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Anslag/Bevis 
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Sammanträdesdatum 2015-01-13 

Anslags uppsättande 2015-01-20 Anslags nedtagande 2015-02-10 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnad stab 

  

Underskrift/anslaget av 
Anna-Karin Filipsson 

 

Plats och tid Nolia City Konferens, Tingsholmen kl 9:00 – 15:00 

  

Beslutande Brith Fäldt (V) ordförande 

Magnus Nyström (S)  

vice ordförande 

Jenny Savela (S) 

Carola Sundqvist (S) 

Tomas Eklund (S) 

Agnes Szögi (S) 

Karl-Erik Jonsson (M) 

Daniel Bergman (M) §§ 1 – 12  

Martin Åström (NS) 

Marika Risberg (C) 

Ann-Louise Hagström (MP)  

tjg ersättare 

Agneta Nilsson (S) tjg ersättare 

Ulf Lindström (FP) tjg ersättare 

Roland Alm (S)  

tjg ersättare §§ 13 – 17  

  

Övriga deltagare Thomas Sundqvist, förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Jennie Lehtipalo, stabschef §§ 1 – 3  

Eva Wikström, avdelningschef Teknik och gator §§ 1 – 3  

Håkan Johansson, avdelningschef Kompetensförsörjning §§ 1 – 3 

Åsa Wikman, avdelningschef Samhällsplanering §§ 1 – 3 

Leif Wågman, kvalitetssamordnare § 13 

Anna-Karin Filipsson, sekreterare 

Ulla-Stina Fredman, ers sekreterare 

Roland Alm, adjungerad §§ 1 – 12  

  

Utses att justera Jenny Savela 

Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab 2014-01-20 kl 9:00 

  Paragrafer §§ 1 – 17  

Sekreterare Anna-Karin Filipsson  

  

Ordförande Brith Fäldt  

  

Justerande Jenny Savela  

   



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-01-13 

2 (19) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

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

  

§  1 Val av justerare samt tid och plats för justering .................................................................. 3 

§  2 Digitala utskick av handlingar ............................................................................................. 4 

§  3 Presentation Samhällsbyggnads organisation ..................................................................... 5 

§  4 Val av ledamöter och ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott .................. 6 

§  5 Val av ordförande och vice ordförande till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ..... 7 

§  6 Val av ledamöter och ersättare till Arbetsmarknads och vuxenutbildningsutskottet .......... 8 

§  7 Val av ordförande och vice ordförande till Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet ................................................................................................. 9 

§  8 Val av ledamöter till Plan- och tillväxtkommittén ............................................................ 10 

§  9 Val av representant till Femkantens vuxenutbildning ....................................................... 11 

§  10 Val av representant i Trafikverkets nätverk för ett säkert och miljöanpassat 

vägtransportsystem ......................................................................................................... 12 

§  11 Delegation av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar ........................... 13 

§  12 Sammanträdesplanering 2015 ......................................................................................... 14 

§  13 Information VEP 2015-2017 mål och uppdrag ............................................................... 15 

§  14 Fastställande av delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden ............................ 16 

§  15 Dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden ............................................. 17 

§  16 Attesträtter inom Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden ................................... 18 

§  17 Övriga frågor ................................................................................................................... 19 

 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-01-13 

3 (19) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  1 

Val av justerare samt tid och plats för justering 

 

Beslut 

1. Jenny Savela utses till justerare.  

 

2. Justering sker 2015-01-20 kl 9:00 på Samhällsbyggnads stab. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren föreslår Jenny Savela som justerare och Samhällsbyggnads stab den 20 

januari kl 9:00 som tid och plats för justering av protokollet. 

 

En lista på förslag till justerare under året bifogas som bilaga.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag justerare Samhällsbyggnadsnämnden 2015 
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§  2 

Digitala utskick av handlingar  

 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utskick av handlingar till sammanträden 

levereras digitalt via ledamöternas kommunala epostadresser fram till dess att 

läsplattor införs i nämnderna. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till nämndsekreteraren att undersöka möjligheten 

att lägga sammanträdeshandlingar direkt på Samhällsbyggnadsnämndens sida på 

www.pitea.se. 

 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i kommunens arbete att arbeta ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv 

har kommunstyrelsen beslutat om ett breddinförande av läsplattor till nämnder och 

fullmäktige. Användande av läsplattor gör det möjligt för nämndernas ledamöter att läsa 

handlingar direkt i läsplattan. Det förenklar arbetet för nämndsekreterarna och sparar 

kostnader för porto och kopieringskostnader. 

