
Sammanträdesprotokoll 1 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 
 

 
Sekreterare Maria Burström 

  

Ordförande Magnus Nyström (S) 

  

Justerande Louise Mörk (S) 

  
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ  Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-18 

Anslags uppsättande 2023-01-23 Anslags nedtagande 2023-02-14 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad, Administrativa enheten 
  

Underskrift/anslaget av Maria Burström 

Plats och tid Stadsporten, Gläntan  kl. 9.30 - 17 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Louise Mörk (S) 

  

Justeringens plats och tid Digital justering, 2023-01-23 kl. 8 

  

Paragrafer              §§ 1 - 25 
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Sammanträdesprotokoll 2 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Beslutande  Magnus Nyström (S), ordförande 

Anton Li Nilsson (C), vice ordförande 
Jan-Eric Sandberg (M) 
Louise Mörk (S) 
Thomas Hansson (S) 
Peter Ridderstråle (SLP) 
Isabella Björkman (S) 
Tomas Eklund (S) 
Lage Hortlund (SD) 
Elisabeth Qvarnström (V) 
Anna Spångö (MP) 
Marie Rönnholm (C) 
Matilda Danielsson (C), ersätter Mona Lindkvist (M), §§ 1 - 17 
Ann-Katrine Sämfors (S), ersätter Mona Lindkvist (M), §§ 18 - 25 

  

Övriga deltagare Ann-Katrine Sämfors (S), adjungerande ersättare, §§ 1 - 17 
Jan Johansson, förvaltningschef, §§ 1 - 22 
Leif Wågman, kvalitetssamordnare, §§ 13 - 15, § 18 
Malin Hällgren, controller, §§ 13 - 15 
Frida Åkerström, verksamhetsutvecklare, § 16 
Maria Widman, samhällsutvecklare, § 17 
Kjell Norberg, trafikingenjör, §§ 19 - 21 
Florian Steiner, stadsarkitekt, § 22 
Henrik Fahlman, byggnadsinspektör, § 23 
Maria Burström, nämndsekreterare 
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Sammanträdesprotokoll 3 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Innehållsförteckning ...................................................................................................Sid 

§ 1   Information - del 1 ...........................................................................................................4 

§ 2   Val av ledamöter och ersättare – Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2023 - 
2026 ...................................................................................................................................5 

§ 3   Val av ordförande och vice ordförande – Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
2023 - 2026 ........................................................................................................................8 

§ 4   Val av ledamöter och ersättare – Plan- och tillväxtkommittén 2023 - 2026 ...................9 

§ 5   Nominering av ledamot och ersättare – Pensionärsrådet 2023 - 2026 ..........................11 

§ 6   Nominering av ledamot och ersättare – Förebygganderådet 2023 - 2026 .....................12 

§ 7   Nominering av ledamot och ersättare – Tillgänglighetsrådet 2023 - 2026 ...................13 

§ 8   Nominering av ledamot och ersättare – Landsbygdspolitiska rådet 2023 - 2026 ..........14 

§ 9   Nominering av ledamot och ersättare – Näringslivsrådet 2023 - 2026 .........................16 

§ 10   Nominering av ledamot och ersättare – Folkhälsorådet 2023 - 2026 ............................18 

§ 11   Val av ledamot och ersättare – Femkantens vuxenutbildning 2023 - 2026 ...................19 

§ 12   Val av ledamot och ersättare – Trafikverkets nätverk för ett säkert och miljöanpassat 
vägtransportsystem 2023 - 2026 ......................................................................................21 

§ 13   Förvaltningschefens information och avvikelserapportering ........................................22 

§ 14   Årsredovisning och årsbokslut 2022 .............................................................................23 

§ 15   Fastställande av budget 2023 och verksamhetsplan (VEP) 2023 - 2025 ......................24 

§ 16   Information - del 2 .........................................................................................................25 

§ 17   Yttrande om allmänna vattentjänster i Lakafors, Piteå kommun ..................................26 

§ 18   Internkontrollplan 2023 .................................................................................................28 

§ 19   Förlängning av Piteå kommuns Parkeringsnorm ...........................................................29 

§ 20   Ny lokal trafikföreskrift på Fiskaregatan – återremiss ..................................................30 

§ 21   Nya parkeringsföreskrifter på Saxofongatan .................................................................32 

§ 22   Information om planärenden 2023 ................................................................................33 

§ 23   Tidsbegränsat bygglov i 10 år för industrianläggning - Pite Kronopark 1:57 ...............34 

§ 24  Redovisning av delegationsbeslut ....................................................................................36 

§ 25  Redovisning av delgivningar ...........................................................................................38 
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Sammanträdesprotokoll 4 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 1  
 

Information - del 1 
Diarienr 23SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar Samhällsbyggnadsnämnden om: 
  

 Formalia/sammanträdesteknik: 
 

o utbildning 14 mars (ledamöter, ersättare, nämndsekreterare) 
o öppna mötet, upprop, val av justerare, digital justering (årlig planering) 
o ersättare (ordning för inkallande, fullt möte), växeltjänstgöring, adjungerande 

ersättare (årlig planering), frånvaroanmälan 
o begära och fördela ordet 
o yrkanden (formella yrkanden, sakyrkanden), propositionsordning, votering, 

avstå att rösta, reservationer, jäv, journalanteckning 
o återkommande ärenden, bl.a. Redovisning av delegationsbeslut, Av ledamöter 

väckta ärenden 
o kallelser och protokoll, anslå justering, publicering på webben 
o årlig sammanträdesplanering, öppna/stängda möten 
o brådskande beslut, delegering, delegationsbestämmelser. 

