
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 1 (34) 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21  

  

 

 

 

 

Sekreterare Maria Burström 

  

Ordförande Brith Fäldt (V) 

  

Justerande Agnes Szögi (S) 

  

 

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

 

Organ  Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-06-21 

Anslags uppsättande 2017-06-28 Anslags nedtagande 2017-07-20 

Förvaringsplats för protokollet Staben, Samhällsbyggnad 
  

Underskrift/anslaget av Maria Burström 

 

Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl. 13-16.15 

  

Beslutande Se sida 2 

  

Övriga deltagare Se sida 2  

  

Utses att justera Agnes Szögi (S) 

  

Justeringens plats och tid Staben, Samhällsbyggnad, 2017-06-28  kl. 8 

  

Paragrafer              §§ 80-101 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2 (34) 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

Beslutande  Brith Fäldt (V), ordförande 

Jenny Savela (S) 

Stig Rönnbäck (S) 

Tomas Eklund (S) 

Agnes Szögi (S) 

Agneta Nilsson (S), ersätter Magnus Nyström (S) 

Catrin Gisslin (MP), ersätter Esbjörn Häggström (MP) 

Karl-Erik Jonsson (M) 

Daniel Bergman (M) 

Martin Åström (NS) §§ 80-92 

Jan Westerberg (L) 

Marika Risberg (C) 

Regis Cabral (S), ersätter Carola Bergman (S) 

Anne Bjernhagen (KD), ersätter Martin Åström (NS) §§ 93-101 

  

Övriga deltagare Mikael Borgh (V), adjungerad ersättare 

Anne Bjernhagen (KD) §§ 80-92 

Jan Johansson, förvaltningschef 

Håkan Johansson, avdelningschef Kompetensförsörjning, § 85 

Anna-Maria Nilsson, avdelningschef Flyktingsamordningen, § 86 

Anna-Karin Lundberg, enhetschef Plan, bygg och mark, §§ 88-93 

Jörgen Näslund, byggnadsinspektör, § 91 

Lars Holmberg, byggnadsinspektör, §§ 92-93 

Maria Burström, nämndsekreterare 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 3 (34) 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

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

  

§ 80   Medborgarförslag om förändring av vägnätet Timmerleden - Sundsgatan .................... 4 

§ 81   Medborgarförslag om förändring av vägnätet Timmerleden - Norra Ringen ................ 5 

§ 82   Förvaltningschefen informerar ....................................................................................... 6 

§ 83   Månadsrapport ................................................................................................................ 7 

§ 84   Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser .......................... 8 

§ 85   Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på normer och värden samt ansvar och 

inflytande för vuxenutbildningen – maj 2017 .................................................................. 9 

§ 86   Informationsärenden ..................................................................................................... 10 

§ 87   Uppdrag att utvärdera ett bilfritt Rådhustorg ................................................................ 11 

§ 88   Information om planärenden ......................................................................................... 13 

§ 89   Planbesked för etablering av COOP-butik - Stadsön 2:1 ............................................. 14 

§ 90   Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med fristående garage - Pitholm 

13:5 ................................................................................................................................. 17 

§ 91   Förhandsbesked för avstyckning av tre tomter för enbostadshus och garage - Hortlax 

2:48 ................................................................................................................................. 18 

§ 92   Avslag på förhandsbesked för avstyckning av två tomter - Trundavan 2:15 ............... 20 

§ 93   Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (äldreboende) - Stadsön 9:5 ...................... 23 

§ 94   Föreläggande om rivning av byggnad - Barken 2 ......................................................... 24 

§ 95   Tilläggsavsnitt till beslutat arrendeavtal om tillträde för vindkraftsetablering i 

Backträskområdet ........................................................................................................... 25 

§ 96   Delegationsbeslut .......................................................................................................... 27 

§ 97   Delegationsbeslut offentlig plats .................................................................................. 28 

§ 98   Delgivningsärenden ...................................................................................................... 30 

§ 99   Delgivningsärenden protokoll ....................................................................................... 31 

§ 100   Aktuella kurser och konferenser 2017 .......................................................................... 32 

§ 101   Övriga frågor ................................................................................................................. 33 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 4 (34) 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 80  
 

Medborgarförslag om förändring av vägnätet Timmerleden - 

Sundsgatan 

Diarienr 17SBN105 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren har inkommit med ett förslag som han menar är ett bättre sätt att ansluta 

Hallgrensvägen till Timmerleden. Förslaget är att Hallgrensvägens korsning mot Timmer-

leden flyttas till korsningen där Svartuddsvägen (tidigare Sundsgatan) ansluter mot 

Timmerleden. Förslagsställaren menar att trafiksäkerheten förbättras med denna åtgärd. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalsstudie för Timmerleden. En åtgärdsvalsstudie är en 

systematisk metodik för att tydligt analysera och beskriva problem och sker ofta i samarbete 

med andra aktörer. Alla trafikslag och färdmedel liksom alla typer av åtgärder ska beaktas. 

