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Beslutande Brith Fäldt (V) ordförande 
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Stig Rönnbäck (S) 

Carola Bergman (S) 
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Martin Åström (NS) 
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Övriga deltagare Thomas Sundqvist, förvaltningschef 

Kommunens revisorer, § 146 

Charlotte Sundman, enhetschef Vuxenutbildning § 147 
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Jan Ställ, förvaltningschef Fastighets- och service §§ 162, 163 



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-10-13 

3 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

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

  

§  145 Val av justerare samt tid och plats för justering .............................................................. 4 

§  146 Revisorerna besöker samhällsbyggnadsnämnden ........................................................... 5 

§  147 Information från Arbetsmarknad och vuxenutbildning ................................................... 6 

§  148 Medborgarförslag blinkande skyltar som trafiksäkerhetsåtgärd Öjebyn ........................ 8 

§  149 Medborgarförslag om kompletteringsskyltar vid parkeringsplatser ............................... 9 

för funktionshindrade ................................................................................................................. 9 

§  150 Revidering av strategi för vuxnas lärande ..................................................................... 10 

§  151 Revidering av riktlinjer för ett utvidgat kommunalt arbetsmarknadsprogram, ............. 11 

KAP 11 

§  152 Revidering av riktlinjer för subventionerade anställningar ........................................... 12 

§  153 Revidering av riktlinjer för ferieverksamheten ............................................................. 13 

§  154 Svar på Skolinspektionens beslut .................................................................................. 14 

§  155 Förvaltningschefen informerar ...................................................................................... 15 

§  156 Ändring av taxor inom Plan- och bygglagen (PBL) ..................................................... 16 

§  157 Planprogram gällande Nörd-Haraholmen, Pitholm 1:3 ................................................. 17 

§  158 Utvecklingsprogram för Öjebyns kyrkovall 1:1, Öjebyns kyrkstad ............................. 19 

§  159 Planbesked enl. PBL kap 5, 2-5 §§ avseende planläggning av ..................................... 20 

fastigheten Munksund 35:2 ...................................................................................................... 20 

§  160 Svar på förfrågan angående kostnad och upplåtelse på ................................................. 22 

Rådhustorget för torghandel fredagar t.o.m. 2016-12-23 ......................................................... 22 

§  161 Piteå kommuns krav på upprättande av grundkartor ..................................................... 24 

§  162 Investeringskostnad Löjan 1.......................................................................................... 25 

§  163 Driftkostnader Stadsberget ............................................................................................ 26 

§  164 Månadsbokslut .............................................................................................................. 27 

§  165 Delegationsbeslut .......................................................................................................... 28 

§  166 Delegationsbeslut offentlig plats ................................................................................... 29 

§  167 Delgivningsärenden ....................................................................................................... 30 

§  168 Delgivningsärenden - protokoll ..................................................................................... 31 

§  169 Informationsärenden ...................................................................................................... 32 

§  170 Övriga frågor ................................................................................................................. 33 



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-10-13 

4 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  145 

Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 15SBN63 

 

Beslut 

1. Stig Rönnbäck utses till justerare 

2. Justering sker 2015-10-22 kl 09:00 hos Samhällsbyggnad stab 
  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-10-13 

5 (33) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  146 

Revisorerna besöker samhällsbyggnadsnämnden  

Diarienr 15SBN462 
 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunallagen (KL 9 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. 

 

Revisorerna besöker därför samhällsbyggnadsnämnden 13 oktober. Syftet med träffen är att i  

dialog med nämndens ledamöter och ersättare, diskutera nämndens arbete med styrning,  

uppföljning och kontroll. Revisionens frågor diskuteras muntligt. 

 

En sammanfattning av revisorernas synpunkter kommer skriftligt till nämnden och tas därefter  

upp i ett kommande nämndsammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

15SBN462-2 Revisorernas diskussionsunderlag 
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§  147 

Information från Arbetsmarknad och vuxenutbildning  

 

Ärendebeskrivning 

Charlotte Sundman, enhetschef Vuxenutbildning, informerar om vuxenutbildningens  

verksamheter och uppdrag. Därefter informerar Catharina Ljungcrantz om arbetsmarknads- 

enhetens verksamheter och uppdrag. 

 

Gårdagens, dagens och morgondagens vuxenutbildning 

Det har skett en stor förändring inom vuxenutbildningen. Från att ha varit tydligt avgränsad  

berör den nu många områden och är gränsöverskridande mellan utbildnings-, 

arbetsmarknads-, integrations- och tillväxtpolitik. 

 

Huvudmannaskapet för dagens vuxenutbildning ser också annorlunda ut. Kommunen har  

ansvar för komvux, särvux och sfi, medan staten står för arbetsmarknadsutbildning och  

eftergymnasial yrkesutbildning. En sammanhållen infrastruktur för vuxnas lärande saknas alltså. 

 

I framtiden ökar behovet av specialisering, enklare jobb försvinner, karriärbyten blir vanligare, 

distansundervisningen ökar och kortare påbyggnadsutbildningar blir mer och mer eftertraktade.  

Detta gör att vuxenutbildningen kommer att ha en avgörande roll i framtiden. 

 

Vuxenutbildningens uppdrag 

Uppdraget består av studie- och yrkesvägledning, särskild utbildning för vuxna (särvux).  

Svenska för invandrare (SFI), grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. 

 

Styrning och ledning 

Vuxenutbildning styrs av skollagen, vux-förordningen, läroplaner och ämnesplaner. 

