovisningen innehåller mer information än de 
tidigare dokumenthanteringsplanerna. I samband med övergången till det nya sättet att 
redovisa informationen i verksamheterna har många myndigheter (inklusive Piteå kommun) 
börjat kalla dessa planer för informationshanteringsplaner. 
 
Samhällsbyggnads arbete för att upprätta nya informationshanteringsplaner sker i samråd med 
kommunarkivarien. Kommunen i sin helhet är på väg att övergå till verksamhetsbaserad 
informationsredovisning (Anvisning för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, 
dnr 19KS125). Det pågår även kommunövergripande projekt (Innovation och digitalisering) 
som innehåller arbetspaket för processöversyn och digitalisering, där bl.a. verksamhets-
baserad informationsredovisning och frågor kring e-arkiv behandlas. 
 
Samhällsbyggnad har kommit längst i arbetet med det nya sättet att redovisa information 
inom Piteå kommun. Miljö- och tillsynsnämnden har redan antagit verksamhetsbaserade 
hanteringsanvisningar. Förvaltningen Samhällsbyggnad har hand om både Miljö- och tillsyns-
nämndens och Samhällsbyggnadsnämndens arkiv. Förvaltningen föreslår att nämnden i 
nuläget fastställer själva hanteringsanvisningarna för de identifierade och benämnda 
processernas handlingstyper som finns i bilagan ”Informationshanteringsplan för Samhälls-
byggnadsnämnden”. I ett senare tillfälle tas beslut om reviderad arkivbeskrivning och nämnd-
specifika klassificeringsstruktur samt nivån och platsen av processerna i denna struktur. 
 
Hanteringsanvisningarna från informationshanteringsplanen kommer att finns tillgängliga för 
verksamheten även i digital form (skapad med hjälp av verksamhetssystemet VisAlfa som 
webbsidor). Där presenteras hanteringsanvisningarna på ett mer hanterbart sätt än som finns i 
beslutsunderlaget (bilagan ”Informationshanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden”). 
 
Utveckling av både den kommungemensamma och förvaltningens egna arbetssätt fortsätter 
och kan medföra att vissa revideringar behöver göras för de redan godkända informations-
hanteringsplanerna inom kort. När en stor del av förvaltningen flyttar till nya lokaler och 
börja arbeta i aktivitetsbaserad kontorsmiljö, kommer troligen en del av hanteringsanvisningar 
behöva justeras. 
 
Informationshanteringsplanerna behöver förvaltas aktivt och revideras med jämna mellanrum 
eller vid större förändringar som påverkar dokument- och informationshanteringen. Utöver 
arkivlagen har informationshanteringsplanerna beröring till annan lagstiftning. Informations-
hanteringsplanen underlättar utövandet av medborgarnas rättigheter för att ta del av allmänna 
handlingar, som stadgas i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
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Den kan vägleda med sekretessprövningen som ska göras enligt offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). EU:s dataskyddsförordning ((EU) 2016/679) och den inhemska 
dataskyddslagen (2018:218) reglerar personuppgiftsbehandlingar som sker inom 
förvaltningen. Informationshanteringsplanen berättar i vilka handlingar eller register som 
personuppgifter behandlas och ger en överblick av personuppgiftsbehandlingen inom de olika 
processerna. 
 
Beslutsunderlag 
• Informationshanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 
• Informationshanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden - försättsblad 
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§ 169  
 

Beslut för retroaktiv gallring 
Diarienr 19SBN1098 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens rekommendationer till gallring enligt 
”Bedömning för retroaktiva gallringsbeslut” som innehåller gallringsförslag för följande typ 
av handlingar: 

• blankett för ansökan om SFI-bonus 
• besiktningsutlåtande för offentlig ventilationskontroll (OVK) för enbostadshus 
• certifikat/intyg ackrediterade ventilationskontrollanter 
• kopior av leasingavtal för bilar som blivit återlämnade (originalen har tagits om hand 

av Inköp på KLF - gallringsfrist hos dem är 10 år) 
• registreringsbevis på bilar som blivit återlämnade 
• återlämningsprotokoll (för bilar som blivit återlämnade). 

Ärendebeskrivning 
I samband med förberedelserna av flytt till nya lokaler och rensning av nuvarande arkiv-
lokaler har vissa typer av handlingar hittats som inte finns med i gällande (eller tidigare) 
dokumenthanteringsplan. 
 