Därefter sammanställs arbetet och utmynnar i en åtgärdslista. I denna åtgärdsvalsstudie finns 

korsningen Hallgrensvägen-Timmerleden med. 

 

Förslagsställaren föreslår att en helt ny väg dras mellan Hallgrensvägen, bakom fastigheterna 

på Strömsborg i befintligt grönområde och längs med Timmerleden, för att sedan ansluta i 

befintlig korsning med Svartuddsvägen (tidigare Sundsgatan). Detta skulle innebära att en stor 

del av grönområdet mellan fastigheterna på Strömsborg och Timmerleden tas i anspråk för att 

bygga ny väg. Den stora mängden tung trafik till och från Stenvalls såg, de planerade fler-

familjshusen på Klubbgärdet med ökad trafikmängd samt Strömsborgsfastigheternas närhet 

till den nya föreslagna vägen innebär med stor sannolikhet att kraftiga bullerskydd måste 

tillskapas för att inte äventyra boendemiljön. Det är heller inte helt säkert att det är möjligt att 

anlägga den föreslagna sträckan eftersom vägområdet är ganska begränsat och kan innebära 

radier som inte är bra för tunga och långa fordon. 

 

Ett stort hinder för den föreslagna åtgärden är att den ligger helt inom korridoren för 

Norrbotniabanan och skulle innebära att ytterligare en ny lösning behöver vidtas när 

Norrbotniabanan blir aktuell. Dagens anslutning av Hallgrensvägen kommer troligen helt 

stängas när Norrbotniabanan blir aktuell vilket den fördjupade järnvägsutredningen, JU 140, 

visar. Här behöver då en helt ny anslutning tillskapas och troligen måste Hallgrensvägen 

ansluta till Munksundsvägen och sedan via Munksundsvägen till Timmerleden. 

 

Trafik och projekt föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om förändringar av vägnätet Timmerleden - Sundsgatan 
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§ 81  
 

Medborgarförslag om förändring av vägnätet Timmerleden - Norra 

Ringen 

Diarienr 17SBN107 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren föreslår en förändring av vägnätet för att knyta samman två befintliga 

trafikleder. Den ena är Timmerleden som har statlig väghållning och är kraftigt överbelastad 

under vissa tidpunkter på dygnet. Den andra är Norra Ringen som har kommunal väghållning 

med betydligt mindre trafikbelastning. Förslaget går ut på att förlänga Norra Ringen genom 

Noliaområdet med vägbank/bro över Nördfjärden och ansluta mot Svartuddsvägen i kors-

ningen med Lasarettsvägen. Detta skulle binda ihop de två större trafiklederna till en ringled 

och skulle förbättra kommunikationen till sjukhuset samt minska trafiken på Timmerleden. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Piteå kommun har en liknande framtida plan med i översiktsplanen 2030 där en ringled 

skapas med bro över Nördfjärden. Ringleden planeras, i översiktsplanen, att knyta Norra 

Ringen mot Lillåkersvägen på Norra Pitholm för att på så sätt avlasta staden från fordons-

trafik samt försörja framtida möjliga bostadsområden på Strömnäs och Pitholm. I dagsläget är 

planen med bro över Nördfjärden inte samhällsekonomiskt lönsam enligt den trafikutredning 

som gjordes 2014, i samband med framtagandet av översiktsplanen 2030. Det står dock klart 

att en sådan lösning skulle avlasta trafiken på Sundsgatan, Timmerleden och Hembygds-

vägen, men också att en mer genomarbetad bedömning bör göras för att få helheten av alla 

nyttor innan beslut tas. 

 

Förslagsställarens förslag skulle troligtvis avlasta Timmerleden och Piteå centrum men 

troligtvis skulle den redan hårt belastade Lasarettsvägen få ett ännu högre trafikflöde med fler 

passager mellan Timmerleden och Svartuddsvägen, vilket inte är önskvärt i dagsläget. Det 

skulle dessutom innebära att en stor trafikled anläggs vid de nybyggda flerfamiljshusen på 

Strömbackastrand, vilket vi inte heller anser vara lämpligt utifrån boendemiljön. 

 

Trafik och projekt föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget med 

hänvisning till ovan nämnda bedömning och att ett liknande förslag redan finns i kommunens 

översiktsplan 2030. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om förändringar av vägnätet Timmerleden och Norra Ringen 
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§ 82  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 17SBN2 

 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 83  
 

Månadsrapport 

Diarienr 17SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger månadsrapporten för april 2017 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen presenterar månadsrapporten för april 2017. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport april SBN 
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§ 84  
 

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser 

Diarienr 17SBN144 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar reviderade delegationsbestämmelser enligt bilaga 

17SBN144-4. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har gjort en översyn av nämndens delegationsordning och föreslår 

förändringar enligt bilaga "Sammanställning av föreslagna förändringar" (17SBN144-2) för 

att effektivisera genomförandet av nämndens uppdrag. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning av föreslagna förändringar 

 Delegationsbestämmelser Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 85  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på normer och värden samt 

ansvar och inflytande för vuxenutbildningen – maj 2017 

Diarienr 16SBN337 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen och uppmanar Vuxenutbildningen att 

fortsätta arbeta på samma sätt med syfte att främja elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-19, § 13, om planering och tematisering av 

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets (AVU) innehåll 2017. Beslutet är ett led i det 

systematiska kvalitetsarbetet för Vuxenutbildningen i kommunen. 