  
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
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Sammanträdesprotokoll 5 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 2  
 

Val av ledamöter och ersättare – Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 2023 - 2026 
Diarienr 22SBN1158 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden utser följande ledamöter till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023 - 2026: 
  

1. Magnus Nyström (S) 
2. Anton Li Nilsson (C) 
3. Louise Mörk (S) 
4. Jan-Eric Sandberg (M) 
5. Mona Lindkvist (M). 

 
Samhällsbyggnadsnämnden utser följande ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens arbets-
utskott för mandatperioden 2023 - 2026: 
  

1. Thomas Hansson (S) 
2. Isabella Björkman (S) 
3. Marie Rönnholm (C) 
4. Elisabeth Qvarnström (V) 
5. Peter Ridderstråle (SLP). 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2022, § 171, Reglemente för styrelse och 
nämnder. 
 
Enligt reglementet ska Samhällsbyggnadsnämnden utse ett arbetsutskott som består av fem 
ledamöter och fem ersättare. Nämnden väljer ledamöter och ersättare till arbetsutskottet för 
samma tid som de valts in som ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Magnus Nyström (S), Anton Li Nilsson (C) och Louise Mörk 
(S) till ledamöter i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
  
Jan-Eric Sandberg (M) nominerar Jan-Eric Sandberg (M) och Mona Lindkvist (M) till 
ledamöter i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
  
Magnus Nyström (S) nominerar Thomas Hansson (S), Isabell Björkman (S) och Marie 
Rönnholm (C) till ersättare i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
  
Tomas Eklund (S) yrkar bifall till Magnus Nyströms (S) förslag. 
  
Elisabeth Qvarnström (V) nominerar Elisabeth Qvarnström (V) till ersättarplats 4 i 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

  
Lage Hortlund (SD) nominerar Lage Hortlund (SD) i första hand till ersättarplats 4 och i 
andra hand till ersättarplats 5 i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
  
Jan-Eric Sandberg (M) nominerar Peter Ridderstråle (SLP) till ersättarplats 5 i 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på valet av ledamöter till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott. Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att nämnden 
utser följande ledamöter: 
  

1. Magnus Nyström (S) 
2. Anton Li Nilsson (C) 
3. Louise Mörk (S) 
4. Jan-Eric Sandberg (M) 
5. Mona Lindkvist (M). 

  
Ordförande ställer därefter proposition på valet av ersättare på ersättarplats 1 - 3 till 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Ordförande finner att det endast finns ett förslag 
till beslut och att nämnden utser följande ersättare: 
  

1. Thomas Hansson (S) 
2. Isabella Björkman (S) 
3. Marie Rönnholm (C). 

  
Ordförande finner sedan att det finns två förslag till ersättare på ersättarplats 4 och två förslag 
till ersättare på ersättarplats 5 till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
  
Ordförande ställer först proposition på förslag till ersättarplats 4. Votering begärs och 
verkställs genom sluten omröstning. Nämnden utser justerare Louise Mörk (S) till 
rösträknare. 
  
Därefter ställer ordförande proposition på förslag till ersättarplats 5. Votering begärs och 
verkställs genom sluten omröstning. Nämnden utser justerare Louise Mörk (S) till 
rösträknare. 
  
Omröstningsresultat ersättarplats 4 
Lage Hortlund (SD): 3 
Elisabeth Qvarnström (V): 4 
Avstår: 6 
Frånvarande: 0 
  
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden utser Elisabeth Qvarnström (V) till ersättare 
på ersättarplats 4 i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
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Sammanträdesprotokoll 7 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Omröstningsresultat ersättarplats 5 
Peter Ridderstråle (SLP): 5 
Lage Hortlund (SD): 1 
Avstår: 7 
Frånvarande: 0 
  
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden utser Peter Ridderstråle (SLP) till ersättare 
på ersättarplats 5 i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
 
Beslutsunderlag 
 Reglemente för styrelse och nämnder 
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Sammanträdesprotokoll 8 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 3  
 

Val av ordförande och vice ordförande – Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 2023 - 2026 
Diarienr 22SBN1159 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Magnus Nyström (S) till ordförande i Samhällsbyggnads-
nämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Anton Li Nilsson (C) till vide ordförande i Samhälls-
byggnadsnämndens arbetsutskott för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2022, § 171, Reglemente för styrelse och 
nämnder. 
 
Enligt reglementet ska Samhällsbyggnadsnämnden utse ett arbetsutskott som består av fem 
ledamöter och fem ersättare. Nämnden väljer ledamöter och ersättare för samma tid som de 
valts in i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Nämnden ska också välja ordförande och vice ordförande bland arbetsutskottets ledamöter, 
för samma tid som de valts in i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Magnus Nyström (S) till ordförande i Samhällsbyggnads-
nämndens arbetsutskott. 
  
Magnus Nyström (S) nominerar Anton Li Nilsson (C) till vice ordförande i Samhälls-
byggnadsnämndens arbetsutskott. 
  
Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till ordförande och vice ordförande i 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. Ordförande finner att nämnden utser Magnus 
Nyström (S) till ordförande och Anton Li Nilsson (C) till vice ordförande i arbetsutskottet. 
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Sammanträdesprotokoll 9 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 4  
 

Val av ledamöter och ersättare – Plan- och tillväxtkommittén 2023 - 
2026 
Diarienr 22SBN1160 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden utser följande fyra ledamöter till Plan- och tillväxtkommittén för 
mandatperioden 2023 - 2026: 
  

1. Magnus Nyström (S) 
2. Anton Li Nilsson (C) 
3. Jan-Eric Sandberg (M) 
4. Mona Lindkvist (M). 

 
Samhällsbyggnadsnämnden utser följande fyra ersättare till Plan- och tillväxtkommittén för 
mandatperioden 2023 - 2026: 
  

1. Louise Mörk (S) 
2. Marie Rönnholm (C) 
3. Mikael Wikström (M) 
4. Elisabeth Qvarnström (V). 

 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt Reglemente för Plan- och tillväxtkommittén, antagen 
av Kommunfullmäktige 12 december, § 172, utse fyra ledamöter och fyra ersättare till Plan- 
och tillväxtkommittén. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska utse ledamöter och ersättare till kommittén för samma tid 
som mandatperioden. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Magnus Nyström (S) och Anton Li Nilsson (C) till 
ledamöter. 
  
