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§ 23  
 

Förvaltningschef informerar 

Diarienr 17SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom Samhällsbyggnad. 
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§ 24  
 

Lägesrapport EU-projekt 2016 

Diarienr 17SBN67 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner lägesrapporten. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt riktlinjer för EU-arbetet inom nämnden ska en sammanställning av förvaltningens EU-

arbete rapporteras till nämnden årligen. 

 

Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning, är 2017-01-01 projektägare för Kompetens för alla, 

som är ett samarbetsprojekt mellan Piteå, Älvsbyn och Arvidsjaurs kommuner. 

Syfte: Att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättningar och nyanlända 

invandrare. 

Projekttid: 2015-10-01 – 2018-08-31. 

Medfinansiering från EU: Europeiska socialfonden (ESF) 11,5 MSEK. 

 

Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning, har beviljats ett ESF-projekt, Lärande rekrytering. 

Syfte: Att underlätta för personer med utländsk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. 

Deltagarna erbjuds praktik på ett antal pilotarbetsplatser inom kommunens verksamheter. Det 

är framförallt inom Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen, där de kommer 

att få extra handledning och speciell språkhandledning. 

Projekttid: 2017-03-01 – 2019-12-31. 

Medfinansiering från EU: Europeiska socialfonden (ESF) 6,5 MSEK. 

 

Samhällsbyggnad, Flyktingsamordning, kommer att delta i ett projekt tillsammans med 

partners från Tyskland, Grekland, Italien, England och Sverige, där projektägaren är en tysk 

organisation. 

Syfte: Att utbyta erfarenheter för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 

Projekttid: 2017-03-01 – 2018-02-28. 

Medfinansiering från EU: Erasmus+ 2 850 €. 

 

Samhällsbyggnad, Samhällsplanering, ansökte under 2016 om ett projekt, Integrera mera, från 

Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden (AMIF), som avslogs. 

 

Samhällsbyggnad, Flyktingsamordning, har ansökt om ett projekt från ESF Kompetens-

omställning migration. 

Syfte: Att genomföra kompetenshöjande insatser dels för personalen som blir kvar inom 

Flyktingverksamheten och dels för de som kommer att bli övertaliga. 

Projekttid: Om projektet beviljas 2017-04-03 – 2018-11-30. 

Medfinansiering från EU: ESF ansökt belopp 4,2 MKR. 
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Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning, har ansökt om ett projekt inom Erasmus+. 

Syfte: Att lärare inom Vuxenutbildning ska kunna ”jobbskugga” kollegor i Tyskland och 

Österrike för att utveckla metoder med särskilt fokus på undervisningen av flyktingar. 

Projekttid: Om projektet beviljas 2017-11-01 – 2019-10-31. 

Medfinansiering från EU: Erasmus+, ansökt belopp 16 700 €. 
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§ 25  
 

Offentlig toalett i Rosvik 

Diarienr 15SBN597 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser att förvaltningen har utfört sitt uppdrag att undersöka om 

det går att anordna offentlig toalett i Rosvik. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar beslutet till kommunfullmäktige som bekräftelse på 

att nämnden utfört sitt uppdrag. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2015-11-16 gett 

förvaltningen i uppdrag att i dialog med aktörer som bedriver affärsverksamhet och 

fastighetsägare undersöka möjligheten att anordna offentlig toalett i Rosvik. 

 

Förvaltningen har i dialog tillsammans med representanter från Cafe Rosenboden, Finska 

föreningen, Sparbanken Nord, Pitebo, Coop, och Rosviks byautvecklingsförening kommit 

fram till följande förslag på lösning: 

 I Pitebos hyreshus på Lånegränd, vägg i vägg med Café Rosenbodens lokaler, finns ett 

samlingsrum som hyrs ut av Finska föreningen. Denna lokal består av ett större rum 

med pentry, ett kapprum och en toalett. Mellan kapprummet och rummet är det en 

öppning på drygt 2 meter. Om man bygger igen denna öppning och sätter in en ny 

dörr, kan toaletten bli tillgänglig för allmänheten utan att det stör pågående 

verksamhet i lokalen. 