 

De tematiserade målområdena som behandlas i AVU i maj 2017 är: 

 normer och värden, ansvar och inflytande samt övriga avvikelser. 

Som grund för analysen ligger utvärdering av planen mot diskriminering och kränkande 

behandling, klagomålshanteringen, kurs/skolråd, elevenkäter, samtal och omvärldsanalys. 

  

I analysen framkommer att Vuxenutbildningen arbetar aktivt med normer och värden på flera 

olika sätt samt att eleverna ges goda förutsättningar till eget ansvar och inflytande över 

utbildningen. Detta leder till slutsatsen att Vuxenutbildningen arbetar på ett tillfredställande 

sätt inom dessa målområden och att de ska uppmanas att fortsätta arbeta på samma sätt med 

syfte att främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 

 
Beslutsunderlag 

 Systematiskt kvalitetsarbete - presentation maj 2017 
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§ 86  
 

Informationsärenden 

Diarienr 17SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Avdelningschef Anna-Maria Nilsson informerar nämnden om nuläget för 

flyktingsamordningen. 
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§ 87  
 

Uppdrag att utvärdera ett bilfritt Rådhustorg 

Diarienr 15SBN405 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att under en månad stänga 

Rådhustorget för fordonstrafik, med undantag av varuleveranser, för att kunna utvärdera 

effekterna av ett bilfritt torg. 

 

Innan testperioden ska alternativa väglösningar finnas för trafik mellan norra och södra delen 

av Häggholmen och tillgängligheten vara säkrad på torget. 

 

Reservationer 

Marika Risberg (C) och Karl-Erik Jonsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

förslag. 

 

Daniel Bergman (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Martin Åström (NS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

I maj år 2021 fyller Piteå 400 år. Samhällsbyggnad har hösten 2016, på uppdrag av samhälls-

byggnadsnämnden, påbörjat utvecklingsarbetet för Rådhustorget. Det är ett profilprojekt som 

har identifierats i samband med stadsmiljöprogramsarbetet. 

 

Målsättningen är att Rådhustorget, med utgångspunkt i dess styrkor, ska utgöra en trevlig 

mötesplats under samtliga årstider i Piteå centrum och därmed bidra till att stärka stads-

kärnans attraktivitet. I uppdraget ingår att skapa en förbättrad trafiklösning som bidrar till en 

mer trygg miljö på torget. 

 

Samhällsbyggnad har tagit fram en trafikutredning (se bilaga) vars syfte är att utreda olika 

trafiklösningar för Rådhustorget och belysa respektive förslags för- och nackdelar. 

Utredningen omfattar lösningar med gångfartsområde, lösningar där biltrafiken bibehålls 

oförändrad men med säkerhetshöjande åtgärder samt lösningar där genomfartstrafiken är helt 

avstängd. 

 

Trafikutredningen har varit föremål för samråd med berörda fastighetsägare samt ICA 

Kvantum och Coop Forum. ICA är kritisk till en hel avstängning och förordar en lösning med 

gångfartsområde kombinerat med en öppning av Trädgårdsgatan. Coop har inga erinringar 

mot en avstängning så länge inte trafiksituationen kring Coop Forum försämras. Fastighets-

ägare och näringsidkare vid Rådhustorget uttryckte vid en workshop 2017-02-08 (se bilaga) 

att torget bör stängas av för biltrafik. 

 

Kommunens projektgrupp för Rådhustorget, tillsammans med fastighetsägarna, fastställde 

2017-03-22 målbilden att torget ska vara bilfritt under förutsättning att varuleveranser kan 

säkerställas under vissa tider samt att acceptabla alternativa trafiklösningar skapas. Projektets 
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styrgrupp biföll 2017-04-07 målbilden och föreslog att via tjänstemannaberedningen lyfta 

frågan till ordförandeberedningen för ett inriktningsbeslut, vilket är ett viktigt ställnings-

tagande inför det kommande detaljplanearbetet. Ärendet togs upp i ordförandeberedningen 

2017-04-28. Utfallet blev att konsekvenserna om Rådhustorget stängs för fordonstrafik bör 

utredas innan ordförandeberedningen tar ett inriktningsbeslut. 

 

Samhällsbyggnad anser att det vore givande att på prov genomföra en avstängning av 

Rådhustorget under cirka en månad för att kunna utvärdera vilken påverkan det har på 

trafikanternas resmönster samt för de verksamheter som finns i anslutning till torget. 

Förslagsvis kan detta ske sommar eller tidig höst 2017. 

