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§ 171 
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 16SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Stabschef Jennie Lehtipalo informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 

 

Nya förvaltningschefen Jan Johansson presenterar sig för samhällsbyggnadsnämnden. 
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§ 172 
 

Månadsbokslut 

Diarienr 16SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger månadsrapporten för november 2016 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Stabschef Jennie Lehtipalo presenterar månadsrapport november 2016 för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport SBN nov-16 
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§ 173 
 

Fastställande av VEP 2017 och internbudget 

Diarienr 16SBN336 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer internbudget enligt bilaga 16SBN366-1 och -2. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställt verksamhetsplan (VEP) 2017-2019 vid junisammanträdet 

(16KS392 § 136). Samhällsbyggnadsnämnden har i uppgift att fastställa internbudget för 

2016. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till fördelning av de kommunala medlen enligt bilaga 

16SBN366-1 och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslaget. 

 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till internbudget enligt bilaga 16SBN366-2 och 

föreslår att samhällsbyggnadsnämnden fastställer förslaget. Nämnden har riktade besparingar 

på 2 mkr (1,4 %) och generella besparingar på 0,7 mkr (0,5 %) att genomföra för perioden. 

 

De riktade besparingarna genomförs enligt tidigare fattat beslut (16KS392 § 136) med 

justeringar på grund av förändrade omständigheter. Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22, 

§ 136, om att höja andelen ungdomar som får feriejobb till 100 % från 80 % medför en 

merkostnad på 0,5 mkr. Konsekvensen av detta blir en sänkning på ambitionsnivån för 

handledare vilket bland annat medför att ingen kioskverksamhet kommer att bedrivas på 

Marinan (0,4 mkr). Dessutom kommer cirka fyra personer färre än tidigare år få en 

subventionerad anställning (0,1 mkr). 

 

De generella besparingarna genomförs genom att samtliga avdelningar får 0,5 % lägre 

kommunal finansiering och i uppdrag att genomföra detta med så små konsekvenser som 

möjligt. I första hand innebär det besparingar i samband med tillfälliga vakanser. 

 

Den nya organisationen för administration, Servicecenter, medför omfördelning av medel 

mellan avdelningarna. För övrigt görs inga omfördelningar mellan avdelningarna. Om 

oförutsedda händelser uppstår inom förvaltningen under verksamhetsåret kommer detta att 

eventuellt kräva omfördelningar inom förvaltningen. 

 

En ekonomisk osäkerhet föreligger inom vuxenutbildningsområdet där pågående översyn av 

utbetalning av statliga medel 2017 förväntas påverka förutsättningarna inom området. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 beslut SBN 

 Bilaga 2 beslut SBN 
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§ 174 
 

Förlängning av avtal om fördelning av flyktingmedel 
Diarienr 16SBN329 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förlänger nuvarande avtal om fördelning av flyktingmedel till 

övriga förvaltningar med sex månader eftersom nuvarande ersättningssystem gäller fram till 

2017-06-30. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under första kvartalet 2017 se 

över nytt avtal utifrån ändrade förutsättningar med nytt ersättningssystem från 2017-07-01. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden ska, på uppdrag från kommunfullmäktige, besluta hur 

statsbidragen för flyktingmottagning ska fördelas inom kommunen. Då förutsättningarna 

ständigt ändras för flyktingmottagandet gör samhällsbyggnadsnämnden en årlig översyn av 

fördelningen. 

 

Under sommaren kom en promemoria om ett nytt ersättningssystem av de medel som staten 

betalar ut till kommunerna för mottagande av ensamkommande barn. Det nya förslaget börjar 

gälla från och med den 1 juli 2017. Fram till dess ligger nuvarande ersättningssystem kvar och 

ett nytt ses över utifrån förändringar inför 1 juli. 
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§ 175 
 

Återrapportering av det systematiska kvalitetsarbetet inom 

vuxenutbildningen 

Diarienr 16SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen genomförde tillsyn av vuxenutbildningen i Piteå kommun under våren 2015 

och konstaterade då brister i det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskott (AVU) arbetade 

under hösten 2015 fram ett förslag till rutiner för återkoppling av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Nämnden fastställde förslaget 2016-01-21 § 21. 

 

De parametrar som ska redovisas inom vuxenutbildningens tre skolformer kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare är: 

 

a. Kränkande behandling – likabehandlingsplan 

b. Mål/resultat, kunskapsresultat 

c. Klagomålshantering 

d. Utbud/efterfrågan 

e. Uppsökande/studie- och yrkesvägledning 

f. Elevinflytande 

g. Individperspektiv – målgrupp, individuella behov, särskilt stöd, likvärdighet. 

 

Återkoppling till samhällsbyggnadsnämnden ska ske vid varje sammanträde. 

 

Kvalitetsarbetet ska harmonisera med Skolverkets allmänna råd 12:1305 Systematiskt 

kvalitetsarbete – för skolväsendet. 

 

Om brister framkommer kan arbets- och vuxenutbildningsutskottet fördjupa sig inom det 

aktuella området och på uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden hantera avvikelser. 
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§ 176 
 

Öjebyn 7:37, Prissättning av tomter Näsudden 

Diarienr M 2016-000193 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 

700 000 kr vardera för de två nya fritidstomterna på Näsudden (blivande 

avstyckningar från Öjebyn 7:37). 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner att tomterna 

erbjuds till kommunens tomtkö för fritidstomter. 