För att hindra otillåten gallring av allmänna handlingar utan gallringsbeslut har förvaltningen 
upprättat rutin för retroaktiv gallring (se bilagan ”Rutin för retroaktiv gallring”) i samråd med 
kommunens arkivarie. Förvaltningen har uträttat gallringsutredning för var och en av 
handlingstyp som benämns ovan och kommit fram till att de kan gallras. Utvärderingen och 
rekommendationen finns dokumenterad i blanketterna ”Bedömning för retroaktiva gallrings-
beslut”. 
 
Beslutsunderlag 
• Rutin för retroaktiv gallring 
• Bedömning för retroaktiva gallringsbeslut för SFI-bonus 
• Bedömning för retroaktiva gallringsbeslut för dåvarande Byggnadsnämnden och Miljö- 

och byggnämnden 
• Bedömning för retroaktiva gallringsbeslut för leasingavtal 
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§ 170  
 

Svar på medborgarförslag om gratis buss för barn och ungdomar 
Diarienr 18SBN348 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om gratis bussresor för barn och 
ungdomar. 
 
Ärendebeskrivning 
Sex medborgarförslag har inkommit om gratis buss för barn och ungdomar. Förslagsställarna 
anser att detta bör införas för att främja miljön samt öka barn och ungas möjlighet att tryggt 
kunna ta sig till/från skola, vänner och träningar. 
 
Samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt för att öka det hållbara resandet. Det handlar om att 
öka tillgängligheten till kollektivtrafiken, bygga gång- och cykelvägar och om att minska de 
korta bilresorna. Just nu pågår en stor upphandling med avsikt att öka tillgängligheten, minska 
miljöpåverkan samt öka resandet med kollektivtrafiken. Där prioriteras att öka tillgänglig-
heten istället för att subventionera vissa åldersgruppen. 
 
Avgiftsfri kollektivtrafik ökar sannolikt antalet resor per år, det är dock inte självklart att det i 
sig även ger miljövinster. I de kommuner som har infört gratis trafik har det visat sig att de 
som redan reser kollektivt reser mer och de som tidigare promenerade eller cyklade istället 
börjar resa kollektivt. Miljövinsterna av detta är därför tveksamma, särskilt då resande-
ökningarna ofta inneburit ett behov av att köpa in fler bussar, samtidigt som biltrafiken knappt 
minskat alls. 
 
Det behövs ofta kombinerade åtgärder för att öka och tillgängliggöra det hållbara resandet, 
främja miljön samt minska bilanvändandet. Åtgärder kan innefatta förändrade parkerings-
avgifter, ökad turtäthet för kollektivtrafiken samt utbyggnad av gång- och cykelvägar. Detta 
är frågor som Samhällsbyggnad kontinuerligt arbetar med och just nu är det stort fokus på 
upphandlingen av Piteå kommuns framtida kollektivtrafik. Några av de delar som ses över är 
val av drivmedel, turtäthet, linjedragningar och tidtabeller. Antalet resor med tätortstrafiken i 
Piteå ökar för varje år och uppgår idag till drygt 400 000 resor/år. Detta är väldigt positivt och 
förhoppningen är att den framtida kollektivtrafiken i ännu större utsträckning ska vara ett 
självklart val av färdsätt och upplevas tilltalande för samtliga resenärer, gamla som nya. 
 
Yrkanden 
Johannes Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att anled-
ningen till avslag stryks i beslutsformuleringen och istället formuleras om i ärendebeskriv-
ningen, i slutet av stycket som börjar med "Samhällsbyggnad arbetar kontinuerligt för…", 
enligt följande: "Just nu pågår en stor upphandling med avsikt att öka tillgängligheten, minska 
miljöpåverkan samt öka resandet med kollektivtrafiken. Där prioriteras att öka tillgänglig-
heten istället för att subventionera vissa åldersgruppen." 
 
Brith Fäldt (V) och Daniel Bergman (M) yrkar bifall till Johannes Johanssons (C) förslag. 
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Marika Risberg (C) yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag: Johannes Johanssons (C) förslag och Marika 
Risbergs (C) förslag. 
  