Jan-Eric Sandberg (M) nominerar Jan-Eric Sandberg (M) och Mona Lindkvist (M) till 
ledamöter. 
  
Magnus Nyström (S) nominerar Louise Mörk (S) och Marie Rönnholm (C) till ersättare. 
  
Jan-Eric Sandberg (M) nominerar Mikael Wikström (M) till ersättare. 
  
Elisabeth Qvarnström (V) nominerar Elisabeth Qvarnström (V) till ersättarplats 4. 
  
Lage Hortlund (SD) nominerar Lage Hortlund (SD) till ersättarplats 4. 
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Sammanträdesprotokoll 10 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på valet av Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter till 
Plan- och tillväxtkommittén. Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och 
att nämnden utser följande ledamöter till Plan- och tillväxtkommittén: 
  

1. Magnus Nyström (S) 
2. Anton Li Nilsson (C) 
3. Jan-Eric Sandberg (M) 
4. Mona Lindkvist (M). 

  
Ordförande ställer därefter proposition på valet av Samhällsbyggnadsnämndens ersättare 
på ersättarplatserna 1 – 3 till Plan- och tillväxtkommittén. Ordförande finner att det endast 
finns ett förslag till beslut och att nämnden utser följande ersättare till Plan- och tillväxt-
kommittén: 
  

1. Louise Mörk (S) 
2. Marie Rönnholm (C) 
3. Mikael Wikström (M). 

  
Ordförande finner sedan att det finns två förslag till Samhällsbyggnadsnämndens ersättare på 
ersättarplats 4 till Plan- och tillväxtkommittén. 
  
Ordförande ställer proposition på förslag till ersättarplats 4. Votering begärs och verkställs 
genom sluten omröstning. Nämnden utser justerare Louise Mörk (S) till rösträknare. 
  
Omröstningsresultat ersättarplats 4 
Lage Hortlund (SD): 3 
Elisabeth Qvarnström (V): 4 
Avstår: 6 
Frånvarande: 0 
  
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden utser Elisabeth Qvarnström (V) till 
Samhällsbyggnadsnämndens ersättare på ersättarplats 4 i Plan- och tillväxtkommittén. 
 
Beslutsunderlag 
 Reglemente för Plan- och tillväxtkommittén 
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Sammanträdesprotokoll 11 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 5  
 

Nominering av ledamot och ersättare – Pensionärsrådet 2023 - 2026 
Diarienr 22SBN1161 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot i Pensionärsrådet för 
mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Mona Lindkvist (M) till personlig ersättare i 
Pensionärsrådet för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 18 mars 2020, § 54, Reglemente för brukarråd. 
 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller med 
mandatperioden för Kommunstyrelsens ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig 
ersättare. Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter nominera en ledamot och en 
personlig ersättare till Pensionärsrådet. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot i Pensionärsrådet. 
  
Jan-Eric Sandberg (M) nominerar Mona Lindkvist (M) till personlig ersättare i 
Pensionärsrådet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att det endast finns ett förslag till 
beslut. Ordförande finner att nämnden nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot och Mona 
Lindkvist (M) till personlig ersättare i Pensionärsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
 Reglemente för brukarråd 
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Sammanträdesprotokoll 12 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 6  
 

Nominering av ledamot och ersättare – Förebygganderådet 2023 - 
2026 
Diarienr 22SBN1162 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Marie Rönnholm (C) till ledamot i Förebygganderådet 
för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Elisabeth Qvarnström (V) till personlig ersättare i 
Förebygganderådet för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 18 mars 2020, § 54, Reglemente för brukarråd. 
 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller med 
mandatperioden för Kommunstyrelsens ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig 
ersättare. Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter nominera en ledamot och en 
personlig ersättare till Förebygganderådet. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Marie Rönnholm (C) till ledamot i Förebygganderådet. 
  
Elisabeth Qvarnström (V) nominerar Elisabeth Qvarnström (V) till personlig ersättare i 
Förebygganderådet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att det endast finns ett förslag till 
beslut. Ordförande finner att nämnden nominerar Marie Rönnholm (C) till ledamot och 
Elisabeth Qvarnström (V) till personlig ersättare i Förebygganderådet. 
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Sammanträdesprotokoll 13 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 7  
 

Nominering av ledamot och ersättare – Tillgänglighetsrådet 2023 - 
2026 
Diarienr 22SBN1164 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Marie Rönnholm (C) till ledamot i Tillgänglighets-
rådet för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Elisabeth Qvarnström (V) till personlig ersättare i 
Tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige fastställde 18 mars 2020, § 54, Reglemente för brukarråd. 
 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller med 
mandatperioden för Kommunstyrelsens ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig 
ersättare. Jämställdhet ska eftersträvas i rådets sammansättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter nominera en ledamot och en 
personlig ersättare till Tillgänglighetsrådet. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Marie Rönnholm (C) till ledamot i Tillgänglighetsrådet. 
  
Tomas Eklund (S) yrkar bifall till Magnus Nyströms (S) förslag. 
  
Elisabeth Qvarnström (V) nominerar Elisabeth Qvarnström (V) till personlig ersättare i 
Tillgänglighetsrådet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att det endast finns ett förslag till 
beslut. Ordförande finner att nämnden nominerar Marie Rönnholm (C) till ledamot och 
Elisabeth Qvarnström (V) till personlig ersättare i Tillgänglighetsrådet. 
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Sammanträdesprotokoll 14 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 8  
 

Nominering av ledamot och ersättare – Landsbygdspolitiska rådet 
2023 - 2026 
Diarienr 22SBN1163 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Tomas Eklund (S) till ledamot i Landsbygdspolitiska 
rådet för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Lage Hortlund (SD) till personlig ersättare i 
Landsbygdspolitiska rådet för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige reviderade 13 september 2021, § 134, Reglemente för samverkansråd. 
 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller med 
mandatperioden för Kommunstyrelsens ledamöter. Landsbygdspolitiska rådet ska bestå av 
fjorton ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig ersättare. Jämställdhet ska 
eftersträvas i rådets sammansättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter nominera en ledamot och en 
personlig ersättare till Landsbygdspolitiska rådet. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Tomas Eklund (S) till ledamot i Landsbygdspolitiska rådet. 
  