 

Kommunala mål och nulägesbeskrivning 

Se bilaga. 

 

EU:s 8 nyckelkompetenser 

Det finns en referensram med nyckelkompetenser för livslångt lärande. Nyckelkompetenserna  

är särskilt viktiga för självförverkligande och personlig utveckling, social sammanhållning,  

aktivt medborgarskap och anställning. Se bilaga och länk till Skolverkets webbsida om  

nyckelkompetenser: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1808 

 

Vuxenutbildningens utmaningar 

Verksamheten ställs inför många olika utmaningar. Bland annat kan det vara svårt att planera  

långsiktigt på grund av att elevunderlaget varierar, vilket i sin tur kan bero på att elever inte får  

finansiering från CSN till sina planerade studier. Det kan också vara svårt att sätta gränser mot  

andra regelstyrda verksamheter som till exempel socialtjänst och flyktingmottagning. Se bilaga. 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1808
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Skolinspektionens rapport 

Skolinspektionens uppdrag är att granska kommunernas utbildningsverksamheter utifrån de  

nationella statliga målen och styrdokument. De tar inte hänsyn till kommunala mål och styrdokument. 

 

Tillsyn kan man se som en gratis kvalitetssäkring. Skolinspektionen genomför olika typer av  

tillsyn: flygande tillsyn (resulterar i en rapport), kvalitetsgranskning (resulterar i något slags beslut,  

till exempel föreläggande), riktad tillsyn, regelbunden tillsyn (sker med tre års mellanrum) och  

tillsyn efter enskilda anmälningar. 

 

Brister kan man se som identifierade utvecklingsområden. Skolinspektionens beslut vid brister  

är anmärkning, föreläggande, föreläggande med vite och verksamhetsförbud. Besluten riktas alltid  

mot huvudmannen.  

 

Som huvudman har Piteå kommun fått ett föreläggande och ska senast den 21 december  

återrapportera hur bristerna ska rättas till. Skolinspektionen har samtidigt beskrivit vad som  

måste göras för att åtgärda bristerna. Bristerna handlar om analys, identifiering, prioritering  

och dokumentation av utvecklings- och kvalitetsarbetet på huvudmannanivå för att de  

nationella målen ska uppfyllas. Se bilaga. 

 

Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten har två övergripande verksamheter, Individstöd och Repris. 

Individstöd omfattar arbetsmarknadssluss, subventionerade anställningar, ferie, arbetsmarknads- 

vägledning och aktivitetsansvar. Repris är en träningsarbetsplats som fungerar som ett  

verktyg för Individstöds verksamheter. 

 

Verksamheterna är ett statligt uppdrag med endast ett lagkrav, nämligen kravet på  

aktivitetsansvar (KAA) för de som inte fyllt 20 år och inte genomfört gymnasieutbildning. 

KAA heter Ung Kraft i Piteå kommun. 

 

För mer information, se bilaga. 

 
Bilagor 

15SBN3-13 Presentation Vuxenutbildning 

15SBN3-14 Presentation Arbetsmarknad   
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§  148 

Medborgarförslag blinkande skyltar som trafiksäkerhetsåtgärd Öjebyn  

Diarienr 15SBN51 
 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden anser ärendet färdigbehandlat.  

 

 

Ärendebeskrivning  

Teknik och servicenämnden har 2014-11-13 gett i uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnen att 

utreda en säkrare trafikmiljö i korsningen Öjagatan-Norra Björklundavägen och under år 

2015 återrapportera de åtgärder som genomförts. 

 

Åtgärdsunderlag 

Trafik- och projektenheten har beslutat följande åtgärder för övergångsstället 

 

Häcken i korsningen Öjagatan-Skogsstjärnegränd ska, enligt samtal med fastighetsägare, 

trimmas ned. Detta genomförs så att sikten ska förbättras. 

 

I övergångsstället på Öjagatan kommer nya skyltar B3, ”Övergångsställe” att monteras. 

Detta på grund av slitage och klottring på nuvarande skyltar. En av dessa skyltar har varit 

monterad på en närliggande lyktstolpe, men denna kommer att flyttas närmare 

övergångstället och få en egen stolpe. Denna åtgärd genomförs så att skylten ska bli mer 

synlig för bilister. 

 

Stolparna till skylt B3 kommer att få vita och blåa reflexer, så att dessa syns bättre i mörkret. 

Detta kommer även utföras på övergångsstället bredvid, i korsningen Öjagatan-Norra 

Björklundavägen. 

 

Skylten A13 "Varning för övergångsställe" kommer att monteras på vardera sidan om 

övergångsstället i korsningen Öjagatan-Norra Björklundavägen. 

Dessa åtgärder kommer att utföras under 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 129 

15SBN51-1 Medborgarförslag 

15SBN51-3 Protokollsutdrag Teknik- och servicenämnden § 97 
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§  149 

Medborgarförslag om kompletteringsskyltar vid parkeringsplatser  

för funktionshindrade 
 

Diarienr 15SBN163 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnen avslår medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag om att ställa upp 

kompletteringsskyltar med texten ”lathet är inget funktionshinder” vid handikapparkeringar. 

Medborgaren upplever att personer som parkerar på handikapparkeringar ofta saknar 

tillstånd och anser att genom en tilläggstavla kunna tydliggöra att dessa platser är reserverade 

till personer med funktionshinder. 