Ärendebeskrivning 

Öjebyn 7:37 är en kommunal fastighet på 22 700 kvm, varav ca 10 500 kvm ligger inom 

strandskyddat område och därmed inte kan bebyggas. Det innebär att ca 12 200 kvm av 

fastigheten är byggbar mark. 

 

På Öjebyn 7:37 finns ett sommartorp även kallat ”Villa Näsudden” samt en mindre 

förrådsbyggnad. Fysisk planering har sedan 2014-01-13 ett uppdrag, från ”Gemensam 

beredning samhällsbyggnadsfrågor”, att ta fram förslag hur Öjebyn 7:37 kan disponeras för 

att få fram så många fritidstomter som möjligt. 

 

Förslaget på två nya tomter är framtaget med hänsyn till rådande strandskydd och fastighetens 

utformning. Då området närmast stranden inte är taget i anspråk är bedömningen att två nya 

tomter är det antal tomter som är möjligt att avstycka och sälja. Viktiga förutsättningar inför 

avstyckning och försäljning har ordnats med intilliggande markägare. Ärendet har 2016-11-23 

behandlats i ordförandeberedningen och föreslagen tomtindelning kan godtas (se bilaga 

”Tomtindelning Näsudden”): 

1. Tomt 1, totalt ca 5 640 kvm (byggbar mark utanför strandskydd ca 2 690 kvm). 

Föreslaget försäljningspris är 650 000 kr. 

  

2. Tomt 2, totalt ca 5 958 kvm (byggbar mark utanför strandskydd ca 3 200 kvm). 

Föreslaget försäljningspris är 650 000 kr. 

  

3. Bebyggd fastighet ”Villa Näsudden”, totalt ca 9 470 kvm (byggbar mark utanför 

strandskydd ca 4 572 kvm). Försäljning av ”Villa Näsudden” sker på öppna 

marknaden, inte via tomtkö. Beslut om avyttring antas i fastighets- och 

servicenämnden, då de har i uppdrag att avyttra fastigheter som inte behövs i den 

kommunala verksamheten. Fysisk planering har samrått med fastighets- och 

servicekontoret som avser att via fastighets- och servicenämnden föreslå försäljning av 

Öjebyn 7:37 samt avstyckning av två tomter från fastigheten. Avstyckningskostnaden 

ska härledas till de nya tomterna. 
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Det föreslagna tomtpriset 650 000 kr baserar sig på värdering upprättad av Svensk 

Fastighetsförmedling, 2016-10-17 (se bilaga ”Värdering 161017”). Värdet på de blivande 

tomterna är bedömt till 700 000 kr +/- 50 000 kr. I det priset ska det finnas en väg till 

tomterna, betalade anslutningsavgifter för vatten och avlopp vid tomtgräns samt el vid 

tomtgräns. 

 

Fysisk planering uppskattar kostnaderna för att iordningställa tomterna inför försäljning till 

sammanlagt ca 980 000 kr (avser kostnad för servitut, rusta och delvis anlägga ny väg, flytt av 

befintligt staket, lantmäteriförrättning, el/vatten/avlopp samt röjning/gallring). 

 

Motivering 

Tomtpriset 650 000 kr (marknadsvärde) beräknas täcka de kostnader som tillkommer för att 

iordningställa tomterna inför försäljning. Endast två VA-anslutningar är möjliga varför endast 

två tomter föreslås avstyckas. För att kunna erbjuda vatten och avlopp kommer kommunen att 

investera 200 000 kr per tomt i anslutning till Näsuddens VA-förening, den kostnaden ingår i 

det föreslagna tomtpriset. 

 

Efterfrågan på nya tomter i Piteå kommun är stor, vattenlägen är särskilt eftertraktade. Genom 

att avstycka två tomter från Öjebyn 7:37 kan Piteå kommun erbjuda fler attraktiva tomter till 

medborgarna och främja fler bostäder i målet att bli 44 000 invånare. 

 

Områdets karaktär på Näsudden är till stor del fritidshusbebyggelse, därmed är det lämpligt 

att erbjuda tomterna till kommunens tomtkö för fritidstomter. 

  

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): Yrkar att tomtpriset ska sättas till 700 000 kronor. 

 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till Karl-Erik Jonssons yrkande på 700 000 kronor. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar enligt Karl-Erik Jonssons yrkande. 

 
Beslutsunderlag 

 Tomtindelning Näsudden 

 Värdering Näsudden 161017 

 Översiktskarta Näsudden 
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§ 177 
 

Backträsk 1:3, 1:4 och 1:5, ändringar och kompletteringar av gällande 

nyttjanderättsavtal, samt följande anläggningsarrendeavtal för 

vindkraftsetablering i Backträskområdet 

Diarienr 16SBN347 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat nyttjanderättsavtal samt påföljande 

anläggningsarrendeavtal på 49 år, som innehåller några ändringar jämfört med ursprungliga 

avtal upprättade 2010. Dessa nya avtal får ersätta de från 2010. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till avdelningschef eller markhandläggare för Fysisk 

planering att teckna de nya avtalen. 