  

 För att ha kontroll på besök kommer Cafe Rosenboden att ansvara för utlämning av 

nyckel till toaletten. 

  

 Cafe Rosenboden och Finska föreningen tar på sig delad vårdnad av toaletten. Finska 

föreningen ålägger sina hyresgäster att de även ska städa toaletten innan de lämnar 

lokalen. Det är också Finska föreningens uppgift att klart markera att deras hyresgäster 

även låser dörren mellan lokalen och kapprummet när de är klara. 

  

 Pitebo har under januari beslutat att genomföra ombyggnationen och kommer att 

kontakta sin entreprenör och Finska föreningen för att samordna ombyggnationen och 

beräkna kostnader. 

  

 Sparbanken Nord har, via Framtidsbanken, erbjudit sig att bekosta en del av 

ombyggnationen, summan 10 000- 15 000 kronor i stöd har nämnts. Behövs 

ytterligare medel så kan detta förslagsvis sökas från kommunen. 
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§ 26  
 

Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen angående byggande på 

jordbruksmark 

Diarienr 17SBN66 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur 

jordbruksmark kan användas för bostadsändamål. 

 
Ärendebeskrivning 

Jordbruksmarker växer igen mer och mer i kommunen samtidigt som önskan att bygga nya 

boenden ökar. Staten ställer också krav att kommunerna ska vara restriktiv med att bygga på 

jordbruksmark. Hur löser man denna situation? Förvaltningen får i uppdrag att se över nya 

riktlinjer för hur Piteå kommun bör förhålla sig i denna fråga. 
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§ 27  
 

Hortlax 9:17 Förhandsbesked för etablering av två enbostadshus 

Diarienr PB 2016-000601 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av två 

enbostadshus på fastigheten Hortlax 9:17. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen 

(2011:900). 

  

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Andreas Öjebrandt inkom till samhällsbyggnadsnämnden 2016-09-26 med ansökan om 

förhandsbesked för nyetablering av två bostadshus på fastigheten Hortlax 9:17. Tomternas 

storlek blir ca 2 000-3 500 m2. 

  

Platsen är belägen i lantligt läge på Maran-området nordöst om Hortlax. Kommunalt vatten 

och avlopp finns i området. 

 

Samtliga berörda rågrannar har skriftligen hörts. En granne på Hortlax 9:16 har haft erinran 

att skogen tas bort och med det blir det blåsigare på hans fastighet. Någon avverkning ska 

dock inte ske på tomtgränsen enligt sökanden. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan 

 Remissvar Hortlax 9:16 
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§ 28  
 

Riktlinjer för namngivning av geografiska platser samt adressättning 

Diarienr 17SBN68 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden ändrar delegationsbestämmelserna till att omfatta 

antagande av namn på geografiska platser såsom stadsdelar, kvarter, gator, vägar, torg, 

parker och andra allmänna platser. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar "Riktlinjer för namngivning av geografiska platser 

samt adressättning i kommunen", enligt bilaga 17SBN68-3. 

Ärendebeskrivning 

I dagsläget tas namngivningen av gator/vägar, i samråd med Räddningstjänsten, av tjänsteman 

på delegation från Samhällsbyggnadsnämnden, Delegationsbestämmelser för 

Samhällsbyggnadsnämnden 7.1 2 kap 2 § Kommunallagen (1977:179). För övrig 

namngivning finns inga rutiner fastlagda. Namnen tillkommer som arbetsnamn eller efter 

omröstning. Inga beslut fattas. 

 

Motivering 

I takt med att Piteå växer och byggandet ökar ställs krav på namngivning av bland annat nya 

stadsdelar och kvarter. Många olika namn används om samma geografiska område, det skapar 

otydlighet och försvårar kommunikation såväl internt som externt. 

 

Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturmiljölagen med föreskrifter om 

att tillämpa god ortnamnssed. I detta arbete ska hänsyn tas till namnens kulturhistoriska värde, 

övriga kulturhistoriska intressen och göra språkliga överväganden. 