 

Vid kommunala vägar och parkeringar ska vägmärkesförordningen följas. Denna skylt finns 

inte med i vägmärkesförordningen och därmed anser Trafik- och projektenheten att skylten 

inte bör användas. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 128 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 100 

15SBN163-1 Medborgarförslag 

15SBN163-3 Komplettering till medborgarförslag 
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§  150 

Revidering av strategi för vuxnas lärande  

Diarienr 15SBN454 
 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet i 

uppdrag att revidera dokumentet ”strategi för vuxnas lärande i Piteå Kommun”  

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet i 

uppdrag att lämna förslag på ny strategi för vuxnas lärande i Piteå Kommun 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ger enheten för vuxenutbildning i uppdrag att följa den 

viljeinriktning som idag finns i dokumentet ”Strategi för vuxnas lärande i Piteå 

kommun” fram till dess att ny strategi är antagen.  

 

 

Ärendebeskrivning  

År 2008 fattade nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning ett rambeslut om 

inriktning och struktur för framtidens vuxenutbildning. Beslutet utgick från gällande villkor 

och förutsättningar. Hösten 2012 antog nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 

vuxenutbildning en ny strategi för vuxnas lärande utifrån förändringarna inom skolväsendet. 

 

Från och med 1 januari 2015 organiseras vuxenutbildningen under 

samhällsbyggnadsnämnden med tillhörande arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott. 

För att anpassa och justera organisationen efter aktuella omvärldstrender, ändrade nationella 

förutsättningar och samhällsbyggnadsnämndens viljeinriktning finns anledning att revidera 

den strategi som antogs 2012. Arbetet med att revidera dokumentet bör ske under 2016. 

Fram till ny strategi är antagen bör verksamhetens arbete följa den viljeinriktning som idag 

finns i dokumentet ”strategi för vuxnas lärande i Piteå Kommun ”som nämnden för 

arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning antog 2012. 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 130 

15SBN454-1 Strategi för vuxnas lärande Piteå Kommun – 2012  
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§  151 

Revidering av riktlinjer för ett utvidgat kommunalt arbetsmarknadsprogram,  

KAP 
 

Diarienr 15SBN450 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av Riktlinjer för ett utvidgat kommunalt 

arbetsmarknadsprogram. 

 

Ärendebeskrivning  

2005 fattades ett beslut om att införa ett kommunalt arbetsmarknadsprogram för ungdomar 

under 25 år som får försörjningsstöd. I huvudsak skulle programmet komplettera 

arbetsförmedlingens insatser för unga. Genom åren har gruppen unga i KAP både minskat 

och förändrats. De som tidigare anvisades till KAP har genom arbetsförmedlingens tidiga 

insatser snabbt kommit in i statliga arbetsmarknadsprogram och därmed inte bedömts vara i 

behov av insatser från kommunen. 

 

Sedan 2010 har Arbetsmarknadsenheten, genom projekt Norrsken arbetat, med vuxna 

försörjningsstödstagare som stått långt från arbetsmarknaden. Arbetet har visat sig 

framgångsrikt och många deltagare har gått vidare till studier, arbete eller i vissa fall varaktig 

sjukersättning. 

 

Mot bakgrund av det minskade behovet av arbetsmarknadsinsatser för unga, det 

framgångsrika arbetet med äldre försörjningsstödstagare samt förändringar i SOL som gör 

det möjligt att anvisa även personer över 25 år utvidgas KAP till att också omfatta personer 

över 25 år. 

 

Riktlinjer för ett utvidgat kommunalt arbetsmarknadsprogram godkändes av nämnden för 

arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Med anledning av omorganisationen har 

revideringar gjorts för att anpassa dokumentet till gällande organisation. 

 

Inga ändringar i sak är gjorda. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 131 

15SBN450-1 Revidering av riktlinjer för ett utvidgat kommunalt arbetsmarknadsprogram, 

KAP 
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§  152 

Revidering av riktlinjer för subventionerade anställningar  

Diarienr 15SBN451 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna revideringen av Riktlinjer 

för subventionerade anställningar, inklusive tillfälliga kommunala anställningar. 

 

Ärendebeskrivning  

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning fick uppdrag att överta ansvaret för 

kommunens lönebidragsanställda från personalenheten fr.o.m. 2008-01. Bland de anställda i 

den verksamheten fanns personer med lönebidrag. 

  

Piteå Kommun har en tradition att kombinera arbetet i rollen som arbetsgivare och som 

ytterst ansvarig för det icke generella välfärdssystemet med människor som inte ryms på den 

ordinarie arbetsmarknaden. Detta arbete sker ofta i dialog med Arbetsförmedlingen (AF).  

AF har en rad olika arbetsmarknadsprogram för subventionerade anställningar. Programmen 

byter namn och form över tid men har alltid målsättningen att bistå människor som har svårt 

att få arbete i konkurrens. 

  

Förutom subventionerade anställningar har Piteå Kommun ett eget program, Tillfälliga 

Kommunala Anställningar (TKA), för människor i behov av försörjningsstöd.  

 

Riktlinjer för subventionerade anställningar, inklusive tillfälliga kommunala anställningar 

godkändes av nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning. Med anledning av 

omorganisationen har revideringar gjorts för att anpassa dokumentet till gällande 

organisation. 

 

Inga ändringar i sak är gjorda. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 132 

15SBN451-1 Revidering av riktlinjer för subventionerade anställningar. 
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§  153 

Revidering av riktlinjer för ferieverksamheten  

Diarienr 15SBN452 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av Riktlinjer för ferieverksamheten. 