 
Ärendebeskrivning 

Svevind – i projektet nu: Markbygden Ett AB – har inkommit med önskemål om en del 

ändringar i befintligt nyttjanderättsavtal samt upprättat och godkänt arrendeavtal, som kan 

påkallas att undertecknas och börja gälla när de fått tillstånd och finansiering. Svevind är 

väldigt nära att lösa finansieringen, men finansiärer och banker önskar förtydliganden av en 

del skrivelser som de upplever otydliga, samt några tillägg. Förtydliganden behöver göras för 

att bolaget ska få klart med finansieringen. 

 

De nya avtalen är i stora drag likadana som för de gällande avtalen. Området för arrendet, 

ersättningar och tidperioden är samma som för nu gällande avtal. 

 

Verksamheten planerar idag upp till fem verk totalt på kommunens fastigheter. Antalet kan 

minska eftersom ett par av verken står nära fastighetsgränsen och kan komma att flyttas. 

 

Ett positivt tillägg är att kommunen i det nya avtalet kan skriva in att arrendatorn ska avlägsna 

fundamenten och även återställa marken till en meters djup där verken står. Detta medför att 

marken kan återgå till skogsmark i framtiden. 

 

Arrendatorn önskar ett arrendeavtal som innefattar alla tre områdena i stället för separata avtal 

för varje område. De önskar också förtydliga sin möjlighet att överlåta arrendet till annat 

bolag inom Markbygden-projektet vad gäller anläggningar som till exempel vägar, ledningar 

och upplag. Arrendatorn står som ansvarig mot fastighetsägaren även om denne upplåtit vissa 

delar i andra hand till annan. 

 

Nytt är också rätt till överflygning av rotorblad in på kommunens fastighet. Till exempel för 

ett verk som står på SCA-ägd mark där rotorblad delvis flyger över kommunägd mark. 

Skogsbruk kommer ändå att kunna bedrivas trots detta, och om inte så har kommunen rätt till 

ersättning. 

 
Beslutsunderlag 

 Scannat gällande avtal fr 2010 Svevind vindkraft Backträsk 1:4 
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 Nytt Nyttjanderättsavtal Backträsk 1:3, 1:4 och 1:5 

 Karta Backträsk 1:3, 1:4 och 1:5 planerad placering vindkraftverk nov 2016 

 Karta Backträsk 1:3, planerad placering vindkraftverk nov 2016 
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§ 178 
 

Svar på motion om marknadsmässiga principer vid försäljning av 

egen tomtmark där och när kommunen är intresserad av att denna 

bebyggs 

Diarienr M 2016-000206 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 
Ärendebeskrivning 

Anders Nordin (SLP) har lämnat en motion till kommunfullmäktige om marknadsmässiga 

principer vid försäljning av egen tomtmark där och när kommunen är intresserad av att denna 

bebyggs. Nordin föreslår följande: 

 

”Priset blir högre om många vill köpa en vara som det är ont om och lägre om få vill köpa en 

vara som det finns gott om. Det är helt enkelt så att det är efterfrågan på olika varor och 

tjänster som bestämmer priserna. Piteå kommun äger tomtmark i olika delar av kommunen. 

Vissa delar av denna tomtmark är kommunen intresserad av att få bebyggd av bostäder och 

andra fastigheter. 

 

För att slippa kalkylera och manipulera olika index och årligen förändra eller ibland då och då 

uppdatera värdet (priset) på den kommunala marken så kan man istället använda sig av strikt 

marknadsmässiga principer vid försäljning av tomtmark. När kommunen har en tomt man vill 

sälja och ha bebyggd så lägger man ut den på anbud. På samma sätt som hus, villor och 

bostadsrätter läggs ut på anbud. Folk budar. Ingen stor kostnad alls. 

 

Kommunen lägger ut en tomt man önskar bli bebyggd till ett önskvärt utropspris. Man kan ha 

ett reservationspris som vid auktion och man kan acceptera ett lägre pris när man förstår att 

budpriset är vad marknaden vill bjuda. Därefter får intresserade höra av sig. Attraktiv 

tomtmark betalas högt och man får ut det maximala priser. Mindre attraktiva tomter betalas 

lägre och det kan också ge en indikation på att området saknar något som skulle kunna 

attrahera köpare. Kommunen kan då fundera över vad man kan göra för att öka attraktionen 

och kanhända därefter agera så området blir mer attraktivt.” 

 

Skol och Landsbygdspartiet yrkar därför: 

 att kommunen använder sig av marknadsmässiga principer enligt ovan, vid försäljning 

av kommunal tomtmark som man önskar bli bebyggd. 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 22 juni 2016, § 174, remitterat motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden tolkar det som att motionen avser tomtmark för egnahem och 

fritidshus. Beslut om markpriser för flerbostadshus beslutades i kommunfullmäktige 2016-04-
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18, § 105, gällande taxa – prissättning av kommunal mark för flerfamiljshus och lokaler inom 

stadskärnan och intilliggande områden. 

 

Föreskrift om dagens gällande tomtkö antogs 2001-04-23 § 21 i kommunfullmäktige. 

