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§ 184  
 

Förvaltningschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19SBN438 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och de rapporterade avvikelserna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar Samhällsbyggnadsnämnden om verksamheterna 
inom Samhällsbyggnad samt redogör för rapporterade avvikelser. 
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§ 185  
 

Jämställdhetsanalys 2019 ur ett medarbetarperspektiv 
Diarienr 19SBN1324 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en jämställdhetsanalys 
utifrån ett medarbetarperspektiv för 2019. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att delge nämnden analysen vid 
nämndens sammanträde i januari 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har 2019-10-07, § 224, gett samtliga nämnder i uppdrag att ta fram en 
jämställdhetsanalys utifrån ett medarbetarperspektiv och återredovisa denna senast 2019-12-
31. 
 
Beslutsunderlag 
• Uppdrag från kommunstyrelsen att redovisa en jämställdhetsanalys ur 

medarbetarperspektiv 
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§ 186  
 

Uppföljning intern styrning och kontroll 2019 
Diarienr 19SBN92 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig inom 
nämndens ansvarsområden och att verksamheten bedrivits på ett i övrigt tillfredsställande sätt 
under 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska, enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6, var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (Kommunfullmäktiges beslut 
2015-02-16, § 6) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande 
verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund 
för nämndens beslut gällande om den interna kontrollen, anses vara tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Uppföljningsrapport Internkontroll Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 187  
 

Ändring av Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesplanering 
2020 
Diarienr 19SBN1096 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden flyttar nämndens och arbetsutskottets sammanträden i april enligt 
följande: 

• Samhällsbyggnadsnämnden måndag 27 april kl. 9.30 - 17 
• Arbetsutskottet måndag 20 april kl. 13. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställde 2019-10-24, § 167, sammanträdesplaneringen för 
2020. 
 
Sedan dess har Kommunstyrelsen beslutat att flytta sitt sammanträde den 29 april till den 28 
april. Detta medför i sin tur att Samhällsbyggnadsnämnden behöver flytta sitt sammanträde i 
april. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att nämnden flyttar sitt sammanträde till måndag den 27 april. Byte 
av datum för nämndsammanträdet innebär även att arbetsutskottets möte behöver flyttas så att 
ledamöter och ersättare kan ta del av handlingarna inom föreskriven tid. Samhällsbyggnad 
föreslår därför att arbetsutskottets möte flyttas till måndag den 20 april. 
 
Beslutsunderlag 
• Sammanträdesplanering 2020 SBN - ändring 
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§ 188  
 

Indexuppräkning av priser enligt Taxa för nyttjande och försäljning 
av kommunal mark 
Diarienr 18SBN289 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Samhällsbyggnads-
nämnden årligen får räkna upp priserna med en procentsats enligt konsumentprisindex (KPI) i 
Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2019-02-18, § 2, antagit Taxa för nyttjande och försäljning av 
kommunal mark. Av taxan framgår bland annat att priser och taxor ska indexuppräknas och 
att Kommunfullmäktige är beslutsinstans. 
 
Eftersom indexuppräkning behöver ske årligen föreslår Samhällsbyggnad att Samhälls-
byggnadsnämnden bör få i uppdrag att årligen utföra de indexuppräkningar enligt KPI som 
listas i taxan. Detta skulle innebära att priserna snabbare kan hållas aktuella. 
 
Yrkanden 
Jonas Lindberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
 
 
  



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 9 (37) 
Sammanträdesdatum  
2019-12-11  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 189  
 

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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§ 192  
 

Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - 
Iglootell -  
Diarienr 19SBN1306 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med 2029-06-01 för 
uppförande av iglootell på fastigheten  
 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet om tidsbegränsat bygglov med stöd av 9 kap. 9 och 
33 §§ plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Ärendebeskrivning 

 har till Samhällsbyggnadsnämnden inkommit med en ansökan om upp-
förande av ett iglootell med 10 övernattningsrum och 8 gemensamhetsytor i form av 
platsbyggda igloos i sammanbyggda labyrinter av snö. 
 
