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Sammanträdesdatum  
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Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 
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(C) 
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§ 74  
 

Svar - Medborgarförslag om cykelpump i närheten av Öholmabron 
Diarienr 21SBN497 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om cykelpump i närheten av 
Öholmabron. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden där förslagsställaren 
önskar en cykelpump i närheten av Öholmabron för nyttjande såväl sommar som vinter. 
 
Samhällsbyggnads enhet Trafik och bygg har tillsammans med förvaltningens Gatuavdelning 
sett över förslaget om en cykelpump vid Öholmabron. 
 
Samhällsbyggnad anser att placeringen inte är lämplig bland annat på grund av att den 
aktuella platsen är en förhållandevis liten målpunkt för cyklister och oftast en plats där de 
flesta passerar på sin väg till/från Bergsviken. De flesta cyklister ser över lufttrycket i sina 
cykeldäck i samband med att man startar sin resa, sällan i mitten av den. 
 
Nyttjandet av en cykelpump skulle således antas vara relativt lågt samtidigt som det 
förhållandevis isolerade läget gör att risken för skadegörelse ökar. Likaså är det inte lämpligt 
med en cykelpump som står oskyddat under vinterhalvåret på grund av snöröjningsarbetet 
samt vädrets påverkan, exempelvis är inte den pump som finns i anslutning till cykel-
parkeringsgaraget nära busstationen i bruk vintertid. 
 
Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag - Cykelpump vid Öholmabron - Bergsviken 
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§ 75  
 

Svar - Piteförslag om handledare för ferieungdomar 
Diarienr 22SBN319 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår Piteförslag om handledare för ferieungdomar. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett Piteförslag har lämnats in med önskemål om att Piteå kommun ska samarbeta med 
Föreningsservice för att ta emot ferieungdomar och utföra arbete hos föreningarna. 
 
Föreningsservice vill ha betalt av Piteå kommun för att anställa handledare. Deras verksamhet 
bygger på att föreningarna köper tjänster av dem. Förslaget innebär även att Piteå kommun 
ska köpa dessa tjänster av Föreningsservice. 
 
Samhällsbyggnad har ingen budget för att anställa handledare hos extern arbetsgivare. 
Kommunens ferieverksamhet bygger på att arbetsplatser tar emot ungdomar utan ersättning. 
 
Föreningar som önskar ta del av tjänsten som Föreningsservice tillhandahåller måste själva 
köpa tjänsten hos dem för att de ska utföra arbete hos respektive förening. 
 
Samhällsbyggnad har inte heller budget för att betala föreningarnas kostnader hos 
Föreningsservice. Samhällsbyggnad föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden avslår 
Piteförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Piteförslag - Handledare till ferieungdomar för sommarjobb i byarna - bortredigerad 
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§ 76  
 

Förvaltningschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19SBN438 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar Samhällsbyggnadsnämnden om verksamheterna 
inom Samhällsbyggnad samt rapporterar eventuella avvikelser. 
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§ 77  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19SBN5 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av månadsrapporten för april 2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport april 2022 Samhällsbyggnadsnämnden 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 78  
 

Slutredovisning av Samhällsbyggnadsnämndens investeringsprojekt 
som avslutas år 2021 
Diarienr 22SBN454 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av investeringsprojekt slutförda 2021. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar slutredovisningen till Kommunfullmäktige för 
kännedom. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till redovisning av investeringsprojekt slutförda 2021 
enligt bilaga och föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Slutredovisningsdokument 2021 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 79  
 

Svar på revisionsrapport - Revisorernas grundläggande granskning 
2021 
Diarienr 21SBN26 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av revisorernas synpunkter och beaktar dessa i nämndens 
fortsatta arbete. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen (KL 12 kap.) och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 
verksamhet årligen. För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och 
styrelser arbetar för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Av revisorernas synpunkter rör följande Samhällsbyggnadsnämnden: 
  

 Revisorerna är positiva till att nämnden beslutat om tre nämndsmål inför 2022. De 
nämndspecifika målen bör generellt inom kommunen tydliggöras och preciseras, 
exempelvis hur mycket respektive mål ska minska/öka. 
  