 

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att all kommunal namngivning genomförs på ett 

förankrat och tydligt sätt och i rätt tid. Namnen är i sig varumärkesskapande och har betydelse 

för samhällsbyggandet. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för namngivning av geografiska platser samt adressättning 

 Bilaga 1 Referensgrupp 

 Bilaga 2 Namngivning 
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§ 29  
 

Samrådsremiss – Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande 

skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Piteälven 

Diarienr 17SBN14 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till vattenskyddsområde och tillhörande 

skyddsföreskrifter för Svensbyfjärden och Pite älv för vidare beslut i kommunstyrelsen. 

  

Protokollsanteckning 

Marika Risberg (C) får till protokollet antecknat: Jag anser att man i ett tidigare skede skulle 

ha haft kontakt och dialog med de Gröna näringarna innan förslaget togs fram. Då hade man 

kunnat undvika många frågetecken och en del felaktigheter som finns i förslaget. Man hade 

även då haft möjlighet att fånga upp de följdfrågor som kommit fram senare och kunnat lyfta 

in även de i utredningen och förslaget. Då det redan finns ett färdigt förslag så upplevs det 

inte som en dialog, utan ett påstående som ska motbevisas. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslag till vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrift för Svensbyfjärden och 

Piteälven är ute på remiss och samråd pågår. Idag försörjer Svensbyfjärden och Piteälven mer 

än nittio procent av Piteås befolkning med dricksvatten. 

 

Motiv och syfte med föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna skyddsföreskrifter är att 

skydda och säkra Svensbyfjärdens ytvattentäkt från både akuta och långsiktiga risker – i ett 

flergenerationsperspektiv. Det vill säga att motverka att diffusa och punktvisa föroreningar 

når vattnet i Svensbyfjärden samt begränsar eventuella föroreningar. Skyddsföreskrifterna är 

ett styrmedel inom skyddsområdet för att reglera verksamheter och markanvändning. 

 

Vattenskyddsområdets zoner och föreskrifter har tagits fram med utgångspunkt från 

Naturvårdsverkets handbok (NH 2010:5) om vattenskyddsområde och allmänna råd om 

vattenskyddsområde (NFS 2003:16). 

 

Förslaget omfattar ett geografiskt sett stort skyddsområde indelat i fyra zoner (olika 

skyddsnivåer): 

 Vattentäktszon närmast intagsområdet 

 Primär zon (i huvudsak området som omfattas av 0-12 timmars rinntid ytvatten och 

100 dygn grundvattentillrinning i mark till intagspunkten) 

 Sekundär zon (i huvudsak området som omfattas av 12-24 timmars rinntid ytvatten 

och 100 dygn grundvattentillrinning i mark till intagspunkten) 

 Tertiär zon (delavrinningsområden för rinnande ytvatten) 

De tre första zonerna enligt ovan är behäftade med föreskrifter och berör endast Piteå 

geografiska kommun. Föreskrifterna berör flertalet typer av aktiviteter i olika grad inom 

respektive zon, bland annat hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor, 
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fordonstvätt, kemiska bekämpningsmedel och andra skadliga kemikalier, växtnäringsämnen, 

djurhållning, skogsbruk, avloppsvatten, avfall, täkt- och miljöfarlig verksamhet samt transport 

av farligt gods. 

 

En konsekvensanalys av förslagets införande har genomförts. Analysen visar förutom en 

mycket positiv skyddsåtgärd för själva vattentäkten, även vissa begränsningar av aktiviteter 

inom vattenskyddsområdet och utökade krav på tillstånd. Sammanlagt har 36 

verksamhetsutövare inom miljöfarlig verksamhet eller lantbruk/djurhållare identifierats inom 

den primära zonen, motsvarande siffra för den sekundära zonen ligger på 52. 