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt Johannes Johanssons (C) förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag - Fri buss för våra små och medelstora barn 
• Medborgarförslag - Gratis buss för barn och ungdomar 
• Medborgarförslag - Gratis lokaltrafik till barn och ungdomar upp till 15 års ålder 
• Medborgarförslag - Gratis buss för barn 
• Medborgarförslag - Gratis buss för barn 
• Medborgarförslag - Gratis buss för barn och ungdomar 
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§ 172  
 

Svar på medborgarförslag om förbättrade och säkrare gång- och 
cykelvägar till  

 
Diarienr 19SBN256 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat om förbättrade och 
säkrare gång- och cykelvägar till  

. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en 
gång- och cykelväg efter Kurirvägen och att lägga till sträckan i Piteå kommuns gång- och 
cykelplan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar synpunkten om stigen/genvägen till  
till Fastighets- och servicenämnden för beslut om åtgärd. 
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit till Piteå kommun om önskemål om nya gång- och cykelvägar till 

. Förslags-
ställaren menar att nedanstående förslag skapar säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar 
som ger goda effekter som ökar barns fysiska aktivitet och gynnar folkhälsan. 
 
Till  finns önskemål om att iordningställa en befintlig kort stig/genväg till en 
gång- och cykelväg som är tillgänglig och framkomlig året om. Stigen leder gående och 
cyklister mellan befintlig gång- och cykelväg som går parallellt med Munksundsvägen till 
ingången mot . Idag styrs gång- och cykeltrafiken in till samma in/utfart som 
all biltrafik till förskolan, simhallen och sporthallen inkluderat personalparkeringen. Förslags-
ställaren menar att den anvisade vägen är en riskabel passage för oskyddade trafikanter och att 
stigen utgör en betydligt säkrare passage. 
 
Till  finns önskemål om att anlägga en gång- och cykelväg från befintlig 
gång- och cykelväg som går parallellt med Munksundsvägen genom skogen som leder mot 

. Idag styrs barnen via Kurirvägen tillsammans med all fordonstrafik. 
Kurirvägen saknar trottoar, är en smal gata och en riskabel skolväg enligt förslagslämnaren. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att stigen/genvägen till  bör iordningställas i 
enlighet med medborgarens skrivelse. Åtgärden bör öka trafiksäkerheten då biltrafik i in-
/utfarten separeras från gång- och cykeltrafik, hela-resan perspektivet främjas då det möjlig-
görs ett enkelt och säkert sätt för gående och cyklister att ta sig hela resan till och från för-
skolan. Sträckan är dock inte på gatumark utan på fastighetsmark vilket innebär att Fastighets- 
och servicenämnden ansvarar för prioritering och beslut om åtgärd. 
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Samhällsbyggnad bedömer att önskemålet om att placera en ny gång- och cykelväg genom 
skogen till  inte är en optimal och trafiksäker lösning. Den förslagna 
dragningen passerar lastplatsen och infarten där godstransporter och tung trafik färdas. 
Infarten för godstransporterna är idag separerad från gång- och cykelstråket på skolgården och 
hämtning- och lämningsplats för att öka trafiksäkerheten. För att förbättra trafiksäkerheten 
och skapa en trygg och säker skolväg för stor del av eleverna i området bör möjligheterna för 
en ny gång- och cykelväg efter Kurirvägen utredas. Sträckan finns idag inte med i Piteå 
kommuns gång- och cykelplan men bör läggas till. 

 
Beslutsunderlag 
• Översiktskarta 
• Medborgarförslag - Förbättrade och säkrare gång- och cykelväg  
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§ 173  
 

Svar på medborgarförslag om skönhetsråd för Piteå stad 
Diarienr 19SBN367 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om bildandet av ett skönhetsråd för Piteå stad har lämnats till Piteå 
kommun. Rådet bör tillsättas av ”någon utomstående arkitekt med god känsla för estetiskt 
stadsbyggnad, någon person med konstnärligt sinne för stadsarkitektur samt en person från 
varje politiskt block” och vara en aktiv part i bygglovsprocessen. Förslagsställaren önskar att 
skönhetsrådet legitimeras av kommunstyrelsen. 
 