 

Som en del i arbetet är det nödvändigt att utreda konsekvenser, eventuella åtgärdsbehov och 

en grov kostnadsbild för en permanent avstängning av torget. 

 

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M) och Marika Risberg (C): Avslag och att samhällsbyggnadsnämnden 

istället beslutar om gångfartsområde över torget. 

 

Daniel Bergman (M): Avslag. 

 

Martin Åström (NS): Återremiss för att komplettera förslaget och visa hur mätningar ska gå 

till. 

 

Ordförande Brith Fäldt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att innan 

testperioden ska alternativa väglösningar finnas för trafik mellan norra och södra delen av 

Häggholmen och tillgängligheten vara säkrad på torget. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att samhällsbyggnads-

nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

  

Därefter ställer ordföranden proposition på övriga yrkanden och finner att samhällsbyggnads-

nämnden beslutar i enlighet med Brith Fäldts (V) förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 WSP Trafikutredning Rådhustorget 2017-02-01 

 Workshop Rådhustorget 2017-02-08 

 Projektgruppsmöte med fastighetsägarna omkring Rådhustorget 2017-03-22 

 Styrgruppsmöte Rådhustorget 2017-04-07 
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§ 88  
 

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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§ 89  
 

Planbesked för etablering av COOP-butik - Stadsön 2:1 

Diarienr PB 2017-000300 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 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 slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 

planbesked betyder att kommunen ställer sig positiv till en möjlig planläggning, men det utgör 

ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. För att påbörja planläggnings-

arbetet 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 ändra en detaljplan kan vid standardförfarande förväntas ta cirka ett 

halvt år efter delegationsbeslut om framtagande av samrådshandlingar. Vid utökat plan-

förfarande kan ett beslut om att anta detaljplanen förväntas ta cirka ett år efter det att 

delegationsbeslut tagits om framtagande av samrådshandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked för etablering av Coopbutik på Acusticumområdet inkom den 8 

maj 2017 till samhällsbyggnadsnämnden. Ansökan om planbesked görs eftersom åtgärden 

kräver ändring av befintlig detaljplan. 

 

Coop Norrbotten Ekonomiska förening avser etablera en butik för dagligvaror om ca 1 000 

m2. 

 

Butiken kommer att serva bland annat Djupviken, Fårön, Annelund och Acusticumområdet. 

Coop anser att det i dagsläget finns ett behov av en dagligvarubutik för området, och ännu 

mer i framtiden eftersom det planeras för fler lägenheter och ett äldreboende på och omkring 

universitetsområdet. Piteå kommun har tagit fram ett gestaltningsprogram för universitets-

området för att det ska anpassas och bli en del av helheten i området. Coop avser att anpassa 

butiken efter detta program. 

 

Den aktuella översiktsplanen för området anger samhällsfunktion som kan nyttjas av 

invånarna, vilket stämmer överens med den aktuella ansökan om planbesked. 

 

Området ingår i detaljplan D2050 för Acusticumområdet som vann laga kraft 2014-05-07. I 

detaljplanen anges det aktuella butiksområdet som ”Natur”, vilket innebär att en ändring av 

den ganska nya detaljplanen behöver genomföras för att etablering av Coopbutik ska kunna 

ske. Området ingår inte i några andra områdesbestämmelser eller planprogram. 

 

Planområdet berör riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808). Detta 

riksintresse berör hela Norrbottenskusten och omfattar både land och vatten öster om riksväg 

E4. Ändringen av detaljplanen bedöms inte hota några riksintressen. Området berörs inte av 
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strandskyddet. 

 

Inga utpekade natur- och kulturvärden finns i det aktuella området för placeringen av Coop-

butiken. Placeringen görs i direkt anslutning till infarten från Norra Ringen. I övrigt kommer 

infrastruktur med vägar inom området att förändras i och med att övrig etablering av bostäder 

sker enligt gällande detaljplan. Infrastruktur för vatten och avlopp (VA) finns också tillgäng-

ligt i området. Området ligger inte inom korridor för Norrbotniabanan. 

 

Frågor att ta med i vidare planarbete 

Den aktuella ansökan om planbesked har remitterats internt inom kommunen till olika 

funktioner såsom exempelvis livsmedel, natur, näringsliv, PiteEnergi, kultur, park och fritid, 

hållbarhet, miljö, VA-planering men även till Piteå näringsfastigheter. De inkomna syn-

punkterna tydliggör vissa frågor som ska utredas i en framtida planändring. 

 

Ur naturvårdssynpunkt finns inga större invändningar gentemot planändring på den aktuella 

platsen. Däremot finns andra områden i detaljplanen där markanvändningen bestämts till 

”Natur” som faktiskt har naturvärden, främst de västra/södra delarna med markanvändningen 

”Natur”. Om planändring görs för detta, bör kvarvarande områden med ”Natur” värderas på 

ett mer långsiktigt sätt och säkerställas. Kommunen bör även fundera över andra reserv-

områden för framtida expansion. Kompensation för det ianspråkstagna naturområdet på 

kvarvarande grönområden intill bör undersökas. Tillrättalagda gröna miljöer för människor 

som vistas på Acusticumområdet kan komma att höja kvaliteten på utemiljön i området. 