Elisabeth Qvarnström (V) nominerar Elisabeth Qvarnström (V) till personlig ersättare i 
Landsbygdspolitiska rådet 
  
Lage Hortlund (SD) nominerar Lage Hortlund (SD) till personlig ersättare i Landsbygds-
politiska rådet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på nominering av ledamot till Landsbygdspolitiska rådet 
och finner att det endast finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att Samhällsbyggnads-
nämnden nominerar Tomas Eklund (S). 
  
Ordförande ställer därefter proposition på nominering av personlig ersättare till Landsbygds-
politiska rådet och finner att det finns två förslag till beslut. Votering begärs och verkställs 
genom sluten omröstning. Nämnden utser justerare Louise Mörk (S) till rösträknare. 
  
Omröstningsresultat 
Lage Hortlund (SD): 3 
Elisabeth Qvarnström (V): 3 
Avstår: 7 
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Sammanträdesprotokoll 15 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Frånvarande: 0 
  
Ordförande finner att omröstningsresultatet är lika för båda förslagen till personlig ersättare 
och att Samhällsbyggnadsnämnden ska avgöra nomineringen genom lottning. 
  
Lottningsresultat 
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden genom lottning nominerar Lage Hortlund 
(SD) till personlig ersättare i Landsbygdspolitiska rådet. 
 
Beslutsunderlag 
 Reglemente för samverkansråd 
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Sammanträdesprotokoll 16 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 9  
 

Nominering av ledamot och ersättare – Näringslivsrådet 2023 - 2026 
Diarienr 22SBN1165 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot i Näringslivsrådet 
för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Anton Li Nilsson (C) till personlig ersättare i 
Näringslivsrådet för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige reviderade 13 september 2021, § 134, Reglemente för samverkansråd. 
 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller med 
mandatperioden för Kommunstyrelsens ledamöter. Näringslivsrådet ska bestå av sex 
ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig ersättare. Jämställdhet ska eftersträvas i 
rådets sammansättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter nominera en ledamot och en 
personlig ersättare till Näringslivsrådet. 
 
Av dessa ledamöter ska också en ledamot och en ersättare representera Samhällsbyggnad. 
Förvaltningarna utser som sina respektive representanter förvaltningschef eller av denne 
utsedd ersättare. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot i Näringslivsrådet. 
  
Magnus Nyström (S) nominerar Anton Li Nilsson (C) till personlig ersättare i Näringslivs-
rådet. 
  
Peter Ridderstråle (SLP) nominerar Peter Ridderstråle (SLP) till personlig ersättare i 
Näringslivsrådet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på nominering av ledamot till Näringslivsrådet och finner 
att det endast finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att nämnden nominerar Magnus 
Nyström (S) till ledamot i Näringslivsrådet. 
  
Ordförande ställer därefter proposition på nominering av personlig ersättare till Näringslivs-
rådet och finner att det finns två förslag till beslut. Votering begärs och verkställs genom 
sluten omröstning. Nämnden utser justerare Louise Mörk (S) till rösträknare. 
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Sammanträdesprotokoll 17 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Omröstningsresultat 
Anton Li Nilsson (C): 8 
Peter Ridderstråle (SLP): 3 
Avstår: 2 
Frånvarande: 0 
  
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Anton Li Nilsson (C) till 
personlig ersättare i Näringslivsrådet. 
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Sammanträdesprotokoll 18 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 10  
 

Nominering av ledamot och ersättare – Folkhälsorådet 2023 - 2026 
Diarienr 22SBN1268 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot i Folkhälsorådet för 
mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden nominerar Anton Li Nilsson (C) till personlig ersättare i 
Folkhälsorådet för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige reviderade 13 september 2021, § 134, Reglemente för samverkansråd. 
 
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i rådet för den tid som sammanfaller med 
mandatperioden för Kommunstyrelsens ledamöter. Folkhälsorådet ska bestå av fjorton 
ledamöter. För varje ledamot ska finnas personlig ersättare. Jämställdhet ska eftersträvas i 
rådets sammansättning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter nominera en ledamot och en 
personlig ersättare till Folkhälsorådet. 
 
Av dessa ledamöter ska också en ledamot och en ersättare representera Samhällsbyggnad. 
Förvaltningarna utser som sina respektive representanter förvaltningschef eller av denne 
utsedd ersättare. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot i Folkhälsorådet. 
  
Magnus Nyström (S) nominerar Anton Li Nilsson (C) till ersättare i Folkhälsorådet. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att det endast finns ett förslag till 
beslut. Ordförande finner att nämnden nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot och Anton 
Li Nilsson (C) till personlig ersättare i Folkhälsorådet. 
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Sammanträdesprotokoll 19 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 11  
 

Val av ledamot och ersättare – Femkantens vuxenutbildning 2023 - 
2026 
Diarienr 22SBN1166 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Magnus Nyström (S) till ledamot i Femkantens 
vuxenutbildning för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Anton Li Nilsson (C) till ersättare i Femkantens 
vuxenutbildning för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter utse en ledamot och en ersättare 
till Femkantens vuxenutbildning. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot i Femkantens vuxen-
utbildning. 
  
Magnus Nyström (S) nominerar Anton Li Nilsson (C) till ersättare i Femkantens vuxen-
utbildning. 
  