Tomtkön togs fram för att säkerställa att fler medborgare skulle ges möjlighet att köpa tomt 

och bygga sin bostad. Fördelningen av de kommunala tomterna sker i första hand via 

tomtkön. Om alla tomter på ett nytt område inte säljs inom tomtkön övergår resterande tomter 

till kommunens tomtkatalog. För tomtkatalogen gäller principen ”först till kvarn”. För att 

säkerställa att inga spekulationer görs villkoras köpekontraktet med ett vite om fastigheten 

säljs inom två år från kontraktsdatum. 

 

Priserna för egnahemstomter i tomtkatalogen fastställdes i kommunfullmäktige 2004-03-22, § 

41. Priserna baserades på en fast avgift och en rörlig avgift beräknad per kvadratmeter 

tomtyta. Områdena delades in i zon A (Ankarskatan, Munksund, Öjebyn, Annelund, Hortlax, 

Norrfjärden och Rosvik) och zon B (Bölebyn, Sjulnäs, Svensbyn, Lillpite, Blåsmark, 

Hemmingsmark och Jävre). Det finns i dagsläget ca 60 tomter kvar i tomtkatalogen. 

Efterfrågan på tomter är övervägande inom Piteås centrala delar, men ett ökat intresse noteras 

i Norrfjärden och Rosvik. De tomter som finns i tomtkatalogen erbjuds till samtliga 

intressenter, inte enbart till tomtkön. Trots ett lågt pris är det få tomter som säljs ur 

tomtkatalogen varje år. Tomtkatalogen bör därmed bibehålla sin prissättning, och inte justeras 

till ett något högre marknadsvärde, för att gynna byggnation i byarna och få en levande 

landsbygd. 

 

För de senaste kommunala exploateringsområdena, Långskatan och Klubben, fastställdes 

priserna utifrån resonemanget att fler medborgare ska ges möjlighet att köpa en tomt. Priserna 

antogs i kommunfullmäktige 2012-05-14, § 84 och § 85. 

 

För de exploateringsområden som kommunen idag planerar (Strömnäs/Pitholm, Bergsviken 

och Furunäset) identifieras och beräknas priserna efter kostnader och marknadsvärdering, 

vilket sedan resulterar i ett förslag till politiken. Hänsyn bör tas till att även råmarken har ett 

värde som ska ses som en kostnad. Direkta kostnader, men även kringkostnader 

(lantmäteriförrättning, trafikutredning med mera), för exploatering har ökat kraftigt senaste 

åren. Exploatering med kort framförhållning tenderar att öka kostnaderna. 

 

Tomtpriserna bör åtminstone täcka omkostnaderna för exploatering och därmed även troligen 

närma sig marknadsvärdet vid prissättning av nya exploateringsområden. Enstaka tomter i 

attraktiva lägen (till exempel lucktomter/förtätning i befintliga områden) kan säljas via anbud 

med ett lägsta reservationspris. Att sälja kommunala tomter via budgivning och eftersträva det 

maximala priset innebär att tomterna viks för en mindre grupp medborgare med högre 

inkomst. Det skapar inte förutsättning för fler medborgare att kunna köpa en tomt och bygga 

sin bostad. Däremot bör tomterna vara kostnadstäckande så att kommunens skattemedel inte 

går till att finansiera privata tomtköp. 

 

Ett budförfarande skulle även innebära att kommunen måste avskaffa sina tomtköer. 
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Beslutsunderlag 

 Motion från Skol- och landsbygdspartiet 2016-05-08 

 Protokollsutdrag KF 2001-04-23 § 21 Revidering av kö för egnahemstomter 

 Protokollsutdrag KF 2004-03-22 § 41 Tomtpriser för lediga småhustomter 

 Protokollsutdrag KF 2012-05-14 §§ 84-85 Tomtpriser för nya fritidshustomter på 

Långskatan och Klubben 
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§ 179 
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 16SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista Helén Eriksson 2016-06-03--2016-11-09 

 Delegationslista Therese Bergdahl 2016-05-23--2016-11-23 

 Delegationslista Pernilla Forsberg 2016-11-14--2016-11-21 

 Delegationslista ByggR 2016-10-26--2016-11-28 

 Delegationslista Ecos 2016-10-26--2016-11-28 
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§ 180 
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 16SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för offentlig plats. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut för offentlig plats som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande A438.394 Info Byxtorget Moderata samlingspartiet 27 nov 2016 

 Yttrande A472.522 Skyltsöndag 27 nov Piteå ek. förening 

 Yttrande Hinderbanelopp 20 maj 2017 Brandkåren Personalklubb 

 Yttrande A483.892 Skyltning Lillbrogatan 5D AB Kristof Flora 

 YttrandeA488.244 SD Västerbottens Län Torgmöte Byxtorget 26 nov 2016 

 Yttrande A815.263 Dans kring granen Rådhustorget 13 jan 2017 

 Yttrande A817.565 Elbilsvisning mm 27 nov "Löjan" PK 
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§ 181 
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 16SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Slutdokument - Granskning av kontokort, tjänsteresor och förmåner 
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§ 182 
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 16SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-10-24, § 280 Förlängning av transportstyrelsens 

föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå (TSFS 

2012:104) Diarienr 16KS641 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-10-24, § 279 Remiss av betänkandet Samordning, ansvar 

och kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa 

funktionsnedsättningar (SOU 2016) 

 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 273 Årsplan/ tidplan för ekonomiska aktiviteter för 

år 2017 Diarienr 16KS640 
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§ 183 
 

Uthyrning av arbetsplatsparkering i Stadsberget 

Diarienr 16SBN346 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa möjlighet till uthyrning av 

arbetsplatsparkeringar i delar av Stadsberget, enligt bilaga 16SBN346-1. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till ordförande att besluta om avgift för uthyrning av 

arbetsplatsparkeringar i Stadsberget. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har 2016-11-28, § 303, beslutat att ge samhällsbyggnadsnämnden i 

uppdrag att skapa möjlighet till uthyrning av arbetsplatsparkeringar i delar av Stadsberget. 