 

Ur trafiksynpunkt ska det fortsatta planarbetet utreda behovet av en ny gång- och cykelport 

som Coops etablering påverkar. Denna gång- och cykelport är med största sannolikhet in-

arbetad i gällande detaljplan med tanke på Coops tidigare förslag på etablering norr om Norra 

Ringen. Det är också viktigt att ett 7 meter brett stråk för gång- och cykelväg längs med Piteå 

näringslivs fastighetsgräns fredas i detaljplan. Detta för att säkerställa ett sammanhängande 

gång- och cykelstråk mellan Snickargatan och den befintliga gång- och cykelporten under 

Norra Ringen. Det bör också säkerställas att infart till Coop ska ske från Norra Ringen via 

befintlig gata, Bagaregatan och att gång- och cykeltrafik, personbilstrafik och godstrafik 

separeras inne på fastigheten. Oskyddade trafikanter som väljer en genare väg och färdas över 

Norra Ringen istället för gång- och cykelväg under vägen kan komma att bli fler då en 

livsmedelsbutik blir ytterligare en målpunkt. Parkering för butiken ska lösas inom fastigheten, 

varvid yta för detta ska inrymmas i ändringen av detaljplanen. Tillämpning av parkerings-

norm ska också redovisas. 

 

Området ligger inom befintligt verksamhetsområde för VA och kapacitet bedöms finnas för 

tillkommande bebyggelse. Behov av LTA (tryckavloppssystem) och enskild tryckstegring kan 

eventuellt behövas, och sprinklermagasin kan vara nödvändiga ifall sprinklersystem avses att 

installeras. Exploateringen innebär ett tillskott av dagvatten på grund av hårdgjorda ytor och 

hustak. Det bör vid planläggning tidigt i processen göras en bedömning om naturliga av-

rinningsvägar och grönstruktur som fungerar som infiltrationsytor för att kunna anpassa 

bebyggelsestrukturen efter detta med till exempel vegetationsområden och öppna fördröj-

ningsmagasin/diken. Lokalt omhändertagande av dagvatten förespråkas och detta bör 

undersökas. 
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Lokaliseringen bedöms ur ekologisk och social hållbarhet vara övervägande positiv då såväl 

nya som befintliga boende får en ökad närhet till service inom gång- och cykelavstånd. 

 

Vidare kan frågor som trafikbuller, eventuell geoteknisk och miljöteknisk undersökning samt 

miljökonsekvensbeskrivning komma att genomföras om behov visar sig finnas. Det ansökta 

området berör en skulptur som behöver flyttas. En synlig placering inom universitetsområdet 

bör vara förstahandsvalet. 

 

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, bedömer att ändring av detaljplan kan ske så att 

etablering av butik blir möjlig. Då åtgärden är ändring av befintlig detaljplan föreslår 

förvaltningen att standardförfarande används vid ändring av befintlig detaljplan. 

 

Avgift 

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

207. Planbesked debiteras enligt tabell 1 klass 2, med en summa på 5 070 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Situationsplan 

 Karta 
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§ 90  
 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med fristående 

garage - Pitholm 13:5 

Diarienr PB 2016-000568 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nyetablering av enbostadshus 

inklusive ett fristående garage på fastigheten Pitholm 13:5. 

 

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas inom två år efter beslutet vunnit laga kraft och följa antaget planprogram. 

 
Ärendebeskrivning 

Per Ölund inkom 2016-09-12 med en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om förhands-

besked för nyetablering av bostadshus inklusive garage på fastigheten Pitholm 13:5. Tomtens 

storlek är 11 001 m2. 

 

Fastigheten ligger längs med Norra Pitholmsvägen mellan två befintliga enbostadshus och 

inom ett område för kommunalt vatten. Kommunalt avlopp saknas men enskilt avlopp går att 

ordna på den egna fastigheten. 

 

Byggnaderna kommer att ligga vackert belägna på en höjd i nivå med Norra Pitholmsvägen 

med husets entré i nordost och husets altan i sydväst. Området ligger inom hästnära verk-

samhet och inom pågående planprogram som delgivits sökande. 

 

Del av Norra Pitholmsvägen är en enskild väg. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till landskaps-

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

 

Kommunalt vatten, enskilt avlopp, el och anslutning av väg till aktuell fastighet går att 

anordna. 

 

Sökanden har inget att erinra mot ett hästnära boende. 

 

Bert-Olof Markström, ordförande för samfälligheten för den enskilda vägen, ser inga hinder 

för sökande att ansluta sig till denna. 

__________________ 

 

Nämnden tillägger som information till beslutet att bygglovet ska följa antaget planprogram. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilagor 1-3 Pitholm 13:5 
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§ 91  
 

Förhandsbesked för avstyckning av tre tomter för enbostadshus och 

garage - Hortlax 2:48 

Diarienr PB 2017-000159 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nyetablering av tre tomter för 

enbostadshus och garage på fastigheten Hortlax 2:48 under följande förutsättningar: 

1. Byggnaderna ska anpassas till ”bevarandevärt odlingslandskap” och ”Piteås 

kulturmiljöprogram”. 