Jan-Eric Sandberg (M) nominerar Anna Spångö (MP) till ersättare i Femkantens vuxen-
utbildning. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer först proposition på nominering av ledamot till Femkantens 
vuxenutbildning och finner att det endast finns ett förslag till beslut. Ordförande finner att 
nämnden utser Magnus Nyström (S) till ledamot i Femkantens vuxenutbildning. 
  
Ordförande ställer därefter proposition på nominering av ersättare till Femkantens 
vuxenutbildning. Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Votering begärs och 
verkställs genom sluten omröstning. Nämnden utser justerare Louise Mörk (S) till 
rösträknare. 
  
Omröstningsresultat 
Anton Li Nilsson (C): 8 
Anna Spångö (MP): 4 
Avstår: 1 
Frånvarande: 0 
  
Ordförande finner att Samhällsbyggnadsnämnden utser Anton Li Nilsson (C) till ersättare i 
Femkantens vuxenutbildning. 
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Sammanträdesprotokoll 20 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

Beslutsunderlag 
 Samverkansavtal Femkantens vuxenutbildning 
 Politisk arbetsplan 2020-02-11 
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Sammanträdesprotokoll 21 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 12  
 

Val av ledamot och ersättare – Trafikverkets nätverk för ett säkert 
och miljöanpassat vägtransportsystem 2023 - 2026 
Diarienr 22SBN1167 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Magnus Nyström (S) till ledamot i Trafikverkets nätverk för 
ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden utser Peter Ridderstråle (SLP) till ersättare i Trafikverkets 
nätverk för ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem för mandatperioden 2023 - 2026. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska bland nämndens ledamöter utse en ledamot och en ersättare i 
Trafikverkets nätverk för ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem. 
  
Yrkanden 
Magnus Nyström (S) nominerar Magnus Nyström (S) till ledamot i Trafikverkets nätverk. 
  
Jan-Eric Sandberg (M) nominerar Peter Ridderstråle (SLP) till ersättare i Trafikverkets 
nätverk. 
  
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att det endast finns ett förslag till 
beslut. Ordförande finner att nämnden utser Magnus Nyström (S) till ledamot och Peter 
Ridderstråle (SLP) till ersättare i Trafikverkets nätverk. 
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Sammanträdesprotokoll 22 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 13  
 

Förvaltningschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 23SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar Samhällsbyggnadsnämnden om verksamheterna 
inom Samhällsbyggnad samt rapporterar eventuella avvikelser. 
  
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
  
  
 
 
 
 
  

Page 22 of 38



Sammanträdesprotokoll 23 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 14  
 

Årsredovisning och årsbokslut 2022 
Diarienr 22SBN1277 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för verksamhetsåret 2022 
enligt bilaga Årsredovisning och årsbokslut för verksamhetsåret – Samhällsbyggnads-
nämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen (2107:725) ska kommunen årligen upprätta årsredovisning, som ska 
omfatta alla verksamheter. 
 
Enligt Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgör årsredovisningen även del i den interna 
kontrollen inom respektive nämnds ansvarsområde. 
 
Samhällsbyggnad har upprättat förslag till årsredovisning och årsbokslut för Samhälls-
byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
 Årsredovisning och årsbokslut för verksamhetsåret 2022 – Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 24 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 15  
 

Fastställande av budget 2023 och verksamhetsplan (VEP) 2023 - 2025 
Diarienr 22SBN1299 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer internbudget enligt bilaga Budget 2023 och 
verksamhetsplan 2023 - 2025 Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 28 november 2022, § 154, fastställt budget 2023 och verksamhets-
plan (VEP) 2023 - 2025. Kommunfullmäktige fastställer en förändring av budget för 
nämnden som motsvarar en ökning med 2 mkr. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 2023. Samhälls-
byggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medel enligt bilaga Budget 
2023 och verksamhetsplan 2023 – 2025 och föreslår att nämnden fastställer förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 Budget 2023 och verksamhetsplan 2023 - 2025 Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 25 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 16  
 

Information - del 2 
Diarienr 23SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar Samhällsbyggnadsnämnden om förvaltningens aktivitets-
baserade arbetssätt samt visar nämnden runt i Stadsporten. 
  
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
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Sammanträdesprotokoll 26 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 17  
 

Yttrande om allmänna vattentjänster i Lakafors, Piteå kommun 
Diarienr 22SBN1312 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att kommunen inte har ansvar för att inrätta 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) för fastigheten  och att kommunen 
därför inte kommer att vidta åtgärder för fastigheten. 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har fått en begäran om att pröva Piteå kommuns skyldighet att enligt 6 § lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) tillhandahålla dricksvatten till fastigheten 

 i Piteå kommun. Länsstyrelsen önskar en redogörelse över vilket ansvar Piteå 
kommun anser sig ha över det berörda området. 
 
Piteå kommun har antagna riktlinjer för bedömning om det föreligger en skyldighet att inrätta 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Riktlinjerna utgår från tillämpningen av § 6 i lag 
om allmänna vattentjänster. Handlingarna i ärendet har bedömts i kommunens övergripande 
VA-planeringsgrupp. 
 
För att ett område enligt riktlinjerna ska ha ett behov av kommunalt VA behöver bland annat 
området utgöras av ett större sammanhang. Enligt kommunens klusteranalys (20 fastighetshus 
med 50 m emellan) är inte fallet så för det här området. Bebyggelseområdet är glest och 
fastighetens hus ligger ca 700 m från närmaste verksamhetsområde för VA. Möjlighet att 
ansluta på frivillig basis finns och kan avtalas särskilt med Pireva. 
 
Några särskilda klagomål från omkringliggande boenden har inte sedan tidigare rapporterats 
till kommunen vad avser dricksvattenkvaliteter eller möjligheter till att anordna enskilda 
avlopp. Fastighetsägare har lämnat två vattenkvalitetsanalyser. Utifrån analysresultaten görs 
bedömningen att rening går att lösa från både den grävda och den borrade brunnen med hjälp 
av reningsutrustning. 
 