Samhällsbyggnad delar förslagsställarens uppfattning att byggprojekt ska söka samklang med 
den omgivande miljön i Piteås stadskärna. Upplevelsen om vad som är ”skön” arkitektur kan 
vara subjektiv. Av den anledningen är det viktigt att arkitektur diskuteras objektivt utifrån 
vedertagna gestaltningskriterier. Frågor om stadsbyggnad och arkitektur bevakas av Piteå 
kommuns stadsarkitekt och diskuteras i kommunens förvaltningar och nämnder med hjälp av 
politiskt beslutade riktlinjer för bebyggelse, skyltning, uteservering och offentlig belysning. 
För att kunna upprätthålla och skapa en god byggnadskultur och stadsmiljö är ett stadsmiljö-
program under framtagande. 
 
Ett skönhetsråd är ett lämpligt forum som breddar diskussionen om stadsbyggnad och 
arkitektur i exploateringsprocessen. Idag har bara ett fåtal kommuner i Sverige ett skönhets-
råd, bl.a. Stockholm (Sveriges första, sedan 1919) och Sundsvall. Bildande och underhåll av 
ett skönhetsråd kräver administrativa insatser, rekrytering och arvodering av yrkespersoner 
med rätt kompetens, vilket förutsätter en långsiktig budget. Med tanke på lagreglerade 
handläggningstider i bygglovsärenden ska skönhetsrådet kunna kallas in med kort varsel 
vilket förutsätter en flexibel bemanning. 
 
I planprocessen finns möjligheter för alla medborgare att lämna synpunkter på bland annat 
utformning. 
 
Yrkanden 
Brith Fäldt (V) yrkar att ärendebeskrivningen ändras så att sista stycket "Samhällsbyggnad 
bedömer att det i dagsläget inte finns tillräckliga resurser för bildandet av ett skönhetsråd" 
stryks och att ny formulering i stället blir "I planprocessen finns möjligheter för alla 
medborgare att lämna synpunkter på bland annat utformning". 
 
Daniel Bergman (M) och Ann-Katrine Sämfors (S) yrkar bifall till Brith Fäldts förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att det blir Samhällsbyggnads-
nämndens beslut. 
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Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag - Skönhetsråd för Piteå stad 
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§ 174  
 

Nya föreskrifter för parkering på Djupviksgatan vid  
Diarienr 19SBN1101 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden upphäver ändamålsplats för taxi på Djupviksgatan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden inför nya föreskrifter för parkering på Djupviksgatans hämtnings- 
och lämningsplats där parkering ska tillåtas i maximalt tio minuter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
På Djupviksgatan mellan Olof Palmes gata och Lillbrogatan finns idag en ändamålsplats för 
taxifordon för hämtning och lämning av elever. Sedan en tid tillbaka har hämtnings- och 
lämningsplatsen för taxi flyttats och taxiplatsen på Djupviksgatan har övergått till hämtning 
och lämning av elever för föräldrar, utan att regleringen för ändamålsplats taxi har upphävts. 
 
Samhällsbyggnads förslag är att Samhällsbyggnadsnämnden upphäver gällande ändamålsplats 
för taxi och beslutar att parkeringen ska ändras till parkering tillåten högst tio minuter i följd. 
 
Beslutsunderlag 
• Beslutsunderlag nya föreskrifter för parkering på Djupviksgatan 
• Hämtnings- och lämningsplats Djupviksgatan 
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§ 175  
 

Ny föreskrift om parkering på Olof Palmes gata vid  
Diarienr 19SBN1099 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden upphäver lokal trafikföreskrift om ändamålsplatsen på Olof 
Palmes gata. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ny lokal trafikföreskrift för parkering på Olof Palmes 
gata, där parkering ska tillåtas i maximalt tio minuter i följd. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
På västra sidan av Olof Palmes gata mellan Nygatan och Sundsgatan finns idag en ändamåls-
plats för på- och avstigning. Regleringen ändamålsplats innebär att det är förbjudet att stanna 
och parkera fordon för annat ändamål än det angivna, i detta fall på denna plats får man 
endast stanna och parkera för på- och avstigning. 
 

 har lyft behovet av att ändra parkeringsregleringen till parkering tillåten 
högst 10 minuter i följd för att passa verksamheten och på så vis gästernas behov vid till 
exempel in- och utcheckning från hotellet. 
 
Samhällsbyggnads förslag är att Samhällsbyggnadsnämnden upphäver gällande ändamålsplats 
för på- och avstigning och att parkeringen ska ändras till parkering tillåten högst tio minuter i 
följd. 
 