Förslaget har granskats av stadsarkitekt och fysisk planerare samt av Räddningstjänsten. 
Förslaget avviker från gällande detaljplan. Tidsbegränsat bygglov får dock beviljas för en 
åtgärd som uppfyller någon eller några, men inte alla, förutsättningar, dvs. att åtgärden 
avviker från detaljplanen. 
 
Intyg finns för konstruktionens bärighet och hur den ska utföras. Samhällsbyggnad har haft 
kontakt har skett med Kiruna kommun och andra sakkunniga inom området för att kunna göra 
rätt avvägningar och bedömningar. 
 
Åtgärden är ett led i att stärka turistnäringen vintertid och locka folk till Piteå kommun. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M), Jan-Eric Sandberg (M) och Mikael Borgh (V) yrkar bifall till arbets-
utskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Situationsplan Iglootell  - PB 2019-601 
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§ 194  
 

Byggsanktionsavgift - nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad -  
Diarienr 19SBN1221 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden påför  

 särskild avgift (byggsanktionsavgift) på 40 339 kr eftersom arbetena påbörjats 
innan nämnden lämnat startbesked. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 11 kap. 5 och 51 § plan- och bygg-
lagen (2010:900) samt 9 kap. 6 § plan- och byggförordningen (2011:338). 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad besökte 2019-10-08 fastigheten  och kunde konstatera att 
arbetena med byggnationen hade påbörjats. Grundplattan var gjuten, ytterväggar var murade 
och förberedelserna att gjuta mellanbjälklaget pågick. Arbetena hade påbörjats innan start-
besked var beslutat. 
 
Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen (PBL) en skyldighet att ta upp 
brister i efterlevnaden av lagstiftningen till prövning. Samhällsbyggnad föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden, med stöd av 11 kap. 5 och 51 §§ samt 9 kap. 6 § plan- och 
byggförordningen (PBF) påföra  

, byggsanktionsavgift eftersom arbetena påbörjats innan startbesked erhållits. 
 

 har erbjudits att inkomma med synpunkter på förslag till beslut 
till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2019-11-19. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Foto  - PB 2019-89 
• Uträkning byggsanktionsavgift  - PB 2019-89 
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§ 196  
 

Försäljning av tomt del av  
Diarienr 19SBN1301 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige godkänner försäljning av tomt 
för flerbostadshus på del av fastigheten . 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger mark- och exploaterings-
handläggare på Samhällsbyggnad i uppdrag att teckna avtal och genomföra försäljning. 
 
Ärendebeskrivning 

 fick 2017 ett markanvisningsavtal för området. Bygglov har beviljats och 
företaget önskar nu genomföra fastighetsaffären. 
 
Priset är uppräknat utifrån gällande prislista vid markanvisningens tecknande, 760 kr/m2 BTA 
(Bruttoarea). Bostadshusens bruttoarea enligt bygglov är 4 193 m2, vilket ger en försäljnings-
intäkt på 3 186 680 kronor. 
 
Syftet är att uppföra flerbostadshus på området. Man planerar att först bygga två fyravånings-
hus med 48 två- och trerumslägenheter. I ett senare skede avser man bygga ett tredje fler-
bostadshus. Området inrymmer också bilparkeringar. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Underskrivet köpekontrakt  - M 2019-186 
• Karta  - M 2019-186 
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§ 197  
 

Delegationsbeslut 
Diarienr 19SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslutslista 2019-08-13--2019-11-20 delegat Ingrid Lundgren Grankvist 
• Delegationsbeslutslista nr 7 2019-10-03--2019-11-20 delegat Pernilla Forsberg 
• Delegationsbeslutslista ByggR 2019-10-02--2019-11-22 
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§ 199  
 