  

Arbetsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

genomföra kommunfullmäktiges beslut. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att ordförande får rätt att besluta om avgift för uthyrning 

av arbetsplatsparkeringar i Stadsberget. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2016-11-28 § 303 Uthyrning av arbetsplatsparkering i 

Stadsberget. Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att skapa möjlighet för uthyrning i 

delar av Stadsberget för arbete 
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§ 184 
 

Medborgarförslag om utökad gatubelysning längs Långskatavägen 

Diarienr 15SBN471 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag till 

samhällsbyggnadsnämnden om utökad belysning längs Långskatavägen. 

 

Förslagsställaren menar att gatubelysningen längs Långskatavägen är otillräcklig. Längs 

Långskatavägen färdas många trafikanter som cyklar, rider, promenerar och åker inlines. Det 

gäller framförallt sträckan i höjd med Räkstigen/Korallstigen och mot Hällan. Dessa 

oskyddade trafikanter samsas med personbilar och lastbilstrafik och förslagsställaren menar 

att detta utgör en trafikfara för oskyddade trafikanter. Där till kommer även obehagskänslan 

av att röra sig ute utan att kunna se eller synas. Förslagsställaren menar att en utökad 

gatubelysning skulle medföra en säkrare trafikmiljö för alla som färdas längs Långskatavägen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Vi ser en ökad efterfrågan på trygga och säkra gång- och cykelvägar samt belysta gator där 

oskyddade trafikanter färdas. Delen mellan Anemonstigen och Sjörosstigen till befintlig gång- 

och cykelväg vid Räkstigen kommer enligt beslutad gång- och cykelplan bli nästa etapp av 

gång- och cykelvägsutbyggnaden i området. För närvarande har kommunen inte några planer 

på en förbättrad vägbelysning längs Långskatavägen då den klassas som trafikled 

”uppsamlingsgata” och är främst avsedd för fordon som enligt lag ska vara försedd med egen 

belysning. En bättre belyst väg skulle med stor sannolikhet innebära en högre hastighet på 

fordonen som trafikerar Långskatavägen. 

 

Trafik och projekt arbetar utifrån den gång- och cykelplan som kommunfullmäktige har 

beslutat om. Enheten ser att denna sträcka mycket väl kan tas med i en framtida uppdaterad 

behovslista för nya gång- och cykelvägar, om det visar sig att behovet finns. Med ny gång- 

och cykelväg kommer också belysning att anordnas för en ökad trygghet. Behovet är mycket 

stort varvid varje enskild gång och cykelväg måste prioriteras. Gång- och cykelvägar som 

prioriteras är främst barnens väg till och från skolan. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om utökad gatubelysning längs Långskatavägen 
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§ 185 
 

Medborgarförslag om belyst gång- och cykelväg längs 

Långskatavägen mellan Korallstigen och Öjebyn 

Diarienr 15SBN472 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom nämnden 

följer den beslutade gång- och cykelplanen. 

  

Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Ulf Lindström (L) och Jan Westerberg (L) reserverar sig till förmån för Karl-Erik Jonssons 

yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag till 

samhällsbyggnadsnämnden om att anlägga en belyst gång- och cykelväg längs 

Långskatavägen mellan Korallstigen och Öjebyn. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Vi ser en ökad efterfrågan på trygga och säkra gång- och cykelvägar i området och längs 

Långskatavägen. Främst är efterfrågan på en anknytande gång- och cykelväg mellan de nya 

områdena Anemonstigen och Sjörosstigen till Djupviken och centrum. Den finns med i 

kommunens gång- och cykelplan. 

 

Precis som förslagsställaren säger så är hastigheten 70 km/h och inte lämplig, med hänsyn till 

trafiksäkerheten, att användas för gång- och cykeltrafikanter i dagsläget. Trafik och projekt 

arbetar utifrån den gång- och cykelplan som kommunfullmäktige har beslutat om. Denna 

sträcka kan mycket väl tas med i en framtida uppdaterad behovslista för nya gång- och 

cykelvägar, om det visar sig att behovet finns. Behovet är mycket stort varvid varje enskild 

gång och cykelväg måste prioriteras. Gång- och cykelvägar som prioriteras är främst barnens 

väg till- och från skolan. 

 

Trafik och projekt föreslår att samhällsbyggnadsnämnden fortsätter följa den beslutade gång- 

och cykelplanen (beslutad i kommunfullmäktige, 2011-03-21). 

  

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat 

men omprioriterar och genomför byggandet av gång- och cykelvägen sommaren 2017. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om upplyst gång- och cykelväg längs Långskatavägen Korallstigen - 

Öjebyn 
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§ 186 
 

Medborgarförslag om cykelslinga mellan Kopparnäs och Öjebyn 

Diarienr 16SBN253 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag till 

samhällsbyggnadsnämnden om cykelslinga mellan Kopparnäs och Öjebyn. 