Beslutsunderlag 
• Beslutsunderlag nya föreskrifter för parkering på Olof Palmes gata 
• Kartbilaga - Olof Palmes gata - parkering högst 10 minuter i följd 
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§ 176  
 

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

• kommunalt bidrag till enskilda vägar (återrapport) 
• delegationsbeslut om ansökan till utbildning (uppdrag från 2019-09-05). 

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

• tema: Arbete och försörjning. 

Beslutsunderlag 
• Återrapportering - Kommunalt bidrag till enskilda vägar 
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§ 177  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på skolan, omvärlden och 
utbildningsval för Vuxenutbildningen 
Diarienr 19SBN414 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen och uppmanar förvaltningen att fortsätta 
arbetet i enlighet med de nationella målen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att implementera metodutvecklingen 
för validering i verksamheten och följa den nationella utvecklingen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-25, § 103, om formerna för det systematiskt 
kvalitetsarbete för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 2019. I enlighet med det beslutet 
behandlas i denna nämnd de tematiserade målområdena: skolan, omvärlden och utbildnings-
val samt övriga avvikelser. Analysen bygger främst på underlag från studie- och yrkesväg-
ledarna, dialog och samverkan med arbetslivet, kurs/program/bransch/yrkesråd, prognoser 
från Arbetsförmedlingen samt olika rapporter. 
 
Vuxenutbildningen är idag gränsöverskridare mellan utbildnings-, arbetsmarknads-, 
integrations- och tillväxtpolitik vilket ställer stora krav på verksamhetens anpassningsförmåga 
för att lyckas med det komplexa uppdraget. 
 
Statliga reformer såsom studiestartsstöd, utbildningskontrakt, utbildningsplikt är verktyg som 
möjliggör individens livslånga lärande. Reformerna innebär utökade arbetsuppgifter för 
studie- och yrkesvägledningen. För att möta elevernas behov av stöd och anpassning krävs 
ständig metodutveckling av befintliga insatser. Antalet studie- och yrkesvägledarkontakter 
2018 har minskat något jämfört med 2017. Besöken tar dock generellt längre tid då många 
som efterfrågar studie och yrkesvägledning har individuella behov som ofta är omfattande och 
komplexa. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018 att ge Vuxenutbildningen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med metodutveckling av validering. Sedan 2017 har verksamheten ett valideringsteam 
som verkar för metodutveckling inom Kompetensförsörjningsavdelningen. Validerings-
teamets arbete har bidragit till kompetensutveckling för all personal inom Kompetens-
försörjningsavdelningen. Personalen har tagit del av Skolverkets valideringsutbildning och 
nästa steg blir att konkret implementera metodutvecklingen inom verksamheten. Samhälls-
byggnadsnämnden gav även Vuxenutbildningen i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet 
gällande studie- och yrkesvägledning inriktning utlandsfödda. Utvecklingsuppdraget har lett 
till att alla elever på SFI får träffa en studie-och yrkesvägledare samt att det har upprättats ett 
språkspår med arbetsplatsförlagd SFI. 
 
Beslutsunderlag 
• Presentation Samhällsbyggnadsnämnden okt 2019 - Skolan, omvärlden och 

utbildningsval  
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§ 178  
 

Skolchef 
Diarienr 19SBN1047 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden utser förvaltningschefen till skolchef för den vuxenutbildnings-
verksamhet som nämnden ansvarar för. 
 
Ärendebeskrivning 
En ny reglering i 2 kap. skollagen (2010:800) infördes den 1 juli 2018. Enligt bestämmelsen 
ska huvudmannen, som i Piteå kommun är Samhällsbyggnadsnämnden, utse en skolchef som 
ska hjälpa huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildning följs. Det 
vill säga alla bestämmelser i lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för 
utbildningen, som till exempel skollagen och anslutande författningar, arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen. 
 
Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. Beslutet bör avse vilken funktion som har ansvaret och detta ansvar bör för-
tydligas i till exempel arbetsordningen. Några organisatoriska förändringar behövs inte med 
anledning av förändringen i skollagen. 
 
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå utan handlar om en funktion som ska finnas 
inrättad hos huvudmannen. Eftersom funktionen skolchef är reglerad i skollagen innebär det 
att kommunallagens bestämmelser om delegation inte kan tillämpas eftersom det inte finns 
delegationsbestämmelser i skollagen. Detta betyder att det ansvar som skolchef har enligt 
skollagen inte kan delegeras till någon annan funktion. 
 