 

Ytterligare konsekvenser är att tillsynsmyndigheten på Piteå kommun behöver förstärka sina 

resurser för utökad tillsyn och prövning enligt föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna 

skyddsföreskrifter. Piteå kommun/ Pireva behöver dessutom arbeta vidare med att ta fram 

informationsmaterial och informera berörda. 

 

Genom att inrätta ett vattenskyddsområde för kommunens huvudvattentäkt skyddas inte 

täkten endast via de föreskrifter som tillsynen utövas efter, utan synliggörs i flertalet andra 

digitala system på regional och nationell nivå. Det medför att vattentäktens status höjs och 

möjligheten att skydda den ökar. 

 
Beslutsunderlag 

 1_TeknisktUnderlag_SvensbyfjardenVSO161114.docx 

 1_Bilaga1_9TeknisktUnderlag 

 1_Bilaga10_13TeknisktUnderlag 

 1_Bilaga14TeknisktUnderlag_GIS-modelleringESRI 

 2_Svensbyfjardens_vattenskyddsomrade20161208 

 4_Konsekvensanalys161219.docx 
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§ 30  
 

Information om planärenden 

Diarienr 17SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Anna-Karin Lundberg, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar om planärenden. 
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§ 31  
 

Pitholm 47:13 Detaljplan för Piteå Hamn gällande förändrad 

markanvändning, i huvudsak hamnverksamhet 

Diarienr PB 2016-000192 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för Piteå hamn gällande förändrad 

markanvändning, enligt bilagor PB 2016-000192-7 och PB 2016-000192-8. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar Samhällsbyggnads/Fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande, enligt bilagor PB 2016-000192-6 och PB 2016-000192-9. 

Information till beslutet 

Efter antagande av plan i samhällsbyggnadsnämnden 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 samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunens anslagstavla. Om inte 

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

veckor efter att samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå hamn har initierat detaljplanen med det huvudsakliga syftet att ändra en del av 

detaljplanens markanvändning från naturmark till mark för hamnverksamhet för att skapa 

förutsättning för utveckling av Piteå hamn på Haraholmen. Ett markanvisningsavtal tecknas 

med kommunen då delar av Pitholm 47:13 ska övertas av Piteå hamn. Piteå hamn ska efter att 

detaljplanen vunnit laga kraft förvärva markområdet. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2016-10-21 – 2016-11-02. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har upprättat en samrådsreSamhällsbyggnadsnämnden 

dogörelse daterad 2016-11-15. I redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har 

tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2016-12-19 – 2017-01-19. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2017-02-08. 

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

 

Detaljplanen innebär bland annat att cirka 500 meter väg, som idag är planlagd med 

kommunalt huvudmannaskap, övergår till kvartersmark. Cirka 160 meter väg kommer fortsatt 

vara planlagd med kommunalt huvudmannaskap, denna väg är dock redan anlagd. 
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Motivering 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering gör bedömningen att detaljplanen är klar för antagande 

och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

  

Avgift 

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

§ 207. Detaljplan debiteras enligt komplexitet 2 till en kostnad av 42 250 kronor. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Samrådsredogörelse 

 Plankarta 

 Planbeskrivning 

 Granskningsutlåtande 
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§ 32  
 

Planprogram för infrastruktur och hästnära boende på Norra 

Pitholm samt för travbana på Norra Pitholm 

Diarienr 17SBN93 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprogram för infrastruktur och hästnära 

boende på Norra Pitholm enligt bilaga 17SBN93-6. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprogram för travbana på Norra Pitholm 

enligt bilaga 17SBN93-6. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads/Fysisk planerings 

samrådsredogörelse, vilken är gemensam för båda planprogrammen, som kommunens 

samrådsredogörelse, enligt bilaga 17SBN93-5. 

  

4. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar planprogrammen till kommunfullmäktige för 

antagande.  

Information till beslutet 

Planförslagen har varit tillgängliga för samråd under tiden 2016-08-12 – 2016-09-09. 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2017-02-09. 

Av redogörelsen framgår hur hänsyn tagits till inkomna synpunkter. 

 

Ett planprogram är inte juridiskt bindande och går inte att överklaga. 