 

Redan nu har alla ledamöter och ersättare en kommunal epostadress. 

 

Nämndsekreteraren föreslår att utskick av handlingar levereras digitalt via den kommunala 

epostadressen fram till att läsplattor införs i nämnden.  

Vidare föreslås att nämndsekreteraren uppdras att undersöka möjligheten att lägga 

sammanträdeshandlingar direkt på Samhällsbyggnadsnämndens sida på www.pitea.se och 

ledamöterna hämtar digitala handlingar där fram till att läsplattor införs i nämnden.  
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§  3 

Presentation Samhällsbyggnads organisation  

Diarienr  
 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads ledningsgrupp presenterar Samhällsbyggnads organisation enligt bilaga 

15SBN3-2. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15SBN3-2 Organisation Samhällsbyggnad 2015 
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§  4 

Val av ledamöter och ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens 

arbetsutskott 
 

Diarienr 15SBN10 
 

 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden utser som ledamöter till arbetsutskottet: 

Brith Fäldt (V) 

Magnus Nyström (S) 

Jenny Savela (S) 

Daniel Bergman (M) 

Marika Risberg (C) 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden utser som ersättare till arbetsutskottet: 

Esbjörn Häggström (MP) 

Agnes Szögi (S) 

Tomas Eklund(S) 

Martin Åström (NS) 

Jan Westerberg (FP) 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt Samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska ett arbetsutskott finnas. Arbetsutskottet 

ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av 

Samhällsbyggnadsnämnden bland dess ledamöter för samma tid som de invalts i 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som ledamöter till arbetsutskottet: 

Brith Fäldt (V) 

Magnus Nyström (S) 

Jenny Savela (S) 

Daniel Bergman (M) 

Marika Risberg (C) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som ersättare till arbetsutskottet: 

Esbjörn Häggström (MP) 

Agnes Szögi (S) 

Tomas Eklund(S) 

Martin Åström (NS) 

Jan Westerberg (FP) 
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§  5 

Val av ordförande och vice ordförande till 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (SBN AU) 
 

Diarienr 15SBN11 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Brith Fäldt (V) till ordförande och Magnus Nyström (S) till 

vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnadsnämnden ska bland arbetsutskottets ledamöter för den tid som nämnden 

bestämmer, välja en ordförande och en vice ordförande.  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Brith Fäldt (V) till ordförande och Magnus Nyström (S) 

till vice ordförande. 
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§  6 

Val av ledamöter och ersättare till Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet (SBN AVU) 
 

Diarienr 15SBN12 
 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden utser som ledamöter i Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet: 

Magnus Nyström (S) 

Mikael Borgh (V) 

Carola Sundqvist (S) 

Martin Åström (NS) 

Marika Risberg (C) 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden utser som ersättare i Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet: 

Roland Alm (S) 

Brith Fäldt(V) 

Jenny Savela (S) 

Karl-Erik Jonsson (M) 

Jan Westerberg (FP) 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt Samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska ett arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskott finnas. Arbetsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem 

ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av Samhällsbyggnadsnämnden bland dess ledamöter 

och ersättare för samma tid som de invalts i Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som ledamöter i Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet: 

Magnus Nyström (S) 

Mikael Borgh (V) 

Carola Sundqvist (S) 

Martin Åström (NS) 

Marika Risberg (C) 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som ersättare i Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet: 

Roland Alm (S) 

Brith Fäldt(V) 

Jenny Savela (S) 

Karl-Erik Jonsson (M) 

Jan Westerberg (FP) 

 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
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§  7 

Val av ordförande och vice ordförande till Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet 
 

Diarienr 15SBN13 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Magnus Nyström (S) till ordförande och Mikael Borgh (V) 

till vice ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnadsnämnden ska bland arbetsutskottets ledamöter för den tid som nämnden 

bestämmer, välja en ordförande och en vice ordförande. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Magnus Nyström (S) till ordförande och Mikael Borgh 

(V) till vice ordförande. 