Att det i fastighetens omnejd förekommer glest byggda områden som sedan tidigare omfattas 
av ett kommunalt verksamhetsområde för VA är inte skäl eller bedömningsgrund till 
inrättande av framtida VA-områden. Det är de nu gällande riktlinjerna som utgör bedömning 
till kommunens skyldighet till utbyggnad med utgångspunkt i 6 § LAV. 
 
Piteå kommun bedömer att kommunen inte har ett ansvar att inrätta verksamhetsområde för 
VA för denna fastighet och åtgärder kommer inte att vidtas. Bedömningen görs även att det 
finns möjligheter att lösa VA enskilt. 
 
Beslutsunderlag 
 Underrättelse om allmänna vattentjänster i Lakafors, , dnr 567-13562-2022 
 Begäran om yttrande angående kommunalt vatten och anslutning till verksamhetsområde 

för vatten i Lakafors med omnejd 
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Sammanträdesprotokoll 27 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 Karta - kommunalt vatten och avlopp i Holmträsk-Backträsk-Nybyn-Pålmark-Lakafors-
Tullnäs 
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Sammanträdesprotokoll 28 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 18  
 

Internkontrollplan 2023 
Diarienr 22SBN1298 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar internkontrollplan för 2023 enligt bilaga Internkontrollplan 
2023 Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), var och en inom sitt område, se 
till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
bestämmelser i lag och annan författning som gäller för verksamheten. 
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (Kommunfullmäktiges beslut  
16 februari 2015, § 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 
 Internkontrollplan 2023 Samhällsbyggnadsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 29 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 19  
 

Förlängning av Piteå kommuns Parkeringsnorm 
Diarienr 21SBN607 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige förlänger Piteå kommuns 
Parkeringsnorm med 12 månader, från 2023-02-19 till och med 2024-02-19. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad, enheten Trafik och bygg, önskar en förlängning av gällande parkerings-
norm med 12 månader. Enheten har haft höga ärendeinflöden och även varit underbemannade 
under 2022 vilket har inneburit att enheten haft svårt att prioritera en uppdatering av 
parkeringsnormen. Gällande parkeringsnorm gäller till och med 19 februari 2023. 
 
Parkeringsnormen är ett viktigt styrdokument för parkeringstal för cykel- och bilparkering vid 
nybyggnation och vid om- och tillbyggnation. Parkeringsnormen är till för att säkerställa att 
fastighetsägare klarar ett visst parkeringsbehov med hjälp av kommunens framräknade 
behovstal. 
 
Parkeringsnormen har använts frekvent sedan den antogs och den har fungerat väl. Enheten 
Trafik och bygg ser för tillfället inga större behov av några förändringar av befintlig 
parkeringsnorm. Samhällsbyggnad föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden förlänger 
parkeringsnormens giltighetstid till och med 19 februari 2024. 
 
Beslutsunderlag 
 Riktlinjer för parkeringsnorm 
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Sammanträdesprotokoll 30 (38) 
Sammanträdesdatum  
2023-01-18  

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 20  
 

Ny lokal trafikföreskrift på Fiskaregatan – återremiss 
Diarienr 22SBN1251 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till Samhällsbyggnad för att utreda och 
föreslå alternativa begränsningar för parkering på Fiskaregatan. 
 
Ärendebeskrivning 
Parkeringen på Fiskaregatan är idag en så kallad 24-timmarsparkering som är avgiftsfri. Detta 
innebär att fordon får parkera i högst 24 timmar i följd vardagar måndag till fredag. Lördag 
och söndag är det ingen reglering vilket innebär att fordon kan parkera från fredag till måndag 
kl. 00. 
 
Kultur, park och fritid har efterfrågat en annan tidsreglering på parkeringen längs Fiskare-
gatan då denna långtidsparkering har försvårat för dem att sköta underhållet i Konstparken. 
Tillgängligheten för Parkenhetens fordon försvåras är när fordon kan stå parkerade i flera 
dagar i rad längs Fiskaregatan. Under en tid har även kommunens parkeringsvakter haft 
svårighet att övervaka parkeringen. De har behövt lägga ner mycket tid och kraft på över-
vakningen för att försöka åtgärda problemet med fordon som parkerar för länge. När fordon 
kan parkera på parkeringen en hel helg, enligt gällande regler, påverkas även drift och 
underhållet på gatan och på själva parkeringsplatsen negativt. 
 
Planen är inte att förhindra att parkeringsplatsen är en dygnsparkering, men att förbjuda att 
fordon kan parkera flera dagar i rad, samt att strukturera upp skyltningen av parkeringen så att 
infart till Konstparken inte hindras av parkerade fordon. Den generella parkeringsregeln som 
gäller idag får konsekvenser både för området och park- och gatuunderhållet. Med en ändring 
av den generella tidsreglering har Samhällsbyggnad (enheten Trafik och bygg) en för-
hoppning om att de problem som både parkeringsvakter, Gatuavdelningen och Parkenheten 
upplever kommer att minska. Samtidigt bibehåller kommunen en relativt attraktiv dygns-
parkering med central placering. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ny lokal trafikföreskrift 
som tillåter en parkeringstid om maximalt 24 timmar per dygn alla dagar i veckan. 
  
Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att utreda och föreslå 
alternativa begränsningar för parkering på Fiskaregatan. 
  
Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Samhällsbyggnadsnämnden 
återremitterar ärendet till förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
 Piteå kommuns motivering till förslag om ny trafikföreskrift på parkering längs 

Fiskaregatan 
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 Kartbilaga om ny lokal trafikföreskrift på Fiskaregatan 
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§ 21  
 

Nya parkeringsföreskrifter på Saxofongatan 
Diarienr 22SBN1303 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om parkeringsreglering på Saxofongatan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad har under en tid haft problem med parkerade fordon längs Saxofongatan. 
Ofta händer det att fordonen parkeras på båda sidor av Saxofongatan med framkomlighets-
problem som följd. Sedan PiteBo införde betalning för besöksparkering till deras fastigheter 
har problemet på gatan ökat kraftigt. Vintertid blir problematiken med parkerade fordon ännu 
värre. Vi får meddelanden om att det är svårt att underhålla gatan då snöröjningsfordonen 
ibland har svårt att ta sig fram och ibland även att kunna lägga snön från vägen. När ett fordon 
parkerat en längre tid, 24-timmarsregeln gäller, lämnas det stora snösträngar kvar på 
vägbanan som ofta utgör framkomlighetshinder men som också äventyrar trafiksäkerheten 
negativt. 
 
Eftersom området runt i kring är ett besöksområde med flertalet promenadstigar, ute gym 
samt en inofficiell badplats finns ett visst behov av att kunna parkera fordon längs gatan. I 
dagsläget finns det inte någon anordnad besöksparkering till parkområdet varvid Saxofon-
gatan är enda alternativet. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att Saxofongatan regleras med parkeringsförbud på norra sidan och 
delar av södra sidan på sträckan som framgår av kartbilagan ”förslag till reglering av 
parkering”. Delar av södra sidan, se kartbilaga förslag till reglering av parkering, regleras med 
tillåtelse att parkera 4 timmar i följd alla dagar mellan kl. 08 - 22 och mellan kl. 22 - 08 
regleras det med parkeringsförbud alla dagar. 
 
Parkeringsförbudet kl. 22 - 08 är till för att Gatuavdelningen ska kunna utföra drift och 
underhållsarbeten på Saxofongatan. Med denna reglering har Samhällsbyggnad tagit hänsyn 
till parkeringsbehovet, men också behovet av att kunna utföra drift och underhåll av 
Saxofongatan. Kultur, park och fritid har hörts i ärendet och meddelar att de anser att 
regleringen är bra för området. 
 
Beslutsunderlag 
 Piteå kommuns motivering till förslag om nya trafikföreskrifter på Saxofongatan 
 Kartbilaga förslag till reglering av parkering 
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§ 22  
 

Information om planärenden 2023 
Diarienr 23SBN9 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Stadsarkitekt Florian Steiner informerar Samhällsbyggnadsnämnden om pågående och 
aktuella planärenden. 
  
Samhällsbyggnad föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
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§ 23  
 

Tidsbegränsat bygglov i 10 år för industrianläggning - Pite Kronopark 
1:57 
Diarienr 22SBN1305 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av vätgas-
anläggning med tillhörande kontrollbyggnader på fastigheten Pite Kronopark 1:57 till och 
med 31 januari 2033. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 31 § samt 33 § plan- och 
bygglagen (2010:900) (PBL) och 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) (PBF). 
  
Information till beslutet 
Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser eller förutsätter planläggning. 
 
För att några mark-, rivnings- eller byggnadsarbeten ska få påbörjas krävs att ett startbesked 
har beviljats samt att minst fyra veckor har gått från och med att detta beslut kungjordes i 
Post- och Inrikes tidningar. 
 
Om arbetena påbörjas innan fyra veckor har gått från kungörelsen eller innan ett startbesked 
beviljats kan det bli aktuellt med ingripanden enligt 11 kap. PBL. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ett tekniskt samråd krävs i detta projekt - sökande 
kontaktar handläggare i ärendet för att boka tid. 
 
Avgiften för bygglovet är 57 178 kr i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 
Tidsfristen började löpa 24 november 2022. Beslut fattas 18 januari 2023, vilket innebär att 
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd 
av 12 kap. 8 a § PBL. Hur avgiften är fastställd framgår av faktura. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om uppförande av en vätgasanläggning inkom till Samhällsbyggnadsnämnden  
3 november 2022. Ansökan avser tidsbegränsat bygglov i 10 år. 
 
Åtgärden beräknas ha ett totalt markanspråk på ca 10 000 m2 (inklusive eventuell parkering, 
kontrollbyggnad, vägar etc.) och den stängslade ytan som beräknas behövas för själva 
anläggningen uppgår till ca 2 000 m2. 
 
Åtgärden består av två kontrollbyggnader/containrar med skärmtak på 416 m2 där det finns 
möjlighet att ställa upp 6 moduler för lagring och 14 moduler/containrar där själva processen 
sker. Vatten till spjälkning borrar man efter på plats. 
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Motivering 
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår i den stora vindkraftsetableringen. 
 
Av 9 kap. 31 § PBL följer att bygglov ska ges för en byggnad utanför ett område med 
detaljplan om det 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 
Tomas Eklund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
 Översiktskarta - PB 2022-609 
 Översiktlig situationsplan ortofoto - PB 2022-609 
 Planritning byggnader - PB 2022-609 
 Verksamhetsbeskrivning Dragaliden H2 Svevind - PB 2022-609 
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§ 24 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 

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

Delegationsbeslut 
 Delegationsbeslut - Indexuppräkning Taxa för nyttjande och försäljning  av kommunal mark - delegat Maria 

Nilsson (dnr 18SBN289-36) 

 Delegationsyttrande punkt 4.9 om transportdispens - bredd - Trafikverket, delegat Sandra F Baas (dnr 
22SBN1274-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - Bredd - Burlink Transport AB, delegat Michaela Wikdahl 
(dnr 22SBN1273-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.5 om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort) - Hemtjänsten Djupviken , delegat 
Sandra F Baas (dnr 22SBN1279-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.9 om transportdispens - Lindbäcks bygg, delegat Sandra Flygare Baas (dnr 
22SBN1275-3) 

 Delegationsbeslut punkt 4.13 om dispens från lokal trafikföreskrift på Hamngatan, delegat Kjell Norberg (dnr 
22SBN1290-1) 

 Delegationsbeslut punkt 4.11 om lokal trafikföreskrift på Fiskaregatan, delegat Kjell Norberg (dnr 22SBN1251-
1) 