 

Förslagsställaren menar att nybyggnationen av E4 har strypt möjligheten att på ett smidigt sätt 

kunna pendla med cykel/inlines/rullskidor till och från arbetet. Det tar bara några minuter att 

cykel från Norrfjärden in till stan och tidigare valde ett stort antal personer att pendla på detta 

sätt, både till arbete och på fritiden. Förslagsställarens förslag är att ordna en sträckning för 

cyklar och mopeder längs E4 mellan avfarten i Kopparnäs och påfarten i Öjebyn. Denna lilla 

skillnad skulle betyda ”hela världen” för de motionerande miljötänkare som nu känner sig helt 

avskurna från stan. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

E4 är en statlig väg där Trafikverket är väghållare. Detta innebär att Trafikverket har ett 

ansvar för all trafik längs och tvärs vägen. Eftersom gående och cyklister också räknas som 

trafikanter ligger ansvaret för att tillskapa en gång- och cykelväg, om behovet finns, på 

Trafikverket. 

 

Kommunen ser detta som en viktig gång- och cykelled och har i olika omgångar påtalat detta 

behov till ansvariga hos Trafikverket. Under 2015 påbörjade Trafikverket ett arbetade med att 

ta fram en åtgärdsvalsstudie för gång- och cykelväg där kommunen deltog och som visar på 

möjliga sträckningar och behov för sträckan Norrfjärden – Öjebyn. Var i Trafikverkets 

planering denna gång- och cykelväg ligger i dagsläget är fortfarande oklart, men 

samhällsbyggnad kommer att ta den diskussionen under kommande samrådsmöte med 

Trafikverket. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om cykelslinga mellan Kopparnäs och Öjebyn 
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§ 187 
 

Medborgarförslag om farthinder/väggupp vid övergångsställe, 

Ringiusvägen (vid Hällan) 

Diarienr 16SBN192 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag till 

samhällsbyggnadsnämnden om att anlägga ett farthinder vid övergångsstället där gång- och 

cykelväg ansluter från slingan ner mot Ringiusvägen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska anlägga ett farthinder vid övergångsstället som 

finns mellan den lilla gång- och cykelvägen som kommer från Slingan och ner mot infarten 

till Lotusgränd. Här passerar dagligen många barn på sin väg till och från skolan. Många 

fordon kör fort efter vägsträckan och många förare gör inga ansatser att stanna eller ens sänka 

farten. Det kan även vara skymd sikt på platsen, framförallt sommartid då det finns en del 

vegetation på övre sidan mot Slingan. 

 

Kommunens ambition med etapp två av ny gång- och cykelväg på Ringiusvägen, har hela 

tiden varit att anlägga säkra passager över Ringiusvägen från den nya gång- och cykelvägen. 

Förslaget enligt ovan utfördes under sommar och hösten 2016. I och med detta 

anser Trafik och projekt att ärendet är färdigbehandlat. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag angående farthinder/väggupp vid övergångsställe, Ringiusvägen (vid 

Hällan), diarienr 16KS220 
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§ 188 
 

Parkeringsavgifter i Piteå centrum 

Diarienr 15SBN74 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför differentierad 

reglering av parkering i tre nivåer enligt kartbilaga 15SBN74-8 (Karta över 

taxezoner): 

- avgift 

- avgift med lägre taxa under de två första timmarna 

- avgift med lägre taxa. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför avgift på de 

parkeringar som tidigare reglerats med P-skiva. Avgiftsplikten ska gälla mellan kl. 10 

och 16 under vardagar och mellan kl. 10 och 14 under vardag före sön- och helgdagar. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige behåller dagens taxa på 

13 kr per timme för de avgiftsbelagda parkeringarna. För de två timmarna med lägre 

taxa samt för parkeringarna med lägre taxa föreslås taxan vara 5 kr per timme. 

  

4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför en dygnsavgift på 

50 kr för parkeringarna i den högre taxezonen. 

  

5. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför avgift från första 

timmen för användning av motorvärmare och laddplats. 

  

6. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar medel för 

investering och drift av betalautomater. 

  

7. Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet med 

en kommunikationsplan innan det överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

  

Ulf Lindström (L) och Jan Westerberg (L) reserverar sig förmån för Karl-Erik Jonssons 

yrkande. 

  

Daniel Bergman (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 

Under åren 2014-2015 genomförde kommunen en utredning kring möjligheten att införa 

parkeringsavgifter på centrumparkeringarna. I samråd med handlare och allmänhet lades ett 

förslag fram om att de två första timmarna skulle vara gratis och att man därefter har 

möjlighet att betala för att parkera längre än två timmar. 
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I september 2015 återremitterades ärendet (15SBN74) av kommunstyrelsen (15KS15) till 

samhällsbyggnadsnämnden för parkeringsmätning i syfte att skapa underlag för en 

noggrannare kostnadsjämförelse än vad den framtagna konsultrapporten visade. I mars 2016 

genomfördes förslaget, två timmar gratis parkering med möjlighet att betala för att parkera 

längre, som ett försök i det nya parkeringshuset Stadsberget med utvärdering under hösten 

2016. 