  

Reservationer 

Daniel Bergman (M), Marika Risberg (C) och Anne Bjernhagen (KD) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 

Norra Pitholm är ett av Piteås äldsta bebyggelseområden. Kulturlandskapet är värdefullt och 

området har kvar månghundraåriga bebyggelsestrukturer och en lantlig prägel trots det idag 

tätortsnära läget. Häst är vanligt förekommande både som fritidssysselsättning och näring. 

Hästintresset och dess utvecklingsmöjligheter behöver både avgränsas och säkras gentemot 

expansion av tätorten. Pitholm är populärt för boende och otillräcklig infrastruktur i form av 

vägar, vatten och avlopp väcker irritation och hämmar utveckling av boendemöjligheter och 

verksamheter. 

 

Två parallella planprogram för Norra Pitholm har arbetats fram. De har båda sin historik och 

utgångspunkt i intressen kopplade till häst och till problematik kring främst trafikfrågor. 

 

Planprogram för infrastruktur och hästnära boende Norra Pitholm är ett kommunalt 

planprogram vilket innebär utpekande av områden för bostäder med olika boendemöjligheter 
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och förtätning med hästgårdar, flerfamiljs- och enbostadshus. "Hästnära" innebär acceptans 

för att häst på olika sätt kan ingå i boendemiljön. Utpekandena berör både kommunal och 

privat mark. Genomförande förutsätts ske främst av privata intressenter. 

 

Planprogram för travbana på Norra Pitholm har bedrivits i samarbete mellan privat exploatör 

och Piteå kommun. Planprogrammet avgränsar område för travbana och kringanläggningar 

och redovisar förutsättningar för fortsatt utveckling, Genomförande förutsätts ske främst av 

privata intressenter. 

  

En nödvändig förutsättning för utveckling av nya boenden och av verksamheter knutna till 

hästintresset är satsningar i infrastruktur i form av väg samt vatten och avlopp (va). Olika 

förslag till förbättrad infrastruktur väg har utretts. Planprogrammet föreslår att ny kommunal 

väganslutning mot Norra Pitholm byggs, antingen mot Havsbadsvägen eller mot 

Lillåkersvägen. Vägutredning om slutlig sträckning initieras i och med antagande. 

 

Anslutning av bebyggelse och verksamheter till kommunalt va-nät är likaså en förutsättning 

för fortsatt expansion. En fördjupad va-utredning för att finna långsiktigt bästa lösning 

initieras i och med antagande av planprogram. 

 

Fortsatt planering ska i erforderlig omfattning föregås av detaljplaneläggning. 

 

Fortsatt planering innebär vägutredning samt dito va-utredning. Viktiga delar i dessa är 

uppdaterade kostnadsberäkningar. Gjorda kostnadsberäkningar (2008) uppskattar kostnad för 

väg och va till ca 10 miljoner kronor. 

 

Fortsatt planering innebär avvägningar gentemot riksintresse Norrbotniabana och riksintresse 

Rennäring och ska ske i samarbete med Trafikverket respektive berörd sameby. 

 

Samtliga förslag är i enlighet med gällande översiktsplan. 

 

Motivering 

Genomförande av planprogrammen innebär att Piteå kommuns målsättning att erbjuda 

varierande och attraktiva boendeformer och miljöer uppfylls. Förslaget innebär förtätning 

med hästgårdar samt enbostads- och flerbostadshus i ett attraktivt område nära centrum och 

nära till natur och rekreation. Den stora potential kulturlandskapet har, med jordbruksmark 

som hävdats under många hundra år, tas tillvara. Den stadsnära landsbygden förädlas och får 

ny användning genom hästhållning. 

 

Genomförande av planprogrammen innebär förbättrad standard avseende väg, vatten och 

avlopp för boende inom området idag. Trafiksäkra lösningar innebär möjligheter till fortsatt 

expansion av fritidshusbebyggelse vid kusten och exploatering inom området för såväl 

bostadsbebyggelse som verksamheter. 