 Säkerställ att barnkonventionen implementeras i nämndens arbete (avser samtliga 
nämnder). 
  

 Gällande intern kontroll uppges det finnas ett analysarbete att göras inom 
väsentlighetsområdet. 

 
I övrigt har inte revisorerna i sina kommentarer till nämndens svar lämnat specifika 
synpunkter avseende revisionsområdena, som är målstyrning, ekonomistyrning och intern 
kontroll samt ett antal nämndspecifika frågor. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att Samhällsbyggnadsnämnden tar 
del av revisorernas synpunkter och beaktar dessa i nämndens fortsatta arbete. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport revisorernas grundläggande granskning 2021 
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§ 80  
 

Information - kollektivtrafiken i Piteå m.m. 
Diarienr 19SBN439 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter om följande: 
  

1. Återrapport om kollektivtrafiken med fokus på elbussarna, trafikantmängd, hur det 
fungerar, hur man arbetar med tillgänglighet, turer m.m. 
  

2. Parkeringen vid Sandängesstranden. 
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§ 81  
 

Information om planärenden 
Diarienr 19SBN441 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Florian Steiner, stadsarkitekt, informerar Samhällsbyggnadsnämnden om pågående och 
aktuella planärenden. 
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§ 82  
 

Bygglov för nybyggnad av fritidshus och installation av eldstad - 
 

Diarienr 22SBN481 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av 
eldstad på fastigheten  
 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov på fastigheten  har inkommit till Samhällsbyggnads-
nämnden. Ansökan avser ett fritidshus på 114 m² som placeras utanför strandskyddat område 
enligt situationsplan (nybyggnadskarta). 
 
Fastigheten ligger inte inom detaljplanelagt område men inom sammanhållen bebyggelse. 
Åtgärden är en nybyggnad på jungfrulig mark. Inget förhandsbesked finns för fastigheten. 
Fastigheten avstyckades 1989-09-22. 
 
Byggnaden kommer att få gråa väggar med falsat grafitgrått tak. I omgivningen finns 
byggnader i alla typer av stilar. 
 
Buller bör beaktas på grund av närhet till E4. 
 
Grannar är hörda och negativa synpunkter har inkommit. En granne vill inte att infarten 
placeras mittemot deras infart mot fastighet  
 
Motivering 
Av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) följer att bygglov ska ges för en 
byggnad utanför ett område med detaljplan om de förutsättningar som krävs för att bevilja lov 
för byggnaden är uppfyllda. 
 
Byggnadens utformning och placering är lämpad med hänsyn till stads- och landskapsbilden 
och den har en god form-, färg- och materialverkan samt är anpassad till platsen. Eftersom 
byggnaderna uppfyller de förutsättningar som krävs för att bevilja bygglov ska bygglov ges. 
 
Yrkanden 
Daniel Bergman (M), Brith Fäldt (V) och Åke Forslund (SJV) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
 
---------- 
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Hur man överklagar beslutet 
Vill ni överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut skickar ni er skrivelse till Piteå 
kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, Box 37, 941 21 Piteå. Nämnden bedömer först om 
överklagan inkommit i rätt tid. Har den gjort det skickar nämnden er överklagan vidare till 
Länsstyrelsen för handläggning. Om överklagan kommit in för sent avvisar Samhälls-
byggnadsnämnden överklagan med ett beslut som ni har möjlighet att överklaga. 
 
Överklagandet ska ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden inom 3 veckor från den dag 
ni tagit del av beslutet, eller 4 veckor från den dag nämnden kungjort ärendet i Post- och 
Inrikes tidningar (poit.bolagsverket.se). 
 
I er skrivelse anger ni vilket beslut ni överklagar och vad ni vill ska ändras i beslutet. Ni 
behöver också ange varför beslutet är oriktigt och vilka handlingar som ni tycker stödjer detta. 
 
Beslutsunderlag 
 Situationsplan - PB 2022-163 
 Plan-fasad-sektionsritning - PB 2022-163 
 Översiktskarta - PB 2022-163 
 Översiktskarta ortofoto - PB 2022-163 
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§ 83 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsbestämmelser. 
 