 

Utvärderingen av försöket i Stadsberget visar på att beläggningen minskat i Stadsberget 

samtidigt som trycket ökat på närliggande P-skiveparkeringar samt att intäkterna med två 

gratistimmar inte täcker driftkostnaderna för biljettmaskinerna. Med detta som grund har 

samhällsbyggnad utrett effekterna av att införa parkeringsavgift med 1 timme gratis (alt. 2) 

respektive differentierade parkeringsavgifter med lägre avgift under de två första timmarna 

(alt. 1). 

 

Alternativ 1 med differentierad taxa möjliggör betalning via telefon, vilket minskar behovet 

av biljettautomater. Alternativ 2 bedöms vara svårt att kombinera med mobilbetalning 

eftersom två olika system är möjliga att utnyttja. Eftersom behovet av antal biljettautomater är 

mindre för alternativ 1 är investeringskostnaden för detta alternativ lägre än för alternativ 2. 

Intäkterna beräknas vara högre för alternativ 1 än för alternativ 2. Däremot är driftkostnaden 

lägre för alternativ 2 eftersom färre köp behöver göras, vilket gör att serviceavgifterna för 

bank- och kreditkortstransaktionerna blir lägre samt att avgifterna för telefonbetaltjänsten 

utgår. 

  

Sammanställning av alternativ: 

  Alternativ 1 Alternativ 2   

  
Differentierad 

taxa 

1 

gratistimme 

2 

gratistimmar 

Investeringsberäkningar 

(tkr) 
1010 1640 1640 

Intäktsberäkningar (tkr)* 2570 2010 380 

Driftskostnad (tkr) 608 554 396 

Återbetalningstid (år) 0,5 1,1 - 

Tabell 2. Sammanställning av förslagens investerings- och driftkostnader, intäktsberäkningar 

och återbetalningstid. 

* Exklusive Stadsberget. 

  

Den kritik som framförts kring införande av parkeringsavgifter grundar sig till stor del på att 

kunder till stormarknaderna inte är beredda att betala parkeringsavgift för att handla mat. 

Detta motiverar alternativ 2 med 1 timme gratis, men då försvåras möjligheten att införa 

mobilbetalning, vilket ger en försämrad service. För att tillmötesgå behovet av att kunna 

parkera gratis vid handling av mat föreslås därför alternativ 1, differentierad taxa, och att 

tiden för avgiftsplikt begränsas till att gälla mellan klockan 10 och 16 under vardagar och 

mellan klockan 10 och 14 under vardag före sön- och helgdag. Alternativ 2 innebär samma 

avgiftstid som idag 9-18 under vardagar och 9-15 under vardag före sön- och helgdag och en 
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taxa på 13 kr från andra timmen. 

 

Med ovanstående som grund förordas alternativ 1 med differentierad taxa. Taxezonerna 

föreslås vara desamma som i utredningen från 2014, se kartbilaga 15SBN74-8. I den högre 

taxezonen föreslås taxan vara 5 kr per timme under de två första timmarna och 13 kr för 

timmarna därefter. I den lägre taxezonen föreslås taxan vara 5 kr per timme för hela 

parkeringstiden. I den högre taxezonen föreslås en dygnsavgift på 50 kr per dygn. I den lägre 

taxezonen finns möjlighet genom ordinarie taxa att stå ett helt dygn för 30 kr. För användning 

av motorvärmare och laddplats föreslås den högre taxan på 13 kr tas ut från första timman 

dygnet runt. För personer med parkeringstillstånd för rörelsehinder föreslås även 

fortsättningsvis avgiftsfrihet. 

  

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): P-skivan ska finnas kvar och gratistiden ska sänkas till 2 timmar för 

de parkeringar där man har p-skiva idag. 

 

Daniel Bergman (M): Avslag på arbetsutskottets förslag. 

 

Stig Rönnbäck (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Kompletterande utredning kring parkeringsavgifter, 15SBN74-7 

 Kartbilaga taxezoner, 15SBN74-8 
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§ 189 
 

Information om planärenden 

Diarienr 16SBN12 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Lundberg, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar om planärenden. 
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§ 190 
 

Svensbyn 66:1, Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus 

Diarienr PB 2016-000491 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av ett enbostadshus 

på fastigheten Svensbyn 66:1 om tomten justeras så att nedsläpp till den brukade åkern 

anordnas. 

  

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter beslutet vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

Jakob Widman inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 5 augusti 2016 med en ansökan om 

förhandsbesked för nyetablering av ett enbostadshus på fastigheten Svensbyn 66:1. 

 

Platsen ligger i sydvästlig riktning, cirka 400 m från Swensbylijda, och passar bra för boende 

i lantlig miljö. 