 

Hästnäringen på Pitholm skyddas genom ett tydligt ställningstagande från kommunen och kan 

genom detta utvecklas och stärkas. Travbaneintressenter ges grundförutsättningar för fortsatt 

satsning. 
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Tillvaratagande av resurser stärker Norra Pitholm och ökar attraktionskraften för Piteå 

kommun. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M), Marika Risberg (C) och Anne Bjernhagen (KD): de tre sista 

meningarna "Bebyggelsen kan utformas som en ny radby där byggnadernas exteriör och 

placering harmonierar med den traditionella bybebyggelsen. Tomterna bör göras generösa, c:a 

1500-3000 m2 stora. Längs Norra Pitholmsvägen bör liknande krav ställas på tillkommande 

byggnaders exteriör och placering." stryks på sidan 38 under rubriken "Enbostadshus" i 

planprogrammet för infrastruktur och hästboende på Norra Pitholmen. 

  

(S), (V), (MP) samt Karl-Erik Jonsson (M) och Jan Westerberg (L): den sista meningen 

"Längs Norra Pitholmsvägen bör liknande krav ställas på tillkommande byggnaders exteriör 

och placering." stryks på sidan 38 under rubriken "Enbostadshus" i planprogrammet för 

infrastruktur och hästboende på Norra Pitholmen. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer propostion på de två förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar 

enligt förslaget från (S), (V), (MP) samt Karl-Erik Jonsson (M) och Jan Westerberg (L). 

 
Beslutsunderlag 

 Planprogram Antagandehandling del 1 och 2, rev. 170302 

 Samrådsredogörelse 
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§ 33  
 

Roknäs 89:5 (Gamla Sjulnäsvägen 40), Utredning angående önskad 

rivning av biograf (Starbiografen i Roknäs) 

Diarienr PB 2015-000471 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Folke Sjöberg, Långnäsvägen 129, 941 91 Roknäs, vid 

vite av 50 000 kronor, att senast 2017-06-01 riva Starbiografen på fastigheten Roknäs 89:5. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 11 

kap. 21 och 37 §§. 

  

Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Kringboende till Starbiografen har under årtionden påtalat för kommunen att Starbiografen 

utgör en säkerhetsrisk och skulle behöva rivas. Noggranna utredningar har vidtagits genom 

åren med försök att rädda byggnaden som har ett högt kulturhistoriskt värde. Alla sådana 

försök har misslyckats och nu är byggnaden i så dåligt skick att den är bortom all räddning. 

 

Platsbesök genomfördes 2015-10-05 i närvaro av fastighetsägaren och av Gudrun Åström, 

stadsarkitekt, och Florian Steiner, kulturmiljösamordnare, där närvarande gemensamt 

konstaterade att en rivning är oundviklig. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden förelade 2016-03-17 Folke Sjöberg att senast 2016-11-30 riva 

Starbiografen. Någon rivning har inte skett varför Samhällsbyggnadsnämnden föreslås gå 

vidare med vitesföreläggande om rivning. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås vitesförelägga om rivning av byggnaden med hänvisning 

till den säkerhetsrisk byggnaden utgör för närboende och den olägenhet för människors hälsa 

som byggnaden förorsakar. Om ett byggnadsverk är förfallet eller skadat i väsentlig 

omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid får byggnadsnämnden enligt PBL 11:21 

förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnadsverket. 

 

Kommunicering 

Ärendet har kommunicerats med Folke Sjöberg som inkommit med synpunkter på nämndens 

förestående beslut. Folke Sjöberg motsätter sig rivning och vitet kommer han att vägra betala. 
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§ 34  
 

Trafikstrategi för regionen Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå, Kalix 

Diarienr 17SBN70 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar dokumentet 

"Tillsammans Framåt - Trafikstrategi för Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns 

kommuner" enligt bilaga 17SBN70-3. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens 

ordförande i uppdrag att underteckna överenskommelsen. 

  

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bidrar med 100 000 

kronor per år och avsätter medel för kommunens finansieringsåtagande. 