I uppdraget ingår ansvar för att genomföra ett systematiskt kvalitetsarbete genom att följa, 
utvärdera och utveckla verksamheten mot målen i styrdokumenten. Om brister synliggörs ska 
de åtgärdas. Skolchefen kan i sin övriga roll ha befogenheter för en rad åtgärder enligt 
delegation. Om befogenheterna inte räcker för att åtgärda bristerna är det skolchefens ansvar 
att informera huvudmannen som enligt gällande regelverk är ytterst ansvarig. Huvudmannen 
kan själv utforma funktionen så att den passar den egna strukturen och bedöma vilken 
kompetens som behövs för uppgiften som skolchef. 
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§ 179  
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslutslista nr 6 2019-08-15--2019-10-02 delegat Pernilla Forsberg 
• Delegationsbeslutslista ByggR 2019-08-18--2019-10-02 
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§ 180 
 

Delegationsbeslut - Trafik och projekt 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd på parkeringsanläggningen  - 

Delegationspunkt 4.4 Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN773-2) 

• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd parkeringsytan Stadshuset - Delegationspunkt 4.4 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN964-1) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 delegat Sara Lundström om transportdispens - bredd och längd  
och   (dnr  19SBN963-4) 

• Delegationsbeslut punkt 4.21 om trafikanordningsplan på Lasarettsvägem delegat Frida Pettersson  (dnr  
19SBN967-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.21 om trafikanordningsplan på Olof Palmes gata delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN673-17) 

• Delegationsbeslut punkt 4.10 om lokal trafikföreskrift Norra Ringen delegat Mathias Keisu  (dnr  19SBN673-18) 

• Delegationsbeslut punkt 4.21 om trafikanordningsplan på Durrnäsvägen delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN750-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt, bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN961-5) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd eller längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN977-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN989-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN973-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN987-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN383-4) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN329-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN136-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN285-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN181-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN158-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN361-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN102-2) 
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• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN95-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN49-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN93-2) 

•   (dnr  ) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN139-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN365-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN375-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.25 om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN89-2) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - bredd och längd  delegat Sara Lundström  (dnr  
19SBN982-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN980-4) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Sara Lundström  
(dnr  19SBN979-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN978-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN984-3) 

• Delegationsbeslut punkt 4.8 om transportdispens - vikt bredd och längd  delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN990-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Industrigatan  - Delegationspunkt 4.21 Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  19SBN991-2) 

• Delegationsbeslut om tillfällig lokal trafikföreskrift Industrigatan - Delegationspunkt 4.10 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN991-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt, bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN992-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN974-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Lundström  (dnr  19SBN988-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Nytt yttrande från trafikverket - 
Delegationspunkt 4.8 Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN961-7) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN994-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN995-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN1004-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Uppställning av skylift i samband med 
målningsarbeten  - Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Bergwall  (dnr  19SBN1006-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN77-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN78-2) 
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• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN88-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN46-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN154-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN996-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN73-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN90-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN340-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN342-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag för enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN343-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN345-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN248-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN372-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN128-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN244-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8  Delegat Sara 
Bergwall  (dnr  19SBN748-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN1003-3) 

• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd på  - Delegationspunkt 4.4 Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN472-23) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats Direktsänd radio på Rådhustorget - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN1012-3) 

• Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter Rådhustorget - Delegationspunkt 4.12 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN1012-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och  längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN1013-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN1014-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Lillbrogatan -  -Delegationspunkt 4.21 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN1015-2) 

• Delegationsbeslut om tillstånd för begagnande av offentlig plats -  Lillbrogatan - Delegationspunkt 
4.13.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN1035-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN1020-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell Norberg  (dnr  
19SBN1030-3) 
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• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 
Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN1031-3) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Framnäsvägen - Delegationspunkt 4.21 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN1011-2) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på Framnäsvägen - Delegationspunkt 4.10 Delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN1011-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN1037-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN1033-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN1034-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och bredd   - Delegationspunkt 
4.8 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN1038-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - 
Delegationspunkt 4.8 Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN1039-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats Uppställning av ljus på Byxtroget - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN1016-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 
Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN1043-4) 

• Delegationsbeslut dispens  - Delegationspunkt 4.12 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN1063-2) 