 

2. Området är idag ett levande område med djur, vid försäljning av tomterna ska detta 

beaktas så att området fortsätter vara levande med djurhållning. 

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

(2010:900). 

 

Reservationer 

Marika Risberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), Jan Westerberg (L) och Martin Åström (NS) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Marika Risbergs (C) förslag. 

 

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Amanda Uvén och Sebastian Kurkisuo inkom 2017-03-17 med en ansökan till samhälls-

byggnadsnämnden om förhandsbesked för nyetablering av tre tomter för enbostadshus och 

garage på fastigheten Hortlax 2:48. 

 

Tomternas storlek blir ca 3 000 m2. Platsen är belägen i lantligt läge, på skogsmark, sydost 

om Hortlax. Kommunalt vatten och avlopp finns i närheten. En ansökan är inlämnad om att 

utökning av verksamhetsområdet även ska innefatta dessa tre tomter. 

 

Oro har framförts för framtida djurhållning med avseende att allergier ska minska möjligheten 

till djurhållning. Se bilagor. 

 

Ordföranden för vägsamfälligheten har inga erinringar. 

 

Yrkanden 

Marika Risberg (C): Arbetsutskottets förslag med ändringen att punkt 1 stryks. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan Hortlax 2:48 

 Yttrande förhandsbesked Hortlax 2:48 

 Remissvar erinran Hortlax 6:30 

 Remissvar erinran 1 Hortlax 2:70 

 Remissvar erinran 2 Hortlax 2:70 
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§ 92  
 

Avslag på förhandsbesked för avstyckning av två tomter - Trundavan 

2:15 

Diarienr PB 2016-000694 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § samt 

2 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

 

Daniel Bergman (M), Marika Risberg (C), Jan Westerberg (L) och Martin Åström (NS) 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Karl-Erik Jonssons (M) förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Sture Nilsson, Sjulsmarksvägen 679, 945 93 Sjulsmark, inkom 2016-11-02 med en ansökan 

till samhällsbyggnadsnämnden om förhandsbesked för avstyckning av två tomter på sin 

fastighet Trundavan 2:15. 

 

Vid besök på Stadshuset 2017-02-08 fick Sture Nilsson upplysningar om att de tomter han 

föreslår dels ligger inom strandskyddat område, dels i ett område som i översiktsplanen är 

utpekat som ett område med höga naturvårdsvärden. Sture Nilsson återkom därefter med ett 

reviderat förslag där tomterna är placerade över 100 meter från stranden (utom strandskyddat 

område) och han uttrycker även tankar om att göra den norra sidan tillgänglig för allmänheten 

med utplacerade bord och bänkar. Nilsson anför också personliga och ekonomiska skäl till 

varför nämnden bör bevilja hans ansökan. 

 

Motivering 

Trundöudden i sin helhet är i stora drag opåverkad av annan bebyggelse, undantaget är den 

gamla enkla fiskestugan som står på uddens norrsida. Stranden runt udden utgör ett långt 

sammanhängande avsnitt av lågexploaterad havsstrand, omkring 4 km. Långa samman-

hängande havsstränder av detta slag är ovanligt på fastlandet i Piteå kommun eftersom stora 

delar av stränderna är exploaterade idag. Udden är enligt friluftsguiden Pitemål ett besöks- 

och utflyktsmål som erbjuder möjligheter till upplevelser av ytterskärgård, skidåkning, 

snöskoter, rikt fågelliv, sälskådning med mera. Även kulturmiljölämningar finns på udden. 

Trundön omfattas även av riksintresse för friluftsliv. 

 

Mot bakgrund av detta är Trundöudden utpekad som ett viktigt hänsynsområde i Piteå 

kommuns översiktsplan. Översiktsplanen är ett styrande dokument i kommunens strategiska 

arbete med hållbar utveckling och befolkningstillväxt. Översiktsplanen ska ge vägledning och 

stöd i beslut om hur mark, vatten och bebyggd miljö ska utvecklas, bevaras och användas. 

Exempel på sammanhang är detaljplaner, bygglov eller tillstånd av olika slag. 
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Vid tidpunkten då ansökan om förhandsbesked lämnades till kommunen var det Översikts-

plan, Fördjupning för skärgården, från 2004, som var gällande. Rekommendationskartan 

angav att Trundöudden var ett viktigt hänsynsområde med avseende på helhetsvärden för 

natur och rekreation. Stöd för ny bebyggelse på Trundöudden eller rekommendation om detta 

fanns inte i översiktsplanen. 