Ärendebeskrivning 

Kommunala trafikstrategier har under senare år blivit ganska vanligt förekommande i 

Norrbotten. I takt med erfarenheterna från dessa har insikten ökat om behovet att hantera 

många frågeställningar i ett vidare perspektiv än enbart inom den egna kommunen. Med detta 

som bakgrund har ett pilotprojekt genomförts inom regionen i syfte att utarbeta en regional 

trafikstrategi. Kommunerna i Luleåregionen (Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn) har i 

samverkan utarbetat denna regionala trafikstrategi tillsammans med Trafikverket Region 

Nord, Länsstyrelsen Norrbotten, Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och 

Landstinget. 

 

Syftet har varit att utarbeta en regional trafikstrategi med fokus på hållbart och effektivt 

resande för arbete och studier inom regionen. Pilotprojektet har för att vara greppbart 

avgränsats till ovan nämnda kommuner med förhoppningen att övriga kommuner inom länet 

ska följa efter. Projektet har benämnts SARETS – Samverkan regional trafikstrategi. Arbetet 

har utförts med en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och en politisk styrgrupp med 

representanter från kommunerna. 

 

Projektet har resulterat i en Trafikstrategi – Tillsammans Framåt (bilaga 17SBN70-3). 

 

Projektet föreslås fortsätta enligt framtagen överenskommelse om samarbete som 

undertecknas av de 5 deltagande kommunerna. 

 

Arbetsgrupp och styrgrupp fortsätter enligt samma upplägg som under pilotprojektet. Ett 

årligt rullande/växlande ordförandeskap mellan de fem kommunerna kommer tillämpas. Piteå 

kommun inleder 2016. Därefter Älvsbyn (2017), Boden (2018), Kalix (2019) och Luleå 

(2020). 

 

För att aktivt möta och arbeta med de utmaningar som regionen står inför har fem samarbets-

områden tagits fram. Dessa ger en tydlig inriktning och prioritering för samarbetet. 

Tillsammans medverkar samarbetsområdena till att nå ett mer hållbart transportsystem. Fokus 
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i denna version av SARETS Trafikstrategi är daglig arbets- och studiependling, vilket 

genomsyrar samtliga samarbetsområden och är det som prioriteras främst. 

 

De fem samarbetsområdena är: 

 Regionalt samarbete 

 Utvecklad kollektivtrafik 

 CO2-snåla transporter och klimatsmarta bilresor 

 Gemensam Mobility Management 

 Fysisk infrastruktur 

Kostnader för nedlagd tid och egna resurser inom samarbetet tas av respektive part. Andra 

kostnader i samband med arbetsgruppens arbete fördelas på deltagarna efter 

överenskommelse. Fördelningsnyckel baserad på invånarantal ska användas för deltagande 

kommuner. 

 

Kostnaden för åtgärderna beräknas uppgå till 450 000 kr per år under 3 år och finansieringen 

fördelas enligt nedan: 

 Bodens kommun 100 000 kronor 

 Kalix kommun 50 000 kronor 

 Luleå kommun 150 000 kronor 

 Piteå kommun 100 000 kronor 

 Älvsbyns kommun 50 000 kronor 

 
Beslutsunderlag 

 Tillsammans Framåt, Trafikstrategi SARETS, 2016-12-12 ver. 1.2 
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§ 35  
 

Informationsärenden 

Diarienr 17SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Martin Lindberg, enhetschef för Trafik och projekt, informerar om kollektivtrafikutredningen. 
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§ 36  
 

Backträsk 1:6 Tilläggsavtal till befintligt anläggningsarrende 

Diarienr M 2017-000041 

 
Beslut 

 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att Ersträsk Vind AB får uppföra ytterligare ett 

vindkraftverk på Backträsk 1:6 enligt upprättat tilläggsavtal. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger markhandläggare på Plan, bygg och mark i uppdrag 

att underteckna avtalstillägget. 