• Delegationsbeslut dispens  - Delegationspunkt 4.12 Delegat Mathias Keisu  (dnr  
19SBN1063-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN1052-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN1053-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred lång - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias Keisu  
(dnr  19SBN1056-3) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt och bredd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara 
Bergwall  (dnr  19SBN1058-3) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN1055-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Kjell 
Norberg  (dnr  19SBN1057-3) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN1054-3) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN1062-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 
Delegat Sara Bergwall  (dnr  19SBN1043-6) 

• Yttrande på remiss om hastighetsförändring på väg E4 i Norrbottens län - Delegationspunkt 4.23 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN958-2) 

• Yttrande angående remiss om hastighetsförändringar på väg 373 i Norrbottens län TRV 2019/27237 - 
Delegationspunkt 4.23 Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN957-3) 

• Yttranden på remiss om hastighetsbegränsning på väg 506 i Norrbottens län TRV 2019/27397 - 
Delegationspunkt 4.23 Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN955-3) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på  - Delegationspunkt 4.10 
Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN264-5) 



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 41 (45) 
Sammanträdesdatum  
2019-10-24  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

• Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter på Uddmansgatan - Delegationspunkt 4.12 
Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN1067-2) 

• Delegationsbeslut dispens från lokal trafikföreskrift  - Delegationspunkt 4.12 Delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN1081-2) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 4.8 Delegat Mathias 
Keisu  (dnr  19SBN1066-3) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Bergwall  (dnr  19SBN1069-3) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN143-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN94-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN45-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN29-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN281-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN322-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN108-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN242-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskilda vägar utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 
Delegat Sara Bergwall  (dnr  19SBN69-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN147-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN97-2) 

• Delegationsbeslut om kommunalt bidrag till enskild väg utan statligt bidrag - Delegationspunkt 4.25 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN72-2) 

• Delegationsbeslut punkt 1.4 Exploatering för ökad befolkning Strömnäsbacken delegat Brith Fäldt  (dnr  
18SBN434-7) 

• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd  - Delegationspunkt 4.4 Delegat 
Mathias Keisu  (dnr  19SBN472-24) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 4.13.2 Delegat Sara Bergwall  (dnr  19SBN1065-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 
Delegat Sara Bergwall  (dnr  19SBN1041-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 
Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN1046-3) 

• Delegationsyttrande om transportdispens - vikt - Delegationspunkt 4.8 Delegat Sara Bergwall  (dnr  
19SBN1103-2) 

• Delegationsyttrande punkt 4.8 om transportdispens - Längd  delegat Sara Bergwall  (dnr  
19SBN1116-2) 

• Delegationsyttrande punkt 4.8 om transportdispens - Längd  delegat Sara Bergwall  (dnr  
19SBN1117-2) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Hamnplan - Delegationspunkt 4.21 Delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN1112-2) 
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• Delegationsbeslut om  lokal trafikföreskrift på Hamnplan - Delegationspunkt 4.10 Delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN1112-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN1105-3) 

• Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift på parkering vid Kyrkbrogatan - Delegationspunkt 4.9 Delegat 
Brith Fäldt  (dnr  19SBN804-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - vikt bredd och längd  - Delegationspunkt 4.8 Delegat 
Sara Bergwall  (dnr  19SBN1104-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens - bred transport  - Delegationspunkt 4.8 
Delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN1113-3) 
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§ 181  
 

Delgivningar 
Diarienr 19SBN3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Cirkulär 19:38 från SKL Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019 
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§ 182  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-26 Begäran om medel ur Centrala potten - 

Exploatering av Haraholmens industriområde 
• Protokollsutdrag 2019-09-23 §202 KF Motion (C) – Enskilda vägar 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-23 §205 KF Reglemente för bokföring 

och redovisning 
• Protokollsutdrag 2019-09-23 kommunfullmäktige §206 KF Reglemente för attest 
• Protokollsutdrag 2019-09-23 kommunfullmäktige §207 KF Sammanträdesplan 2020 
• Protokollsutdrag 2019-09-23 kommunfullmäktige §209 KF Motion (SLP) – Det orättvisa 

vägunderhållet 
• Sammanträdesprotokoll för Plan- och tillväxtkommittén 2019-09-25 
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§ 183  
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 19SBN440 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera nämnden om gatu-
inventeringen. 
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Borgh (V) föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in Micael Kemi, t.f. 
avdelningschef för Teknik och Gator, för att informera nämnden om gatuinventeringen som 
nyligen blivit klar. 
 
 
 
 