 

Ärendebeskrivning  

Riktlinjerna har reviderats med anledning av organisationsförändringar samt beslutet att  

samtliga ungdomar som söker feriearbete ska erbjudas plats. 

 

De viktigaste förändringarna gäller nyckeltal och tillsättning av platser. Nyckeltalen ändras 

från att 80 % av varje åldersgrupp ska erbjudas plats till att 100 % av de sökande ska 

erbjudas plats. Tillsättning av platser har tidigare skett genom lottning, nu sker tillsättningen 

genom matchning av ungdomarnas önskemål mot befintliga platser. I första hand matchas 

mot önskat geografiskt område för att underlätta transporten till arbetsplatsen. 

Prioriterade grupper matchas i första hand, därefter övriga sökande. 

 

Organisationsbeteckningar och befattningsbenämningar har ändrats för att passa den nya 

organisationen. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 133 

15SBN452-1 Revidering av riktlinjer för ferieverksamhet 
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§  154 

Svar på Skolinspektionens beslut  

Diarienr 15SBN202 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden informerar Skolinspektionen om de åtgärder som nämnden 

planerar att genomföra för att rätta till de brister som inspektionen påpekat. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott (AVU) har 

behandlat skolinspektionens beslut och är som ny nämnd tacksam för hjälpen med 

verksamhetsutveckling. 

 

Vuxenutbildningens verksamhet kommer att vara ett återkommande tema vid 

samhällsbyggnadsnämndens sammanträden under hösten 2015. Nämnden kommer då att 

behandla de styrande dokument som den tidigare nämnden för arbetsmarknadsfrågor och 

vuxenutbildning beslutat om. Nämnden kommer samtidigt att hantera skolinspektionens 

beslut. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger utskottet (AVU) i uppdrag att arbeta fram ett nytt dokument 

under 2016. Dokumentet ska garantera att samtliga styrande dokument, mål och nyckeltal 

överensstämmer med lagstiftarens intentioner. Dokumentet ska också säkra att 

rapporteringsstrukturen håller en sådan kvalitet att nämnden har förutsättningar att kunna 

analysera resultaten och styra verksamheten. 

  

Rektors kvalitets- och resultatrapporter kommer att ha stor betydelse och ligga till grund för 

nämndens kommande beslut. Nämnden kommer särskilt att uppmärksamma: 

 Elevernas kunskapsresultat 

 Måluppfyllelse och likvärdighet 

 Inflytandefrågor 

 Normer och värden 

 Effekter av resursallokering  

 Hela antagningsprocessen 

 Behov av särskilt stöd  

 Kvaliteten på Studie- och yrkesvägledning 

 

Samhällsbyggnadsnämndens ambition är att ha god kännedom om hur vuxenutbildningens 

förutsättningar påverkar resultaten och vilka åtgärder som krävs för att de nationella målen 

ska vara möjliga att uppfylla.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 134 

15SBN202-16 Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i vuxenutbildningen i Piteå kommun, 

dnr 43-2014-8326 
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§  155 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15SBN61 
 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar om dagsläget inom verksamheterna på 

Samhällsbyggnad. 
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§  156 

Ändring av taxor inom Plan- och bygglagen (PBL)  

Diarienr 15SBN373 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avvakta med att justera 

taxor som bygger på PBL. 

 

Ärendebeskrivning  

Samtliga nämnder har fått i uppdrag att se över sina taxor och föreslå justeringar inför 

årsskiftet. 

 

Förvaltningen följer idag de rekommenderade taxorna från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). SKL är i processen att ta fram nya rekommendationer, där de flesta är 

klara men några är ännu inte kända 

 

De flesta taxor inom Fysisk planering bygger på PBL. Dessa taxor förändras grundligt i sin 

beräkningsmodell vilket kommer att innebära förändringar. Piteå kommun följer nuvarande 

rekommendationer från SKL och har som avsikt att göra det även i framtiden.    

 

Tack vara den stora omstruktureringen av taxorna så har kommunerna inom fyrkanten 

kommit överens om att harmonisera tidpunkten vid förändringe av taxemodell. Gemensamt 

pågår diskussioner för att undersöka hur taxeförändringen slår och ta fram konsekvenser av 

det. 

 

Att förändra dagens taxor nu och ett år senare komma med ett förslag på en helt ny modell är 

inte lämpligt. 

 

SBN har dock redan föreslagit och KF godkänt en viktig ändring i taxemodellen som innebär 

att Piteå kommun tar ersättning för planändringar. Se KF protokoll 2015-09-28 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 136 
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§  157 

Planprogram gällande Nörd-Haraholmen, Pitholm 1:3  

Diarienr PB 2015-000154 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna planprogram del av 

Nörd-Haraholmen. 
 
Information till beslut 

Ett planprogram är ej juridiskt bindande och kan inte överklagas. Planprogrammet ska inte 

heller uppfattas som ett slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. För att påbörja 

detaljplanearbete krävs ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Ärendebeskrivning  

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningarna för lokalisering av ett nytt 

fritidshusområde på Nörd-Haraholmens sydöstra sida. Den föreslagna markanvändningen är 

i strid med gällande översiktsplan som redovisar markområdet som skog, viktigt 

hänsynsområde. 

 

Utredningsområdet ligger relativt nära Piteå centralort och bedöms vara attraktivt för 

fritidsbebyggelse.  