 

 

Beslutsunderlag 

Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden 
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§  8 

Val av ledamöter till Plan- och tillväxtkommittén  

Diarienr 15SBN14 
 

Beslut  

1. Samhällsbyggnadsnämnden utser som ledamöter till Plan- och tillväxtkommittén: 

Brith Fäldt (V) 

Magnus Nyström (S) 

Opposition 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden utser som ersättare till Plan- och tillväxtkommittén: 

Agnes Szögi (S) 

Tomas Eklund (S) 

Opposition 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnadsnämnden ska utse tre ledamöter och tre ersättare till Plan- och 

tillväxtkommittén. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som ledamöter till Plan- och tillväxtkommittén: 

Brith Fäldt (V) 

Magnus Nyström (S) 

Opposition 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som ersättare till Plan- och tillväxtkommittén: 

Agnes Szögi (S) 

Tomas Eklund (S) 

Opposition 
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§  9 

Val av representant till Femkantens vuxenutbildning  

Diarienr 15SBN15 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Magnus Nyström (S) som ledamot och Karl-Erik Jonsson 

(M) som ersättare till Femkantens vuxenutbildning. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnadsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare till Femkantens 

vuxenutbildning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som Magnus Nyström (S) som ledamot och Karl-Erik 

Jonsson (M) som ersättare. 
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§  10 

Val av representant i Trafikverkets nätverk för ett säkert och 

miljöanpassat vägtransportsystem 
 

Diarienr 15SBN16 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Brith Fäldt (V) som ledamot och Karl-Erik Jonsson (M) 

som ersättare till Trafikverkets nätverk för ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare i Trafikverkets nätverk för 

ett säkert och miljöanpassat vägtransportsystem. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Brith Fäldt (V) som ledamot och Karl-Erik Jonsson (M) 

som ersättare. 
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§  11 

Delegation av arbetsmiljöuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar  

Diarienr 15SBN17 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar det löpande arbetsmiljöarbetet till förvaltningschef 

Samhällsbyggnad enligt ärendebeskrivningen. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i Piteå kommun. 

Ansvarsförhållandena inom arbetsmiljöarbetet framgår av personalavdelningens 

sammanställning. 

Samhällsbyggnadsnämnden har huvudansvaret för arbetsmiljöfrågorna inom den egna 

förvaltningen. 

Samhällsbyggnadsnämnden skall delegera det löpande arbetsmiljöarbetet till 

förvaltningschef Samhällsbyggnad 

 

Förvaltningschefens uppgifter inom arbetsmiljöområdet: 

- Hålla sig informerad om lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet 

- Ta fram mål och policy för arbetsmiljöverksamheten 

- Utarbeta rutiner och riktlinjer för hur ”systematiskt arbetsmiljöarbete” skall 

genomföras 

 

- Ta fram riktlinjer för tillgängligheten i verksamheten på lagar och föreskrifter inom 

arbetsmiljöområdet 

- Utöva tillsyn hur arbetsmiljöverksamheten fungerar inom organisationen 

- I budgetarbetet beakta de arbetsmiljöinvesteringar som behöver göras 

 

- Tillgodose utbildningsbehov på arbetsmiljöområdet 

- Årligen följa upp arbetsskador/sjukdom, hot och våld samt hur rehabiliteringsarbetet 

fungerar 

- Informera huvudskyddsombud om frågor som rör dennes verksamhet 

 

- Göra en bedömning av arbetsmiljöärenden, och i första hand svara för att ärendet 

åtgärdas och i andra hand att ärendet förs vidare till Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Beslutsunderlag 

Personalavdelningens sammanställning ”Arbetsmiljöansvaret i Piteå kommun”, den 20 

december 2012 
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§  12 

Sammanträdesplanering 2015  

Diarienr 15SBN18 
 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

2015 enligt bilaga 15SBN18-1. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden ska starta 9:30. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden har som målsättning att två sammanträden per år förläggs 

utanför stadshuset. Dessa sammanträden förläggs med start från kl 15:00. 

 

Ärendebeskrivning  

Ett förslag till sammanträdesdagar och beredningar för 2015 för Samhällsbyggnadsnämnden 

dess arbetsutskott och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott redovisas i bilaga och 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås godkänna förslaget. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår start 9:30 för nämndens sammanträden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår som målsättning att två sammanträden per år förläggs 

utanför stadshuset. Dessa sammanträden förläggs med start från kl 15:00. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15SBN18-1 Sammanträdesplanering SBN 2015 
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§  13 

Information VEP 2015-2017 mål och uppdrag  

Diarienr  
 

 

Ärendebeskrivning 

Kvalitetssamordnare Leif Wågman informerar om mål och uppdrag i VEP 2015-2017 enligt 

bilaga 15SBN3-1. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15SBN3-1 VEP 2015-2017 SBN 
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§  14 

Fastställande av delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden  

Diarienr 15SBN19 
 

 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer delegationsordning enligt bilaga 15SBN19-1. 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har tagit fram ett förslag till delegationsordning för Samhällsbyggnads-

nämnden och föreslår nämnden fastställa delegationsordningen enligt bilaga 15SBN19-1. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15SBN19-1 Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden 
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§  15 

Dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden  

Diarienr 15SBN20 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar dokumenthanterings- och gallringsplan enligt bilaga 

15SBN20-1. 