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Belonasvängen, delegat Malin Vikström (dnr 

22SBN361-3) 

 Delegationsbeslut pukt 4.11 om lokala trafikföreskrifter Belonasvängen, delegat Malin Vikström (dnr 
22SBN361-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.18 om fordonsflytt - OTD 583 - Aronsgatan 11-13, delegat Sandra Flygare Baas 
(dnr 22SBN413-2) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2  om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Valborgsmässofirande - 
Rådhuset, delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN404-2) 

 Delegationsbeslut om punkt 4.21 ny- eller ändrad utfart mot Kastanjevägen från fastigheten Hortlax 
18:17från fastigheten , delegat Kjell Norberg (dnr 22SBN402-2) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Samtal med medborgare 
och uppställning av bord - PITEÅ SOCIALDEMOKRATISKA ARBETARKOMMUN, delegat Jonathan 
Kidane (dnr 22SBN377-2) 

 Delegationsyttrande punkt 4.9 om transportdispens - bredd - Vesterlunds Transport AB, delegat Sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN426-2) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Piteå kommun -  Drop in 
dialog med medborgare, delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN411-2) 

 Delegationsbeslut  punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - TFS AB (BOLK AB), delegat Jonathan 
Kidane (dnr 22SBN380-4) 

 Delegationsyttrande punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - TFS AB (BOLK), delegat Sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN379-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.11 om lokal trafikföreskrift Kyrkbrogatan, delegat Malin Vikström (dnr 22SBN404-4) 

 Delegationsyttrande punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - TFS AB (BOLK), delegat Sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN405-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - TFS AB (BOLK AB), delegat Jonathan 
Kidane (dnr 22SBN406-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - TFS AB (BOLK/GERTZEN), 
delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN409-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - TFS AB (BOLK), delegat sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN394-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS AB (BOLK/THODEN), 
delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN408-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - TFS AB (BOLK/Uddevall a , 
Specialtransporter), delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN410-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - TFS AB (BOLK/Uddevalla , 
specialtransporter), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN403-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - TFS AB (BOLK AB), delegat 
Jonathan Kidane (dnr 22SBN396-3) 
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 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - TFS AB (BOLK AB), delegat 
Jonathan Kidane (dnr 22SBN399-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - TFS AB (BOLK/Uddevalla 
Specialtransporter), delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN412-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - bredd och längd - TrafikService Europa AB (Prangl 
Gmbh), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN417-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - Trafikservice Europa AB (Prangl 
GmbH), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN424-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - bredd och längd - TrafikService Europa AB (Prangl 
GMbH), delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN420-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - Fagerheden - Önusberget W 5232 
GT/ GU 565 LJ Delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN423-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - Fagerheden- Önusberget HL-EF 
3002/HL-EU 101 Delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN433-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd -Haraholmsvägen- WP Aura 
18BLP-8  /ZZ9081/ZZ9705 Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN391-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd Haraholmsvägen - WP Aura, 18-
BLP-8 och ZZ9081/ZZ9705 Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN395-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - Haraholmsvägen -Wp Aura 18-
BLP-8/ZZ9081/ZZ9705 Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN392-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - Vikt - Fagerheden -Önusberget HL- Ef 3004 /HL -EU 678 
Delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN434-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - Haraholmen - WP Aura, ROU55A 
och ZZ9429/2536ZZ Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN393-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - nationaldagsfirande - 
badhusparken Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN407-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - NYAB Infrastruktur AB, delegat Sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN339-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9  om transportdispens - vikt och bredd - NYAB Infrastruktur AB, delegat Sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN341-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - NYAB Infrastruktur AB, delegat Sandra 
Flygare baas (dnr 22SBN340-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - NYAB Infrastruktur AB, delegat Sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN342-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - Trafikservice Europa AB (EMS-Fehn-
Group Heavy), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN432-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Länk- och Tärnvägen - NCC, delegat Kjell 
Norberg (dnr 22SBN440-5) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 om tillstånd till ny utfart mot Ljungheden, delegat Malin Vikström (dnr 
22SBN312-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.11 om lokal trafikföreskrift på Svedjevägen och Spånggatan, delegat Kjell 
Norberg (dnr 22SBN446-6) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Svedjevägen och Spånggatan - Pireva, delegat 
Kjell Norberg (dnr 22SBN446-7) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Öjagatan - Brunn byten, delegat Kjell Norberg (dnr 
22SBN360-8) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - TFS AB (BOLK AB), delegat Jonathan 
Kidane (dnr 22SBN456-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - Trafikservice Europa AB (Prangl 
GmbH), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN422-3) 
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 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - bredd och längd - TrafikService Europa AB (Prangl 
GmbH), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN418-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - TFS AB (BOLK) , Sandra Flygare 
Baas (dnr 22SBN397-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - Bredd - Vesterlunds transport AB, delegat Jonathan 
Kidane (dnr 22SBN461-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 för ny utfart mot Ljungheden - Bergsviken 3_467 , delegat Kjell Norberg (dnr 
22SBN460-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt och bredd - TFS AB (BOLK), delegat Sandra Flygare 
Baas (dnr 22SBN455-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan Fläktgatan Eltel Networks Infranet AB, delegat 
Mathias Keisu (dnr 22SBN366-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23  om trafikanordningsplan på Tärnvägen - FV-servis, delegat Kjell Norberg (dnr 
22SBN440-7) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - PITEÅ 
SOCIALDEMOKRATISKA ARBETARKOMMUN - Politisk information och samtal med medborgare, 
delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN449-2) 