 

Att klara hänsynstagande och avvägning gentemot naturvårdsintressen och det rörliga 

friluftslivet i förhållande till en eventuell exploatering är utgångspunkten för planprogram i 

miljö- och byggnämndens beslut från 2011-10-25. Under planprocessen har många möten 

hållits mellan markägare och kommunala tjänstemän. Efter hand har föreslaget planområde 

preciserats och avgränsats. Övriga delen av utredningsområdet har bedömts vara olämpliga 

att bebygga. 

  

Olika former av områdesskydd (naturreservat, biotopskydd) har diskuterats med 

markägaren/exploatören i avsikt att åstadkomma ekologisk kompensation. Markägaren har 

dock meddelat ointresse av områdesskydd. Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd, 

2014-12-12, innebär att delar av utredningsområdet utanför tilltänkt planområde omfattas av 

utökat strandskydd upp till 300 m.  

 

Efter samrådet har planprogrammet reviderats och förtydligats enligt samrådsredogörelsen. 

Ett antal frågor har urskilts, vilka ska tas i beaktande under ett detaljplaneskede. 

 
Motivering 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering/Plan och Trafik gör bedömningen att planprogrammet 

kan godkännas och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 137 

PB 2015-000154-13 Planprogram   
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PB 2015-000154-16 Samrådsredogörelse 
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§  158 

Utvecklingsprogram för Öjebyns kyrkovall 1:1, Öjebyns kyrkstad  

Diarienr PB 2015-000509 
 

 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen och ger förvaltningen i uppdrag 

att fortsätta enligt förslag samt att äska medel från planbudgeten för att kunna gå vidare med 

utvecklingsprogrammet. Uppmaning från nämnden är även att se över hur vi hanterar 

”kyrkstäderna” i Hortlax samt Norrfjärden. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har tillsammans med Piteå museum tagit fram ett 

program som ska ligga till grund för kommande planeringsinsatser för bevarande och 

utveckling av Öjebyns kyrkstad.  

 

Öjebyns kyrkstad är en av de viktigaste kulturmiljöerna i Piteå kommun och därmed också 

det besöksmål som har störst potential att utvecklas till en stor turistmagnet. För att 

förverkliga detta krävs en bred samverkan där kommunen ska ha en samordnande roll.  

De i utvecklingsprogrammet föreslagna åtgärderna gäller såväl bevarande som utveckling av 

området:  

 En tidsenlig detaljplan behöver tas fram för att skydda områdets kulturhistoriska 

värden.   

 Ett gestaltningsprogram behöver tas fram för att åtgärda det bristfälliga 

helhetsintrycket, bl.a. vad gäller belysning, skyltning, utformning av vägar osv.  

 En marknadsförningsplan ska utarbetas för att utveckla information om och 

marknadsföring av kyrkstaden, som idag inte är tillräckligt.  

 

Eftersom kyrkstaden berör ett stort antal parter föreslår utvecklingsprogrammet bildande av 

ett forum, kyrkstadsrådet.  

 

Utvecklingsprogrammet föreslår ansvarsfördelningen för olika moment. Kommunen åtar sig 

ansvaret att bekosta planläggning samt gestaltningsprogram. I övrigt innebär kommunens 

engagemang deltagande i kyrkstadsrådet samt ordinarie arbetsuppgifter såsom underhåll av 

vägar.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 138 

PB 2015-000509-2 Utvecklingsprogram 2015-09-07 
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§  159 

Planbesked enl. PBL kap 5, 2-5 §§ avseende planläggning av  

fastigheten Munksund 35:2  
 

Diarienr PB 2015-000515 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

1. Planläggning av området kan inledas  

 

 
Information till beslutet 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. 

Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. 

Ett positivt planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning 

men utgör ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas.  För att påbörja 

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 

innebär att sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 

 

Ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid standard 

planförfarande förväntas ta cirka ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om 

framtagande av samrådshandlingar. Vid utökat planförfarande kan ett beslut om att anta 

detaljplanen förväntas ta cirka ett år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av 

samrådshandlingar. 

 

 
Ärendebeskrivning 

Ansökan gäller etablering av ca 16-18 villor i ett attraktivt läge nära vatten och natur. Villor 

planeras som fristående en- eller tvåvåningshus. Tomtplacering och byggnadshöjder 

utformas på ett sätt som möjliggör vattenutsikt för så många tomter som möjligt. Områdets 

naturvärden säkerställs enligt tidigare genomförd naturinventering.   

 

Gällande detaljplan som vann laga kraft 1989-05-01 medger en- eller tvåvåningshus inom 

aktuellt planområde.  I gällande översiktplanen översiktsplan för Stadsbygden från 2001 har 

området även pekats ut som verksamhetsområde. Denna intention reviderades i ett 

planprogram som antogs 2009-06-22 i kommunfullmäktige. I detta planprogram föreslås 

flerbostadshus närmast stranden och radhus/kedjehus i andra led. Användning enbart för 

bostadsändamål är även intentionen i förslaget till ny översiktplan som i skrivande stund är 

ute på samråd.  

Platsen berörs av riksintresset för friluftsliv och kustturism och den omedelbara närheten till 

Inrefjärden gör att strandskyddsbestämmelserna gäller. 

 

Furunäset är ett f.d. sjukhusområde som ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram p.g.a. 

höga kulturvärden. Inom området förekommer även naturvärden, vilka inventerades 2011. 