Delgivningar 
Diarienr 19SBN3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut kommunchef "Anvisning till reglemente för attest" 
• Anvisningar till reglemente för attest 
• Delegationsbeslut kommunchef "Anvisning för posthantering" 
• Anvisning för posthantering 
• Delegationsbeslut kommunchef "Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga 

rättigheter - mångfald" 
• Anvisning för uppföljning av Riktlinjer för mänskliga rättigheter - mångfald 
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§ 200  
 

Delgivningar - protokoll 
Diarienr 19SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunstyrelsens beslut 2019-10-07 § 219 Handlingsplan - Miljö Klimat och Energi 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 235 Tillfälliga lån från och med 2020 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 252 Motion (SLP) – Gratis bussåkande inom 

kommunen 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 224 Delårsrapport augusti 2019 - med 

uppdrag till nämnderna 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 Specifikation 

ekonomi Socialnämnden 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 Ekonomisk 

analys Socialnämnden 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-28 § 234 Delårsrapport augusti 2019 

Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2019 
• Kommunstyrelsen 2019-11-04 § 259 Sammanträdesplan 2020 
• Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2019-09-16 § 115 Omräkning av 

ersättning till förtroendevalda 
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§ 201  
 

Svar på medborgarförslag om cykelväg ut till Renöhamn 
Diarienr 18SBN468 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget om cykelväg ut till Renöhamn färdig-
behandlat. 
 
Ärendebeskrivning 
Styrelsen för  har lämnat in en skrivelse med önskemål och syn-
punkter om en ny gång- och cykelväg ut till Renöhamn. Skrivelsen berör även önskemål om 
breddning av nuvarande väg från 5,2 meter till 6,4 meter för att förbättra trafiksäkerheten med 
hänsyn till den framtida ökande trafikmängden. Förslagsställaren menar att behovet för åt-
gärderna redan idag är stort med beaktande av den rådande trafiksituationen som påverkas av 
bland annat fasta boenden, fritidshus, småbåtshamnen och sjöbodar/båthus. Trafikmängden 
och behovet antas öka ytterligare med hänsyn till den framtida påverkan som planerna för 
Piteå Östra tillför och den stora mängd nya tomter och kolonilotter som planeras och anläggs i 
område. 
 
De berörda gatorna har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att Piteå kommun inte 
ansvarar för att utföra åtgärder på dessa gator. Delar av det berörda området är dessutom 
utpekat i Piteå kommuns översiktsplan som utredningsområde, vilket gjort att både privata 
aktörer och kommunen har väckt planer om att fortsätta utveckla området. Detta sammantaget 
gör det inte aktuellt att i samband med den pågående utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet 
på Nötön/Renön utföra de önskade åtgärderna. Idag finns det varken fastställda kommunala 
medel eller några klara utpekade utvecklingsplaner för området. Eventuella åtgärder på och 
omkring vägområdet bör således ingå i arbetet med Piteå Östra. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att om en eventuell gång- och cykelväg till Renöhamn ska an-
läggas av Piteå kommun samt om breddning av gatan ska utföras bör detta utredas vidare och 
tillhöra planeringen och arbetet med Piteå Östra. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag - cykelväg till Renöhamn 
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§ 202  
 

Svar på medborgarförslag om spårviddshinder på Räkstigen 
Diarienr 19SBN779 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda problemet närmare samt 
hitta förslag till åtgärd. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag om spårviddshinder till 
Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Senaste åren har det byggts fler bostäder på Djupviken senast byggdes bostadsområdena 
Anemon- och sjörosstigen. Detta föranleder att allt fler barn ska färdas på denna gång- och 
cykelväg/bussgata som de flesta behandlar som en vanlig bilväg. Att skicka sina barn till 
skolan på den vägen är inte roligt då många fordon struntar i att den är en gång- och cykel-
väg/bussgata och kör väldigt fort. Här kör bilar, A-traktorer, EU-mopeder och mopedbilar. 
 