 Delegationsbeslut  punkt 4.14.1 yttrande för tillstånd för begagnande av offentlig plats , delegat ordförande 
Brith Fäldt (dnr 22SBN323-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om generell trafikanordningsplan fjärrvärmearbeten Svevia, delegat Mathias 
Keisu (dnr 22SBN453-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på - Södra Pitholmsvägen, delegat Sandra Flygare 
Baas (dnr 22SBN365-5) 

 Delegationsyttrande punkt  4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - PRO Öjebyn - Firande av 
70 årsdag - Öjatorget, delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN400-2) 

 Delegationsyttrande punkt  4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - uteservering - Storgatan 72 
- Golden Dragon, delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN435-2) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14 .2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Midsommarfirande - 
Badhusparken, delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN436-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - politisk information - 
Öjatorget, delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN451-2) 

 Delegationsbeslut  punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS AB (BOLK /Uddevalla 
Specialtransporter), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN485-3) 

 Delegationsbeslut  punkt4.9  om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS AB (BOLK/Uddevalla 
Specialtransporter), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN495-3) 

 Delegationsbeslutpunkt 4.9  om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS AB (BOLK/Uddevalla 
Specialtransporter), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN487-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS AB (BOLK/GERTZEN), 
delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN471-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt bredd och längd TFS (bolk), delegat Malin Vikström 
(dnr 22SBN499-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt bredd eller längd TFS (bolk), delegat Malin Vikström 
(dnr 22SBN497-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS AB (BOLK/Uddevalla 
Specialtransporter), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN488-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Uteservering Café Röda 
Lyktan, delegat Malin Vikström (dnr 22SBN512-2) 

 Delegationsbeslut  punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 
22SBN458-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN161-
2) 
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 Delegationsbeslut punkt 4.19  om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN171-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9  om transportdispens för vikt längd och bredd - TSF BOLK, delegat Kjell 
Norberg (dnr 22SBN501-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS AB (BOLK/Uddevalla 
Specialtransporter), delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN496-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens vikt, längd och bredd - TSF BOLK, delegat Kjell Norberg 
(dnr 22SBN500-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN229-
2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN374-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN438-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 
22SBN263-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN443-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN398-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN266-
3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN326-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Belonasvängen och Torpgläntestigen - PiteEnergi, 
delegat Kjell Norberg (dnr 22SBN502-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN375-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN381-2) 

 Delegationsbeslut om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN386-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Granvägen - Etapp 1 projekt Öjagatan, delegat 
Kjell Norberg (dnr 22SBN360-10) 

 Delegationsbeslut punkt 4.11 om lokal trafikföreskrift på Granvägen - Etapp 1 projekt Öjagatan , delegat 
Kjell Norberg (dnr 22SBN360-11) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan - Generell för Gatuavdelningen, delegat Kjell 
Norberg (dnr 22SBN484-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.18 om fordonsflytt Färjtorpsvägen , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN518-2) 