Naturvärden finns framför allt i lövskogen längsmed strandpromenaden och barrskogen på 

Noras kulle.  
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Planområdets läge är gynnsamt i förhållande till befintlig infrastruktur. Området kan anslutas 

till Furunäsvägen samt gång- och cykelväg. Vatten och avlopp, el och fjärrvärme är 

framdragen i omedelbar närhet. Furunäset trafikeras även av kollektivtrafik.  

 

Kringliggande bebyggelse i norr är befintlig villabebyggelse i Klubbgärdet och publika 

lokaler i söder (äldreboende, gym etc.) I stort sett är planområdet omgivet av skog.  

 

Det finns ingen känd radonförekomst. 

 
Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad anser att planläggning av detta område är lämpligt, i 

synnerhet när det gäller hushållning med resurser. Ärendet är förenligt med planprogrammets 

intentioner att satsa på bostäder, om än tanken då var att skapa flerbostadshus och radhus. 

Efterfrågan resp. intresset av byggherrar att bygga flerbostadshus utanför Piteå centrum är 

inte hög. Intresset för radhus är i Piteå generellt sett lågt. Däremot visar kommunens tomtkö 

att det finns en stor efterfrågan på villatomter i attraktiva lägen nära centrum. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering ser även positiv på en detaljplaneläggning som tillvaratar 

områdets naturvärden.    

 

En möjlig detaljplan kommer att handläggas med standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen.  

 
Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plan- och bygglovtaxa, tabell 7.  

Planbeskedet debiteras som stor åtgärd med 300 milli prisbasbelopp (300 x 44,5 kr.), 

13.350,00 kr.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 139 

Fysisk planerings tjänsteskrivelse 2015-09-22 

PB 2015-000515-2  Ansökan om planbesked 

PB 2015-000515-1  Situationsplan 

PB 2015-000515-3  Orienteringskarta och illustration 
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§  160 

Svar på förfrågan angående kostnad och upplåtelse på  

Rådhustorget för torghandel fredagar t.o.m. 2016-12-23 
 

Diarienr 15SBN457 
 

 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden bifaller förfrågan angående upplåtelse av Rådhustorget 

för torghandel fredagar fram till och med sista fredagen 2016.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till handläggare att utforma villkor och kostnad 

i överenskommelse mellan Fysisk planering och sökande  

3. Fysisk planering återrapporterar innehållet i överenskommelsen till nämnden 

  

 

Ärendebeskrivning  

Leif Lidman har lämnat in en förfrågan om att kunna använda Rådhustorget för torgmarknad 

med avstängning för fordonstrafik. Han önskar starta upp en marknad med olika stånd, med 

”blandad kompott” från hantverk till bakverk. Målet är att kunna göra torget till ett ”levande 

torg” med en kontinuitet som gör att medborgarna vet när marknad förekommer på torget. 

Han vill veta om det är möjligt att kunna jobba vidare på det här projektet. Han har i sin 

beräkning räknat med max 20 marknadsstånd. Önskemålet är att starta upp så snart som 

möjligt 2015 till och med sista fredagen 2016.  

 
Trafik- och projektenhetens bedömning 

Ser att förfrågan om marknad en dag i veckan vara en utmärkt förslag till att få ett ”levande 

torg”. Vad beträffar avstängning är det inget som hindrar. Det har fungerat vid andra 

tillställningar utan problem. Idag är torget öppet igen från att ha varit i ett och halvt år enbart 

en parkeringsplats. Det på grund av nybyggnation av p-huset Stadsberget. Den åtgärden har 

gjort påverkan på torgets användande. Efterfrågan på torgplatser har helt avstannat trots att 

torget har öppnats igen för torghandel sedan mars månad. Finns nu en möjlighet att 

återerövra torget till vad som alltid varit kommunens mål. Ett levande torg där människor 

kan mötas, sälja produkter på en trygg, historisk och vackert belägen yta.  

 

På torget finns bra förutsättning för på- och avlastning. Det är nära till parkeringar.  

Platsen uppfyller kriterierna enligt upplåtelse av offentlig plats där kommersiell handel får 

förekomma. 

En kontinuitet med samma dag och under längre tid samt med en ansvarig som arbetar för att 

fånga upp våra torghandlare ser vi som mycket positivt. Ser förfrågan som ett komplement 

till ett framtida projekt med att skapa en mötesplats i en trygg vacker miljö på vårt torg från 

1600-talet.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 140 

Tjänsteskrivelse 2015-09-25 

Medborgarförfrågan 
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Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

Ett 1600-tals torg som kommer till sin rätt med att åter igen brukas som salutorg. 

Trafikåtgärden ett led i rätt riktning till en kommersiell försäljningsplats utomhus som är 

trygg och på en strategisk rätt yta historiskt sett.  

 

Barn och unga – vår framtid 

Bedöms inte påverkas 

 

Livsmiljö 

Det trafikfria torget med torghandel ger trygghet och en mötesplats för alla. 

 

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

Växande torghandel kan ge framtida utvecklingmöjligheter. Mötesplats för alla.  

 

Demokrati och öppenhet 

Mötesplats för alla 
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§  161 

Piteå kommuns krav på upprättande av grundkartor  

Diarienr PB 2015-000510 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa nedan angivna krav för grundkartor såsom  

Piteå kommuns krav. 