Medborgarens förslag till åtgärd för att komma tillrätta med att fordon kör på gång- och 
cykelvägen/bussgatan mellan Snäckstigen och Jollegatan är att kommunen bygger ett så kallat 
spårviddshinder, så att bussen kan köra över med en smal passage på sidan för cyklister och 
gående. Alternativt att kommunen placerar ut bommar som bara bussen kan öppna och stänga 
när den passerar. 
 
Samhällsbyggnads bedömning 
Enheten Trafik och projekt är medveten om problemet att fordon kör längs gång- och cykel-
vägen då det har inkommit ett antal synpunkter till kommunen. Trafik och projekt arbetar med 
att hitta lösningar då det är ganska vanligt att kommunens gång- och cykelvägar trafikeras 
med fordon trots att de inte får enligt lag. Svårigheten med att hitta en lösning på problemet är 
att gång- och cykelvägarna ska underhållas vintertid, främst är det snöröjning som utgör ett 
hinder för en lösning som fungerar. Spårviddshinder är en mycket effektiv lösning men den 
monteras på backen och kommer vara svår att snöröja så att den även ger önskad funktion 
vintertid. En bomlösning skulle fungera utifrån ett bussperspektiv men då hindras gång- och 
cyklister från att ta sig fram längs sträckan. Anlägger man en separat sidoväg förbi platsen 
med bom kommer även fordon att nyttja sidovägen, detta med anledning att det finns krav på 
bredd och tillgänglighet även på gång- och cykelvägar. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att medborgarförslaget avslås, men vill samtidigt få i uppdrag att 
utreda detta vidare eftersom det verkligen behövs en lösning på problemet som finns på fler-
talet platser i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag - Spårviddshinder Räkstigen 
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§ 203  
 

Remiss - Medborgarförslag om att förbättra balansen i stadens 
parkmiljöer 
Diarienr 19SBN1019 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med yrkande om att göra om gamla järnvägsområdet till 
en stor park. Parken ska vara till för att balansera upp stadens förtätning av bostäder och ge 
västra delen av staden ett stort rekreationsområde. I medborgarförslaget anförs även att 
befintliga gamla fina träd i järnvägsområdet bevaras samt att Källboparken i närheten av 
järnvägsområdet får vara kvar som den är idag. 
 
Kommunstyrelsen önskar yttrande och ställningstagande på detta medborgarförslag via beslut 
från Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Samhällsbyggnad anser att medborgarförslaget tar upp relevanta frågor rörande stads-
planeringen. Samhällsbyggnad delar förslagsställarens uppfattning om att stadskärnan 
behöver en jämvikt av grönytor med rekreativa värden. Det innebär att befintliga parker 
såsom Källboparken ska bevaras. 
 
Planeringen av den nya stadsdelen ”Västermalm” är påbörjad. I dagsläget är dock arbetet 
pausat. Inriktningen har hittills varit en utökning av stadskärnan med kvartersbebyggelse. I 
nuläget finns inget färdigt förslag framtaget som kan ge svar på hur mycket yta av den fram-
tida stadsdelen kommer att utgöra parkyta. En omvandling av hela bangårdsytan till en park 
har inte varit aktuellt. Samhällsbyggnad tar med sig förslagsställarens idéer i planeringsarbetet 
för att inom omvandlingsområdet uppnå en så bra balans som möjligt mellan byggbar mark 
och grönytor. 
 
Däremot pågår ett konkret planeringsarbete för ett klimatanpassningsmagasin i skogsdungen 
längs med Bullerviksvägen. Det är ett så kallat fördröjningsmagasin som behövs för att 
skydda stadskärnan från översvämningar till följd av klimatförändringens ökade nederbörds-
intensitet. Magasinet kan liknas vid ett stort dike och tanken är att utforma det som en 
attraktiv park som ger ett mervärde till staden. Byggande av detta magasin kommer att före-
gås av ett detaljplanearbete. Avsikten är att spara de befintliga träden i den mån det går. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag - Förbättra balansen i stadens parkmiljöer 
• Skiss över Piteås Nya gröna lunga 
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§ 204  
 