 Delegationsbeslut punkt 4.12 - beslut om dispens från lokala trafikföreskrifter (dnr 22SBN1293-4) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Öjagatan - Install Infra , delegat Kjell Norberg (dnr 
22SBN1301-4) 

 Delegationsbeslut 4.23 om trafikanordningsplan - Piteå innerstad , delegat Sandra F Baas (dnr 22SBN1293-5) 

 Delegationsyttrande  punkt 4.14.1 om tillstånd för begagnande av offentlig plats - Uppställning container - 
Hamnplan och Prästgårdsgatan , delegat Sandra Flygare Baas (dnr 22SBN1267-4) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.1 tillstånd om begagnande av offentlig plats  delegat Magnus Nyström (dnr 
22SBN1317-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.11 om lokal trafikföreskrift Kyrkbrogatan, delegat Malin Vikström (dnr 22SBN1141-
6) 

 Delegationsbeslut punkt 1.3 över flytt av budget från drift till investering år 2022, delegat Jan Johansson (dnr 
23SBN20-1) 

 Delegationsyttrande punkt 4.14.1 tillstånd begagnande av offentlig plats , delegat Magnus Nyström (dnr 
23SBN17-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Lillbrogatan , delegat Michaela Wikdahl (dnr 
23SBN23-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.5 om nyttoparkeringstillstånd - Boende Livet Ut i Norr AB , delegat Sandra F 
Baas (dnr 22SBN1296-6) 

 Delegationsbeslut punkt 4.5 om nyttoparkeringstillstånd - Boende livet ut i norr, delegat Sandra F Baas (dnr 
22SBN1296-7) 

 Delegationsbeslut punkt 4.23 om trafikanordningsplan på Aronsgatan , delegat Michaela Wikdahl (dnr 
23SBN24-2) 

 Delegationsbeslut punkt 4.18 om fordonsflytt Floragatan , delegat Sandra F Baas (dnr 23SBN29-3) 

 Delegationsbeslut SBN 2022-10-19 - 2022-12-20 - delegat Anette Aspholme-Karlström (dnr 23SBN5-1) 

 Delegationsbeslut SBN 2022-12-21 -- 2023-01-10 - delegat Anette Aspholme-Karlström (dnr 23SBN5-2) 
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 Delegationsbeslut SBN 2022-10-19 - 2023-01-10 - delegat Maria Stenberg (dnr 23SBN5-3) 

 Delegationsbeslut SBN 2022-11-30 -- 2023-01-10 - delegat Sandra Flygare Baas (dnr 23SBN5-4) 

 Delegationsbeslut ByggR 2022-11-30 -- 2023-01-10 (dnr 23SBN5-5) 

 Delegationsbeslut SBN 2022-11-30 - 2023-01-10 - delegat Pernilla Forsberg (dnr 23SBN5-6) 

 Delegationsbeslut SBN 2022-11-30 -- 2023-01-10 - delegat Mattias Kerttu (dnr 23SBN5-7) 
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§ 25 
 

Redovisning av delgivningar  
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar som information, protokoll, kurser och konferenser 
med mera som inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Delgivna handlingar 
 Yttrande - Muddring av Porsnäsfjärden (dnr 22SBN1146-2) 

 Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 210 Begäran om medel ur kommunstyrelsens central pott - Finansiering av 
NOD-projektet, Norrbotniabanan (dnr 22SBN1147-2) 

 Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 211 Fördelning av stöd till landsbygdsbutiker (dnr 22SBN3-67) 

 Kommunstyrelsen 2022-11-29 § 203 Månadsrapport oktober 2022 samt helårsprognos (dnr 22SBN3-68) 

 Kommunfullmäktige 2022-11-28 § 154 Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023 - 2025 samt 
kommunal skattesats (dnr 22SBN3-70) 

 Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023 - 2025 samt kommunal skattesats (dnr 22SBN3-71) 

 Kommunfullmäktige 2022-11-28 § 159 Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt (dnr 19SBN446-7) 

 Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt (dnr 19SBN446-8) 

 Protokoll Kommunala tillgänglighetsrådet 30 november 2022 (dnr 22SBN3-72) 

 Bilaga 1 - Hälsoslingor tillgänglighetsrådet. (dnr 22SBN3-73) 

 Bilaga 2 - Bildspel Trafikverket Norrbotniabanan (dnr 22SBN3-74) 

 Protokoll Kommunala förebygganderådet 1 december 2022 (dnr 22SBN3-76) 

 Bilaga 1 - Beredning och mötesdagar 2023 (dnr 22SBN3-77) 

 Bilaga 2 - Riktlinjer Pott för arbete mot droger (dnr 22SBN3-78) 

 Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 172 Reglemente för Plan- och tillväxtkommittén (dnr 22SBN1160-1) 

 Reglemente för Plan- och tillväxtkommittén (dnr 22SBN1160-2) 

 Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 171 Reglemente för styrelse och nämnder (dnr 22SBN1158-1) 

 Reglemente för styrelse och nämnder (dnr 22SBN1158-2) 

 Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 181 Försäljning del av fastighet Löjan 1 (dnr 22SBN1081-4) 

 Karta - Försäljning del av fastighet Löjan 1 (dnr 22SBN1081-5) 

 Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 174 Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023 - 
2026 (dnr 22SBN1158-3) 

 Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 170 Arbetsordning - Kommunfullmäktige (dnr 22SBN3-79) 

 Arbetsordning för Kommunfullmäktige (dnr 22SBN3-80) 

 Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2022-11-29 (dnr 22SBN3-81) 

 Protokoll arbetsutskottet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten 2022-11-29 (dnr 22SBN3-82) 

 Protokollsutdrag § 85 Taxor 2023 (dnr 22SBN3-83) 

 Kommunfullmäktige 2022-12-12 § 173 Reglemente för Gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns 
kommuner (dnr 22SBN3-84) 

 Reglemente för Gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner (dnr 22SBN3-85) 
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