 
Ärendebeskrivning  

Fysisk planering har nu ett ärende om en detaljplan där exploatörens konsult har upprättat en  

grundkarta som inte uppfyller de kvalitetskrav som Piteå kommun haft sedan 2011/2012. I  

tidigare detaljplaner har alltid Metria, som Piteå kommun har avtal med, anlitats för att  

upprätta grundkartor varför frågan inte varit aktuell tidigare.  

 

Under 2011 och 2012 gjordes en processkartläggning av planeringsprocessen och rutiner,  

mallar och krav fastställdes för planeringsprocessen och för hur upprättande av grundkarta ska  

gå till. Allt presenterades för Miljö- och byggnämnden som godkände arbetssättet utan att  

fatta beslut om de exakta krav på grundkarta som kommunen ställer.  

 

Anledningen till att kvalitetskrav började ställas mer systematiskt var de problem som  

uppstått på grund av dålig kvalitet på grundkartan. Då detaljplanen är ett juridiskt bindande  

dokument är det särskilt viktigt att den bygger på så riktiga och kvalitetssäkrade data som  

möjligt. Genomförandet underlättas och kvalitetssäkras från planläggning via  

fastighetsbildning till byggnation. 

 
Piteå kommuns krav vid upprättande av grundkarta 

 Grundkartans innehåll och kvalitetskrav fastställs för varje detaljplan utifrån  

detaljplanens syfte, det aktuella områdets förutsättningar och befintliga data.  

Se bilaga 1. 

 Kvalitetskraven ska minst uppfylla HMK-standardnivå 2: Mätning och kartläggning  

för kommunal detaljplanering. HMK= nationell handbok mätningskungörelsen. 

 Geografisk vektorbaserad information ska upprättas enligt Sverigemodellen 2.1.  

 Kvalitetsmärkning ska ske på objektsnivå och innehålla uppgift om mätmetod,  

aktualitetsdatum, medelfel i plan och höjd 

 Koordinatsystem i plan Sweref99 2145 och i höjd RH2000.    

 

Krav på lägesnoggrannhet kopplat till mätmetod 

         När inmätning anges som krav ska detta utföras genom geodetisk mätning och inte 

genom fotogrammetri (tolkning av bilddata). 

         Om kommunen så bedömer kan grundkarta upprättas utifrån  

fotogrammetrisk bearbetning av bilddata. Upplösning 0.12 meter eller bättre. 

     
 

         
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 142 

15BYGG R5110-3 Piteå specifikation för grundkarta 
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§  162 

Investeringskostnad Löjan 1  

Diarienr 15SBN468 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja 1 005 tkr till investering 

förberedelse exploatering av kvarteret Löjan 1 samt för säkring av strömförsörjning till 

kvarteret Stadsvapnet.  

 

 

Ärendebeskrivning  

Löjan är ett av Piteås mest centralt belägna kvarter. Det nya parkeringshuset Stadsberget, 

Löjan 2, innebär en ny stadsbyggnadsepok för Piteås stadskärna. Möjligheter till 

stadsutveckling öppnas med tillskapande av en ny torgyta, sammanbunden med en offentligt 

tillgänglig backe/tak på Stadsberget. Utformningen och innehållet i kvarteret Löjan liksom i 

kvarteren runt om ska bebyggas för att åstadkomma en optimering av såväl stadsbild som 

stadsutveckling i Piteå Centrum. I planprogrammet för Löjan 1 beskrivs en framtida 

utveckling av området med en torgyta flexibel för olika aktiviteter och evenemang med 

omkringliggande byggnader i form av lägenheter och lokaler för kommersiellt eller kulturellt 

innehåll. 

 

I samband med uppförande av Stadsberget har förberedande investeringar gjorts inför 

exploatering av Löjan 1, flytt av två stycken ställverk och två stycken transformatorer som 

tillhör PiteEnergi, kabelgrävning och kanalisation. Dessutom har ett ställverk som tillhör 

PiteEnergi och försörjer kvarteret Stadsvapnet bytts ut för att klara säkerheten.  Kostnaderna 

för arbetena uppgår till 1 005 tkr och är efter beslut i styrgruppen för Stadsberget bokförda 

utan kostnadstäckning på ett konto hos fastighets- och serviceförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 143  
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§  163 

Driftkostnader Stadsberget   

Diarienr 15SBN467 
 

 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen rörande nedlagda drift- och 

underhållskostnader för Stadsberget avseende perioden 2015-03-- 2015-09 samt prognos 

fram till 2015-12-31.  

 

Beslutet delges kommunstyrelsen.  

 

 

Ärendebeskrivning  

I fullmäktiges VEP-beslut för perioden 2015-2017 beslutades att inte anslå medel för 

driftkostnader av Stadsberget. Beslutet blev ”driftkostnaden för p-platser Stadsberget/Löjan 

kommer att kontinuerligt följas under 1 år. Därefter upptas diskussion om ram.” 

 

Parkeringshusdelen i Stadsberget togs i drift mars 2015 och resterande delar togs i drift 

juli/augusti 2015. Fastighets- och serviceförvaltningen har sammanställt driftkostnader för 

anläggningen till och med 2015-09-30 och prognos fram till årsskiftet enligt bilaga X. 

Driftkostnaden avser totala kostnader för fastighets- och serviceförvaltningen, 

samhällsbyggnad samt kultur-, park- och fritid. Nedlagda kostnader uppgår till 560 tkr och 

prognos till 2015-12-31 uppgår till 1 082 tkr.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer i samband med årsbokslut 2015 via anslagsöverföring 

begära kostnadstäckning för nedlagda driftkostnader för alla tre förvaltningar. En möjlighet 

är att delfinansisera driftkostnader via införande av parkeringsavgifter.  