Remiss - Medborgarförslag om att behålla lokalen Hemlunda som 
dans- och aktivitetslokal 
Diarienr 19SBN1029 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget eftersom 
beslutet om ersättningslokal hanteras inom Christinaprojektet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag till Samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. Medborgarförslaget handlar om att behålla lokalen Hemlunda som dans- och 
aktivitetslokal för Piteås och närliggande kommuners människor. Motiveringen som lämnas 
är att det är av största vikt att det finns en lokal som kan ta ett stort antal människor som vill 
dansa till levande musik, utan alkohol. Lokalens storlek behövs för att få ekonomi på verk-
samheten och parkeringsplatser likaså. Det finns inget annat ställe där generationer möts och 
umgås på lika villkor. Förslagsställaren föreslår att man hittar en annan lokal för skolverk-
samhet. 
 
Norrmalmskolans planerade flytt över till Christinaskolan medför utredningar och förslag till 
omstrukturering av lokaler, verksamheter, hyresgäster samt utbyggnad av skola. Detta för att 
på bästa sätt få en väl fungerande skola och skolmiljöer för alla skolstadier. I utredningen om 
lokalen Hemlundas användning kommer hänsyn att tas till det inkomna medborgarförslaget 
om att behålla Hemlunda som dans- och aktivitetslokal. Utöver detta utreds även om det finns 
andra ytor som kan nyttjas för dans eller liknande kulturaktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag - Behåll lokalen Hemlunda som dans- och aktivitetslokal för Piteås och 

närliggande kommuners invånare 
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§ 205  
 

Utvärdering av Genomförandeplan - tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning 
Diarienr 18SBN142 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av utvärderingen av Genomförandeplan - tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden avslutar genomförandeplanen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden antog 2017 ”Genomförandeplanen för tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning”. Planens syfte var att åstadkomma ett fokuserat tillgänglighets-
arbete. 
 
De elva framtagna aktiviteterna skulle ske mellan 2017 - 2019 och därmed är det dags att 
utvärdera dem. I samband med utvärderingen föreslår Samhällsbyggnad att genomförande-
planen avslutas. En anledning till detta är att många av aktiviteterna numer är integrerat i 
Samhällsbyggnads verksamheter, vilket anses vara en framgångsfaktor. Aktiviteterna är av 
den karaktären att de behöver kontinuitet och kan aldrig färdigställas, såsom underhållsarbete 
och tillgänglighetsgranskningar osv. 
 
Andra anledningar till ett avslut av planen är att det via genomförda undersökningar inte har 
kommit fram några nya behov som behöver en särskild plan tillgänglighet. Dessutom är tre av 
aktiviteterna inte längre är aktuella. Det fortsatta arbetet med tillgänglighet föreslås framledes 
ske integrerat i verksamheterna. 
 
Resultatet av utvärderingen visar att sex av de elva aktiviteterna är genomförda. Dessa 
aktiviteter är löpande aktiviteter och är årligt återkommande: 

• ställa krav på att byggherrar anlitar certifierade tillgänglighetsgranskare i byggprojekt 
• information till entreprenörer vid drift och underhåll 
• tillgänglighetsvandringar 
• utförande av åtgärder utifrån tillgänglighetsinventeringar och inventeringar 
• fler anställningar av personer med funktionsnedsättning 
• utveckling av tillgängliga lär- och dialogplattformar. 

Två aktiviteter är påbörjade och arbetet fortsätter med dessa inom verksamheten: 

• utveckla typritningar för åtgärder i gaturummet 
• utveckling av tillgängligare busstrafik. 
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Tre aktiviteter bedöms vilande i dagsläget, men kan bli aktuella i framtiden: 

• revidering av nyckeltal av Myndigheten för delaktighet 
• utreda möjligheter för inrättande av informationstjänst vid sämre framkomlighet 
• marknadsföring av hissbidrag riktade till fastighetsägare. 