 Delegationsyttrande punkt 4.12.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Café Piteå - Uteservering, 
delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN467-3) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats Uteservering Bishops Arms , 
delegat Malin Viktström (dnr 22SBN514-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.21 om tillstånd till ny utfart mot Ljungheden, delegat Malin Vikström (dnr 
22SBN450-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN428-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN373-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19  om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN284-
2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19  om blomlådor på , delegat Sandra Flygare baas (dnr 22SBN415-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN431-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9  om transportdispens -  bredd - UDDEVALLA LASTBILCENTRAL AB, 
delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN470-3) 

 Tillstånd för Trafiknykterhetens dag Öjatorget Öjebyn, A273.432/2022 (dnr 22SBN503-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på  Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN504-3) 

 Delegationsbslut punkt 4.17 om upplåtelse av torghandelsplats - Jafaris Group AB - Rådhustorget försäljning 
av bakverk, glass och godis Delegat Jonathan Kidane (dnr 22SBN429-2) 
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 Delegationsbeslut punkt 4.9  om transportdispens - vikt, bredd och längd TFS AB (BOLK) Delegat Sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN498-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på  Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN350-2) 

 Delegationsbeslut  punkt 4.19 om blomlådor på  Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN414-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på  Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN264-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - UDDEVALLA 
LASTBILCENTRAL AB Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN508-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - UDDEVALLA 
LASTBILSCENTRAL AB Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN464-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 trafikanordningsplan Borevägen, Västergatan och Jonsgatan Delegat Malin 
Vikström (dnr 22SBN524-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 
22SBN479-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd, delegat Sandra Flygare Baas (dnr 
22SBN472-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd. Haraholmen -Ersträsk 
JKF49L/KFJ09M/EWR65T  Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN478-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens Haraholmen - Ersträsk, DHJ123 och KFJ09M/EWR65T 
Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN480-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - Haraholmen - Ersträsk 
YDF379/MMZ00G Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN473-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - vikt, bredd och längd - Haraholmsvägen - WP Aura, 53-
BKH-5 och ZZ-97-12  Delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN233-5) 

 Delegationsbeslut punkt4.19 om blomlådor på  delegat Sandra Flygare Baas (dnr 
22SBN522-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.13 om dispens från lokal trafikföreskrift - Storgatan(751006) (0), delegat Malin 
Viktrsöm (dnr 22SBN536-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 
22SBN371-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.19 om blomlådor på , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 
22SBN239-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9  om transportdispens - vikt, bredd och längd - TFS AB (BOLK), delegat Sandra 
Flygare Baas (dnr 22SBN259-6) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Examensfest - Norrfjärden, 
delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN482-2) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats PR event Österbotten och 
Wasaline, delegat Malin Vikström (dnr 22SBN492-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.11 om lokal trafikföreskrift på Kanalgatan - Gatuavdelningen, delegat Kjell 
Norberg (dnr 22SBN538-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Kanalgatan - Gatuavdelningen, delegat Kjell 
Norberg (dnr 22SBN538-3) 

 Delegationsyttrande punkt 1.33, angående ansökan om nätkoncession, luftledning vid Munksund, delegat 
Helén Eriksson (dnr 22SBN317-10) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.2 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Shoppinghelg - Byxtorget, 
delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN505-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.11 lokal trafikföreskrift Raningsvägen, delegat Malin Vikström (dnr 22SBN541-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Raningsvägen, delegat Malin Vikström (dnr 
22SBN541-3) 

 Underrättelse punkt 4.18 om beslut om fordonsflytt – Ford med registreringsnummer OTD 583, delegat 
Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN413-5) 

 Delegationslista SBN 2022-03-31 -- 2022-05-17 - delegat Anette Aspholme Karlström (dnr 22SBN1-25) 
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 Delegationslista SBN 2022-04-06 -- 2022-05-17 - delegat Jenny Bellander (dnr 22SBN1-26) 

 Delegationslista SBN 2022-03-22 -- 2022-05-17 - delegat Maria Nilsson (dnr 22SBN1-27) 

 Delegationslista SBN 2022-04-21 -- 2022-05-17 - delegat Emelie Lindgren (dnr 22SBN1-28) 