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 144 

15SBN467-3  Driftkostnader Stadsberget 2015-03—2015-09 samt prognos till 2015-12-31 
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§  164 

Månadsbokslut  

Diarienr 15SBN8 
 

 

Beslut 

Månadsbokslut för september månad 2015 läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Månadsbokslut för september månad 2015 presenteras för nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

15SBN8-10 Analystext SBN sep 

15SBN8-11 Ekonomitabell jan-sep 2015 SBN 
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§  165 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15SBN1 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgifter inom sina respektive verksamheter.  

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 146 

 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare 

 Delegationsbeslut dispens från lokal trafikföreskrift, ordförande Brith Fäldt 

 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade 

 Delegationsbeslut 2015-08-17 av Ingrid Lundgren Grankvist, antagning till SFI med 

start 150824 

 Delegationsbeslut 2015-09-07 av Ingrid Lundgren Grankvist, antagning till Egenregi 

med start 2015-09-21 

 Sammanställning delegationsbeslut Trafik och projekt 2015-08-26--2015-09-21 

 Beslut 21/15 om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Lena Lundström 

 Beslut avbryta planarbete Pitholm 10:12, Nötögrundsvägen 32, ordförande Brith 

Fäldt 

 Beslut startbeslut - detaljplan gällande nya tomter Högsböle 3:23, ordförande Brith 

Fäldt 

 Beslut om förlängning av förhandsbesked gällande nyetablering eller delning av tomt 

Hemlunda 1:7, ordförande Brith Fäldt 

 Beslut upphandling av Yrkesförarutbildning och bygg- och anläggningsförare, vice 

ordförande Magnus Nyström 

 Yttrande gällande ansökan om begagnande av offentlig plats, NCC Construction AB, 

vice ordförande Magnus Nyström 

 Delegationslista ByggR 2015-08-20--2015-09-29 

 Delegationslista ECOS 2015-08-20-2015-09-29 

 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad nr 22/15 

 Beslut remissvar avseende betänkandet "Högre utbildning under 20 år", ordförande 

Brith Fäldt 
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§  166 

Delegationsbeslut offentlig plats  

Diarienr 15SBN2 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgifter inom sina respektive verksamheter. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 147 

 Yttrande A360.560 Tillfällig affischering för "Arena för demokrati" 13sept-5 okt 215 

 Yttrande A376.969 Saxlift Storgatan 9 14-15 sept, begagnande av offentlig plats 

 Yttrande NCC Arbetsplatsområde 2015-09-21 tom 2017-06-17 

 Yttrande över ansökan om begagnande av offentlig plats, Olas byggtjänst AB 
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§  167 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15SBN4 
 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Anmäls för samhällsbyggnadsnämndens kännedom enligt nedan: 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 148 

 Överklagande av beslut om bygglov för skyltanordning, Tallen 11, 2015-02-10, § 21 

 Granskning av åtgärder mot ungdomars arbetslöshet, slutdokument från revisorerna 

2015-09-04 

 Överklagande av delegationsbeslut 2015-02-24 om bygglov för nybyggnation, 

Länsstyrelsens beslut gällande Trundavan 1:7 

 Beslut 2015-06-25 av Transportsstyrelsen om säkerhetstillstånd för 

infrastrukturförvaltare, Piteå Hamn AB 

 Beslut 2015-06-25 av Transportsstyrelsen om återkallelse av säkerhetstillstånd för 

infrastrukturförvaltare, Piteå kommun 

 Slutliga rapporten kommit från konsulten Wikman-konsult AB ang. inventering av 

tillgänglighet i flerbostadshusbeståndet  

 Trafikverkets beslut gällande vägplan för ombyggnad av väg 543 delen Nygård-

Åträsk samt indragning av väg, Piteå kommun 

 Beslut 2015-09-14 från Länsstyrelsen om lokala trafikföreskrifter på väg 573 

 Cirkulär 15:24 från Sveriges Kommuner och Landsting om Budgetpropositionen för 

år 2016 

 Information om Kommunala landsbygdspolitiska rådet (LPR) 

 Remissvar avseende betänkandet "Högre utbildning under 20 år" (SOU 2015:70) 
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§  168 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15SBN5 
 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom: 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 149 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §200, Statistiska Centralbyråns 

medborgarundersökning 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen §209, Månadsrapport juli 2015 

 Protokollsutdrag 2015-09-08 Kultur- och fritidsnämnden, § 77 Yttrande över motion 

gällande sportotek i Piteå 

 Yttrande över motion gällande sportotek i Piteå, Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-

08 § 77 
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§  169 

Informationsärenden  

Diarienr 15SBN3 
 

 

Ärendebeskrivning 

 Nya anvisningar för utbetalning av ersättningar till förtroendevalda  
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§  170 

Övriga frågor  

Diarienr 15SBN9 
 

 

 

Beslut 

 Nämnden uppdrar till förvaltningen att utvärdera och föreslå fördelning av medel vad 

gäller medel för flyktingmottagande. 

 

 Nämnden vill ha information/ återrapport om innehållet i delegationsbeslutet om 

torghandel på Rådhustorget fredagar t.o.m. 2016-12-23 nästa sammanträde. 

 

 Nämnden önskar information om belysning i centrala Piteå vid nästa sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