 

Berörda sakägare har skriftligen hörts. Erinringar har inkommit från LRF, Pireva och granne 

på fastigheten Svensbyn 3:20, redovisas i bilaga. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till landskapsbilden, den 

omkringliggande miljön och att hålla landsbygden levande. Tomten ansluter till ett redan 

bebyggt område och till sammanhållen bebyggelse. Sökande har tidigare ansökt på annan 

plats med negativt besked. Detta förslag tar mycket mindre jordbruksmark i förfogande. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilder med erinringar, översiktsbild 
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§ 191 
 

Hortlax 58:1 (Soldatvägen 100), Förhandsbesked för avstyckning av 

tre tomter för nybyggnad av enbostadshus 

Diarienr PB 2016-000535 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av ett 

enbostadshus på fastigheten Hortlax 58:1, tomt 1 enligt bilaga. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av ett 

enbostadshus på fastigheten Hortlax 58:1, tomt 2 enligt bilaga, om tomten anpassas 

efter strandskyddet. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden lämnar negativt förhandsbesked för etablering av ett 

enbostadshus på fastigheten Hortlax 58:1, tomt 3 enligt bilaga. 

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas inom 2 år efter beslutet vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

Hans Lundström inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 29 augusti 2016 med ansökan om 

förhandsbesked för nyetablering av tre tomter för enbostadshus på fastigheten Hortlax 58:1. 

 

Kommunalt vatten och avlopp finns på platsen. 

 

Berörda sakägare har skriftligen hörts. Erinringar har inkommit, redovisas i bilaga. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till landskapsbilden, natur- 

och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilder med erinringar, översiktsbild 
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§ 192 
 

Detaljplan för Svensbyn 1:30 med flera, planläggning för 

friluftsverksamhet och småindustri i Piteå kommun, 

Lindbäcksstadion (verksamhets- och servicedel) 

Diarienr PB 2016-000210 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för Svensbyn 1:30 m.fl. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnads/fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Information till beslutet 

Efter antagande av plan i kommunfullmäktige skickas antagandebeslutet till sakägare och 

länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan pröva kommunens beslut att anta planen och har inom tre 

veckor rätt att besluta om prövning ska ske eller inte. Tiden räknas från den dag kommunens 

beslut kommer in till länsstyrelsen. 

 

Sakägare har rätt att överklaga kommunfullmäktiges beslut att anta planen. Tiden räknas från 

den dag då kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunens anslagstavla. Om inte 

länsstyrelsen överprövat planen eller sakägare överklagat planen vinner den laga kraft tre 

veckor efter att kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget vid Vallsberget i Piteå kommun, sju kilometer sydväst om Piteå 

centrum. Vallsberget används idag som skidanläggning för både längd- och utförsåkning. 

Områdets användning har kompletterats med en skidtunnel som även används för 

biltestverksamhet. Planen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av 

friluftsverksamhet och för småindustri i form av biltestverksamhet (däcktest). 

 

Planområdet är inte planlagt sedan tidigare. År 2011 togs ett planprogram för området fram 

som utgör underlag för den aktuella detaljplaneringen. Området planläggs i minst två etapper. 

Bland annat kommer själva skidbacken att planläggas i en separat detaljplan. 

 

Platsen där den befintliga skidtunneln är uppförd berörs av riksintresse för rennäring. 

Området 

omfattas inte av det generella strandskyddet. I det aktuella planområdet finns det inga kända 

natur och kulturvärden. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2016-09-14 – 2016-10-05. 
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Samhällsbyggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2016-10-10. I redogörelsen 

framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-10-27 – 2016-11-17. 

Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2016-11-23. 

I utlåtandet framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad anser att detaljplanen för Svensbyn 1:30 m.fl., Lindbäcksstadion, är en 

positiv utveckling av vinteranläggningen på Lindbäcksstadion och för Piteå kommuns 

friluftsliv. Detta eftersom detaljplanen möjliggör för vinteraktiviteter såsom längdskidåkning 

och biltestverksamhet året om samt reglerar yta för uppställning av husvagnar, parkering och 

övernattningsstugor. 

 

Samhällsbyggnad anser att planen är klar för antagande och föreslår att 

samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen och att kommunfullmäktige antar 

detaljplanen. 

 

Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28, § 

207. Detaljplan debiteras enligt tabell 3 klass 4, 76 050 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta med planbestämmelser 

 Bilaga 2 Planbeskrivning 

 Bilaga 3 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 4 Granskningsutlåtande 
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§ 193 
 

Rosvik 13:413 (Lekgränd 10), Ändring av detaljplan för Rosvik 13:413, 

planläggning för bostad i Piteå kommun 

Diarienr PB 2016-000404 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Rosvik 13:413. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnads/fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande. 

Ärendebeskrivning 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 5-27 oktober. 

Samhällsbyggnad/fysisk planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2016-11-01. I 

redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 

synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 3-17 november 2016. 

Samhällsbyggnad/fysisk planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2016-11-21. 

I utlåtandet framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad/fysisk planering gör bedömningen att detaljplanen är klar för antagande och 

föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. Detaljplanen handläggs med 

standardförfarande vilket innebär att planen ska antas i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28, § 

207. Detaljplan debiteras enligt tabell 3 klass 1, summa 25 350 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Planbeskrivning 

 Bilaga 1 b Plankarta med planbestämmelser 

 Bilaga 2 Granskningsutlåtande 

 Bilaga 3 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 4 Fastighetsförteckning 
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§ 194 
 

Informationsärenden 2016-12-14 

Diarienr 16SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om: 

 Skolinspektionens beslut 

 Avvikelserapport EKB 2016 

 
Beslutsunderlag 

 Avvikelserapport EKB 2016 

 

 