 

Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska upprätta en dokumenthantering- och gallringsplan som beskriver nämndens-

/styrelsens handlingar och hur dessa arkiveras. 

Samhällsbyggnad har i samråd med kommunens arkivarier upprättat en dokumenthanterings- 

och gallringsplan för nämnden och föreslår Samhällsbyggnadsnämnden anta denna. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15SBN20-1 Dokumenthanterings- och gallringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 
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§  16 

Attesträtter inom Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden  

Diarienr 15SBN21 
 

 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden utser förvaltningschef Samhällsbyggnad som 

beslutsattestant för hela förvaltningen. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden utser avdelningschefer inom förvaltningen som 

beslutsattestanter inom sina respektive avdelningar. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden medger vidare möjlighet för förvaltningschef 
Samhällsbyggnad att delegera till annan anställd inom förvaltningen och 

avdelningschef att delegera till sig underställd personal. 

 

4. Förvaltningschefs delegation enligt punkten 1 omfattar belopp upp till 10 miljoner 

kronor.  

 

5. Avdelningschefs delegation enligt punkten 2 omfattar belopp upp till 5 miljoner 

kronor.  

 

6. Delegation enligt punkten 3 omfattar de belopp som förvaltningschef eller 

avdelningschef har delegation på enligt punkt 1 respektive 2. 

 

 
Ärendebeskrivning 

Varje nämnd ska enligt kommunens attestreglemente § 8 utse personer eller 

befattningar/funktioner med rätt att attestera samt ersättare för dessa.  

 

Samhällsbyggnad föreslår förvaltningschef och avdelningschefer som beslutsattestanter med 

möjlighet att vidaredelegera beslutsattesträtt längre ut i organisationen. Vidare att 

förvaltningschefs delegation enligt punkten 1 omfattar belopp upp till 10 miljoner kronor. 

Avdelningschefs delegation enligt punkten 2 omfattar belopp upp till 5 miljoner kronor. 

Delegation enligt punkten 3 omfattar de belopp som förvaltningschef eller avdelningschef har 

delegation på enligt punkt 1 respektive 2. 

 
Beslutsunderlag 

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar 
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§  17 

Övriga frågor  

Diarienr 15SBN9 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hålla offentliga sammanträden inom ramen för 

kommunallagens bestämmelser. 

Ärendebeskrivning 

- Offentliga sammanträden för allmänheten. 

Kommunfullmäktige har den 18 december 2000, § 177 beslutat att kommunstyrelsen 

och nämnderna med stöd av kommunallagen 6 kap 19 a § medges hålla offentliga 

sammanträden. 

I lagen har gjorts undantag för ärenden som rör myndighetsutövning samt ärenden 

som innehåller sekretessbelagda uppgifter, dessa frågor skall alltid avhandlas inom 

stängda dörrar.  

Det finns också andra ärenden som enligt lagens förarbeten inte lämpar sig för 

behandling vid offentliga sammanträden, t ex ärenden som nämnden/styrelsen endast 

bereder för avgörande i fullmäktige eller i annan nämnd, eller nämndens/styrelsens 

interna överläggningar inför sin budgetframställning. 

 

- Nämnden diskuterar bestämmelser och uppdrag för Arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet. Utskottet är beredande och sammanträder fyra gånger per 

år. Förslag finns på olika fördjupningsteman för utskottet. Nämnden väljer att 

återkomma inför nästa sammanträde för att hinna diskutera med avdelningschefen för 

Kompetensförsörjning om lämpliga teman. 

 

- Nämndsekreteraren går igenom reglementet och informerar om bestämmelser om 

ersättningar för kommunens förtroendevalda. Nödvändiga blanketter kommer att 

läggas ut på nämndens sida på www.pitea.se.  

 

- Nämndens sammanträde den 10 – 11 februari på Stiftsgården i Skellefteå kommer 

förutom sammanträde att vara ett utbildningstillfälle för nämndens ledamöter och 

ersättare med fokus på nämndens uppdrag. Anmälan om deltagande och eventuell 

specialkost till nämndsekreterarna senast den 21 januari. 

 

- En kommunövergripande utbildning för ledamöter och ersättare kommer att utföras i 

kommunledningskontorets regi vid två tillfällen, 23/2 halv dag och 24/2 hel dag samt 

4/3 halv dag och 5/3 hel dag. Kallelse till detta skickas av kommunledningskontoret. 

 

 

  

 

 

 

 