 

Under ärendets gång har översiktsplanen omarbetats och ersatts av en ny översiktsplan som 

antogs av kommunfullmäktige 2016-12-19. Enligt Översiktsplanen 2016 utgör Trundöudden 

ett viktigt hänsynsområde eftersom det har höga rekreations- och naturvärden. Trundöudden 

bedöms också vara en plats där man har särskilt goda förutsättningar för att se och uppleva 

havet. Sådana platser ska enligt Översiktsplan - planstrategi säkerställas. 

 

Den nya översiktsplanen redovisar inte heller utpekade områden för ny bebyggelse på 

Trundöudden och stödjer därmed inte ansökan om förhandsbesked av två tomter. 

 

Avsaknaden av stöd i översiktsplanen för bebyggelse i kombination med utpekandet om 

viktigt hänsynsområde gör att etablering av de tilltänkta tomterna knappast kan ske utan 

konsekvenser på allmänna intressen, friluftslivet och naturmiljön i området. Även om tänkt 

placering av byggnader ligger utanför strandskyddet innebär en ny lokalisering alltid en 

påverkan som sträcker sig från byggnaderna och ner mot vattnet. Detta stöds av tidigare 

erfarenheter och studier av bland annat flygbilder. Bryggor, båtplatser, eldplatser, utsikts-

röjningar, gräsklippning och annan skötsel av naturmarken är vanligt förekommande åtgärder 

som knyter ihop byggnaderna på tomten med stranden/vattnet och ger en alltmer privatiserad 

karaktär åt strandområdet trots att byggnader placeras ovanför strandskyddet. 

 

Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen ska mark och vattenområden användas för det eller de 

ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. I 

den nyligen antagna översiktsplanen har dessa avväganden gjorts och marken har inte ut-

pekats för bostadsändamål varför nyetablering inte kan anses överensstämma med 2 kap. 2 § 

plan- och bygglagen. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att samhällsbyggnads-

nämnden med stöd av 9 kap. 17 § samt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen avslår ansökan om 

förhandsbesked. 

 

Kommunicering 

Sture Nilsson har beretts möjlighet att yttras sig över tjänsteskrivelsen. Han redogör för sina 

synpunkter i skrivelse daterad 2017-04-10. 

 

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): Ansökan ska godkännas. 

 

Daniel Bergman (M), Marika Risberg (C), Martin Åström (NS), Jan Westerberg (L): Bifall till 

Karl-Erik Jonssons (M) förslag. 

 

Agnes Szögi (S), Brith Fäldt (V), Stig Rönnbäck (S), Tomas Eklund (S), Regis Cabral (S), 

Catrin Gisslin (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan förhandsbesked 

 Skrivelse från sökande 2017-02-09 

 Skrivelse från sökande 2017-02-12 

 Skrivelse från sökande 2017-02-14 

 Skrivelse från sökande 2017-02-20 

 Skrivelse från sökande 2017-04-10, synpunkter på tjänsteskrivelse 
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§ 93  
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (äldreboende) – Stadsön 9:5 

Diarienr PB 2017-000299 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 60 lägenheter på fastigheten 

Stadsön 9:5. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen inkom 2017-05-09 med en ansökan till samhälls-

byggnadsnämnden om bygglov för äldreboende med 60 lägenheter och 3 våningar på 

fastigheten Stadsön 9:5. 

 

Förslaget är granskat i samråd med Pireva; Samhällsplanering; Plan, bygg och mark; Trafik 

och projekt samt Räddningstjänsten. 

 

Byggnaden går in ca 1,5 meter på annan kommunal fastighet vilket inte gällande detaljplan 

medger. En detaljplaneändring krävs för att Lantmäteriet ska kunna göra en tomtreglering och 

rätta till felet. 

 

Motivering 

Bygglovet följer planens mål och syfte. Samhällsbyggnad ser detta som en mindre avvikelse 

eftersom ändamålet har ett stort allmänt intresse och inte påverkar omgivningen. Byggnaden 

på den angränsade fastigheten är en transformatorstation som ska flyttas. Pite Energi har inget 

att erinra mot åtgärden. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Plan äldreboendet Berget Stadsön 9:5 

 Fasader äldreboendet Berget Stadsön 9:5 

 Situationsplan Del 1 o 2 äldreboendet Berget Stadsön 9:5 
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§ 94  
 

Föreläggande om rivning av byggnad - Barken 2 

Diarienr PB 2016-000562 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förelägger Kjell Öryd, c/o Jörgen Hagemalm, Porjusvägen 142, 

982 39 Gällivare, och Birgitta Persson, Parkgatan 11 B, lgh 1102, 941 37 Piteå, i egenskap av 

fastighetsägare, att senast 2017-09-30 riva byggnaden på fastigheten Barken 2. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 11 kap. 21 § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 
Ärendebeskrivning 

Hösten 2016 brandskadades huvudbyggnaden svårt och grannar påtalade under vintern att 

huset utgjorde en olägenhet och säkerhetsrisk. Samhällsbyggnad skrev till ägarna 2017-03-02 

och bad om en förklaring till vad de hade för planer för fastigheten. Kjell Öryd svarade att han 

hade tänkt riva huset och bygga nytt, samt att rivningsarbetena skulle pågå mellan 15/5 - 1/6 

2017. Samhällsbyggnad konstaterar att det ännu inte har inkommit något rivningslov eller 

bygglov. 