 Delegationslista SBN 2022-04-21 -- 2022-05-17 - delegat Maria Stenberg (dnr 22SBN1-29) 

 Delegationslista SBN 2022-04-21 -- 2022-05-17 - delegat Pernilla Forsberg (dnr 22SBN1-31) 

 Delegationsbeslut ByggR 2022-04-21 -- 2022-05-17 (dnr 22SBN1-33) 

 Delegationslista SBN 2022-04-20 -- 2022-05-17 - delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN1-30) 

 Delegationslista SBN 2022-04-21 -- 2022-05-17 - delegat Mattias Kerttu (dnr 22SBN1-32) 
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§ 84 
 

Redovisning av delgivningar  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar protokoll, protokollsutdrag och annan information som kommit in 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Delgivna handlingar 
 Sakkunnigt yttrande - Nya föreskrifter för väg E4 Norrbottens län (dnr 22SBN290-2) 

 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2022-04-25 § 53 Program för glesbygdsutveckling (dnr 
22SBN3-33) 

 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2022-04-25 § 55 Stöd till den bebyggda kulturmiljön 2022 
(dnr 22SBN3-35) 

 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2022-04-25 § 56 Närområdesutveckling - Sågåns delta i 
Hemträsket Blåsmark (dnr 22SBN3-36) 

 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2022-04-25 § 57 Närområdesutveckling - Garveriet i Sjulnäs 
(dnr 22SBN3-37) 

 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2022-04-25 § 58 Yttrande över ansökan om bygdemedel 
Sikfors Folkets hus byggnadsförening (dnr 22SBN3-38) 

 Kommunstyrelsen 2022-05-29 § 88 Månadsrapport mars 2022 samt helårsprognos (dnr 22SBN3-39) 

 Kommunstyrelsen 2022-05-09 § 89 Byapeng 2022 (dnr 22SBN3-40) 
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§ 85  
 

Av ledamöter väckta ärenden 
Diarienr 19SBN440 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschef Jan Johansson i uppdrag att ta med sig 
frågan om trafiksituationen (infart, parkering, uppställning) på Lilla Fyrgatan till PNF, 
Fastighets- och serviceförvaltningen samt Kultur, park och fritid. 
 
Ärendebeskrivning 
Jan-Eric Sandberg (M) väcker ärende om klagomål på ökad trafik, parkering och uppställning 
av båtar, släp, fyrhjulingar m.m. på Lilla Fyrgatan. 
  
Företaget PSS Marin & Maskin (tidigare Helikopters lokaler) använder Lilla Fyrgatan bl.a. 
som infart till verksamheten och för provkörning av fyrhjulingar. Företaget har också skyltat 
upp Lilla Fyrgatan som infart till verksamheten. Enligt uppgift från Samhällsbyggnads 
trafikingenjör ska infart ske via Nolia-parkeringen, enligt avtal. 
  
Ordförande föreslår att förvaltningschef får i uppdrag att ta med sig frågan om trafik-
situationen (infart, parkering, uppställning) med PNF, Fastighets- och serviceförvaltningen 
samt Kultur, park och fritid. 
  
Information 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 20 § får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden. 
 
Ledamöter i en nämnd har, antingen ensamma eller flera tillsammans, rätt att väcka ärenden i 
nämnden. Rätten att väcka ärenden avser endast den nämnd som ledamoten tjänstgör i och 
innebär inte en rätt att få ärendet avgjort vid det sammanträde då ärendet väcks. 
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§ 86  
 

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

1. Rundtur, VA-område, dagvatten, gator m.m. (enligt utbildningsplan 2020-12-10):  
 
"Samhällsbyggnadsnämnden har ansvarat för uppdragsverksamhet för vatten- och 
avloppsanläggningar, vilket från 2021 är överfört till PIREVA. Samhällsbyggnads-
nämnden ansvarar för anläggning, drift och underhåll av kommunens gator och vägar 
samt industrijärnvägar. Nämnden ansvarar även för bidrag till och andra ärenden 
angående enskilda vägar, samt för kollektivtrafik.” 

 
Nämndens ledamöter informerar om ev. brådskande beslut och aktuella protokoll från 
brukarråden. 
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