 
Ärendebeskrivning 

Ersträsk Vind AB har sedan 2013 ett arrendeavtal där mark på skifte nr 3 av fastigheten 

Backträsk 1:6 upplåts för ett vindkraftverk. Företaget har inkommit med en förfrågan om att 

få uppföra ett till vindkraftverk på samma fastighet och skifte. 

 

Motivering 

Området där detta verk är tänkt att placeras ligger redan inom område som påverkas av 

vindkraftsetableringen. Ledningar samt väg kommer att belasta marken intill oavsett om 

verket byggs eller inte. Ett till vindkraftverk på kommunens fastighet ökar kommunens 

intäkter. 

 
Beslutsunderlag 

 Avtal 

 Situationsplan 
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§ 37  
 

Ankarskatan 1:6 Fastighetsaffär försäljning tomträtt 

Diarienr M 2016-000155 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljningen 

av fastigheten Ankarskatan 1:6 till Riksbyggens BRF Abborren, enligt bilaga M 2016-

000155-2 Köpekontrakt. 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge 

samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att slutföra fastighetsaffären. 

Ärendebeskrivning 

Tomträttsinnehavaren av Ankarskatan 1:6 har kontaktat Fysisk planering med förfrågan om 

att friköpa fastigheten. 

 

Enligt gällande prislista för friköp av tomträttsmark är tomtpriset på området 401 kr/m2 BRA 

(bruksyta). Eftersom fastigheten har en registrerad BRA på 4 609 m2 innebär det en 

köpeskilling på 1 848 209 kronor (4 609 x 401 kr). Köpekontraktet är undertecknat av 

köparen och bifogas tjänsteskrivelsen. 

 

Motivering 

En tomträtt upplåts inledningsvis ofta för att hålla nere kostnaderna för exploatören, som då 

inte behöver betala en köpeskilling för fastigheten utan istället en årlig tomträttsavgäld. 

Tomträttsinnehavaren har en mycket stark besittningsrätt till fastigheten och har exempelvis 

samma möjlighet som en fastighetsägare att uppta lån med fastigheten som säkerhet. 

  

Eftersom den som ansöker om att friköpa tomträtten, Riksbyggens BRF Abborren, är 

densamma som innehar nuvarande tomträttsavtal är det rimligt att en fastighetsöverlåtelse 

genom försäljning kommer till stånd. Detta eftersom Piteå kommun inte har tagit något beslut 

om att tomträtter för kommersiellt bruk eller flerbostadshus inte ska få friköpas. 

  

Det har senaste åren blivit allt vanligare att tomträttsinnehavare friköper sina tomträtter. För 

Piteå kommun innebär det en engångsintäkt för köpeskillingen, men en minskad årlig intäkt 

till driften avseende tomträttsavgälden. För Ankarskatan 1:6 är nuvarande tomträttsavgäld 82 

500 kr/år fram till och med 2023-08-01, vilket blir en minskad årlig intäkt för kommunen. 

 
Beslutsunderlag 

 Köpekontrakt 

 Situationsplan 
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§ 38  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut om fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 1. Delegationslista Pernilla Forsberg nov 2016 - feb 2017 - skickat 9 feb. 

 Vux egen regi nr 1 delegationslista Ingrid Lundgren Grankvist 
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§ 39  
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 17SBN5 

 
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 Nåiden Bygg arbetsplatsområde 2/2-30/6-2017 

 22017 Loppis Badhusparken Piteå Folkets Husförening 

 20170203 KarlssonsGlas arb.pl.område Västergatan 

 Yttrande A018.430 Piteå Motorsällskap Rallytävling start Rådhustorget 25 feb 

 A046.025/2017 yttrande höglyft med korg 

 A029.102 Yttrande Loppis Piteå Folketshusförening Noliamässområde 
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§ 40  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Cirkulär 16:72 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 Bilaga 1-7 Cirkulär 16:72 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 IVO - Tillsyn av Djupvikens stödboende i Piteå kommun 
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§ 41  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-19 § 321 Riktlinjer för inrättande av nya 

verksamhetsområden för vatten och avlopp 

 

 

 

 