Beslutsunderlag 
• Genomförandeplan tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
• Uppföljning2017_Genomförandeplan - Tillgänglighet 
• Utvärdering av Genomförandeplan - tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
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§ 206  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ”Rektors ansvar” för 
Vuxenutbildningen 
Diarienr 19SBN414 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att: 

• fortsätta utveckla individstöd med syfte att bygga en hållbar och långsiktig stöd-
struktur för likvärdig utbildning 
 

• utveckla fjärrundervisning i enlighet med ägardirektiv från Femkantens Vuxen-
utbildning 
 

• arbeta för att behålla och säkerställa lärarkompetensen inom organisationen eftersom 
det råder stor brist på behöriga lärare i landet 
 

• återredovisa vilka utbildningar som genomförts 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-04-25, § 103, om formerna för det Systematiska 
kvalitetsarbete för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 2019. I enlighet med beslutet be-
handlas i denna nämnd det tematiserade målområdet ”Rektors ansvar samt övriga avvikelser”. 
 
Under 2018 fick förvaltningen i uppdrag av nämnden att under 2019: 

• utveckla individstöd 
• tillämpa digitala verktyg 
• säkerställa lärarkompetens. 

De insatser som gjorts under 2019 kopplat till uppdragen är: 
 
Utveckla individstöd 

• handledning - för alla elever som läser vård- och barnskötarkurser oberoende 
utbildningsanordnare 

• studiestuga - för alla elever oberoende utbildningsanordnare 
• tydliggjort mentor/uppföljningsansvar för elever oberoende utbildningsanordnare 
• utvecklat kursen studieteknik samt studiecoachning 
• utvecklat introduktion mot fortsatta studier för sfi 
• inrättat datastuga mot sfi. 
•   
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Digitala verktyg 

• ClaroRead - programvara som stödjer inlärning för elever med annat modersmål än 
svenska 

• påbörjat införandet av webansökan för sfi. 

Säkerställa lärarkompetens 

• kompetensutveckling inom olika digitala programvaror för att säkerställa lärarnas 
digitala kompetens 

• möjliggjort fortbildning inom ramen för befintliga statsbidrag 
• bevakat generell löneutveckling för lärare 
• haft dialog med utbildningsanordnare som erbjuder lärarutbildningar. 

I analysen framkommer att rektorerna bedriver verksamhet med stort individfokus i enlighet 
med skollagens intentioner.Vuxenutbildningens organisation är förändringsbenägen och 
flexibel med kompetent och driven personal som möjliggör en kvalitativ verksamhet. Sam-
verkansavtalet med Femkantens Vuxenutbildning bidrar till samordningsvinster bland annat i 
form av bredare utbud och gemensam kompetensutveckling. 
 
Under de senaste åren har behoven hos målgruppen som läser hos Vuxenutbildningen för-
ändrats till stor del. I målgruppen finns framför allt elever med mycket stort behov av lång-
varigt stöd samt högpresterande elever som vill yrkesväxla vilket ställer höga krav på verk-
samhetens flexibiltet och anpassning av stödstrukturer. 
 
Med utgångspunkt från analysen samt redovisning av föregående års uppdrag från nämnden 
har tre utvecklingsområden för år 2020 utkristalliserats: 

• fortsätta utveckla individstöd med syfte att bygga en hållbar och långsiktig stöd-
struktur för likvärdig utbildning 

• utveckla fjärrundervisning i enlighet med ägardirektiv från Femkantens Vuxen-
utbildning 

• arbeta för att behålla och säkerställa lärarkompetensen inom organisationen då det 
råder stor brist på behöriga lärare i landet. 

Analysen utgår från styrande dokument och bygger på underlag från kartläggning och 
uppföljning av verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
• Presentation SAM dec 2019 Rektors ansvar 
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§ 207  
 

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

1. LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära områden, tematiskt tillägg till översiktsplan 
 

2. gatuinventering. 

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

• Flykting och integration. 

 
 
 
 