 

Samhällsbyggnad har låtit fastighets- och serviceförvaltningen göra en statusbedömning av 

fastigheten. Byggnadsingenjör Patrik Bergkvist, med erfarenhet av projektering, utredning 

samt byggteknik, gör bedömningen att huset bör rivas snarast för att undvika skador på person 

och egendom. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad föreslår att samhällsbyggnadsnämnden förelägger om rivning av byggnaden 

med hänvisning till den säkerhetsrisk byggnaden utgör för omgivningen samt 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 nämnden enligt 11 kap. 21 § 

plan- och bygglagen förelägga ägarna att inom viss tid riva byggnadsverket. 

 

Kommunicering 

Fastighetsägarna har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till beslut, men har inte 

inkommit med några inom föreskriven tid. 

 
Beslutsunderlag 

 Protokoll 

 Foton 
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§ 95  
 

Tilläggsavsnitt till beslutat arrendeavtal om tillträde för 

vindkraftsetablering i Backträskområdet 

Diarienr M 2017-000023 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att tillägg av avsnitt med rubriken ”Tillträde” 

får göras till det tidigare beslutade, men ännu inte undertecknade, arrendeavtalet för 

vindkraftsetablering på del av fastigheterna Backträsk 1:3, 1:4 och 1:5. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att tillägg av avsnitt med rubriken ”Tillträde” 

även får göras i avtalet för Backträsk 1:6 om det skulle bli aktuellt. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att mindre redaktionella justeringar som inte 

bedöms ha någon påverkan på själva upplåtelsen får göras och godkännas av 

markhandläggare på fysisk planering. 

Ärendebeskrivning 

Svevind har inkommit med önskemål om att få lägga in ett avsnitt om tillträde i beslutat 

arrendeavtal som ska tecknas. Detta avsnitt säger att arrendeavtalet kan brytas och återgå till 

redan ingånget nyttjanderättsavtal ifall villkoren under rubriken tillträde inte uppfylls. 

 

Tanken är att alla aktier i bolaget som till att börja med står som arrendator, Markbygden Ett 

AB som ägs av Svevind AB, ska överlåtas och ha tillträtts av annan part än Svevind AB. 

 

Om transaktionen inte äger rum innan ett datum som bestäms när avtalet skrivs ska arrende-

avtalet upphöra att gälla med omedelbar verkan. Då återgår man till det redan ingångna 

nyttjanderättsavtalet på samma villkor som det avtalats om sedan tidigare. Det ger sedan rätt 

för arrendatorn att ta fram en ny part som man kan överlåta aktierna till. 

 

Tilläggsavsnitt 

”Tillträde: 

Avtalet är villkorat av att samtliga aktier i Arrendatorn har överlåtits och tillträtts av annan 

part än Arrendatorns nuvarande ägare Svevind AB, org. nr 556743-1175, (”Transaktionen”). 

Om Transaktionen inte ägt rum senast den 30 september 2017 (”Slutdagen”) ska detta avtal 

upphöra att gälla med omedelbar verkan, och utan föregående uppsägning. Om detta arrende-

avtal upphör att gälla på grund av att Transaktionen inte ägt rum före Slutdagen ska endast det 

mellan parterna tidigare ingångna nyttjanderättsavtalet (med bl.a. rätt för Arrendatorn att på 

nytt påkalla att arrendeavtal ingås) gälla mellan parterna i oförändrat skick, och Arrendatorn 

ska i så fall inom tre månader från Slutdagen meddela inskrivningsmyndigheten att detta avtal 

har upphört att gälla. Tillträde enligt detta avtal äger rum på dagen för Transaktionen 

(”Tillträdesdagen”). Arrendeavgift utgår från och med Tillträdesdagen. Denna bestämmelse 

ska dock inte äga tillämpning för det fall arrendeavtal påkallas på nytt under nyttjanderätts-

avtalet efter Slutdagen, varvid dagen för undertecknandet ska anses vara Tillträdesdag (om 

inte parterna kommer överens om annan tillträdesdag eller villkor härför).” 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (34) 

Sammanträdesdatum  

2017-06-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

Avsnittet om tillträde medför att kommunen inte riskerar att ”bli fast” i ett långt bundet 

arrendeavtal där tänkt exploatering eventuellt inte påbörjas ifall det blir problem med att 

genomföra exploatering/finansiering. Detta skulle även innebära att kommunen får mindre 

ersättning för upplåtelsen eftersom den beräknas utifrån mängden producerad el. 

 

Nyttjanderätten löper på betydligt kortare tid och ifall inget arrendeavtal hinner ingås under 

den tiden får kommunen bättre möjligheter att råda över området och kunna hitta andra 

alternativ. 

 
Beslutsunderlag 

 SBN 2016-12-14 § 177 Backträsk 1:3, 1:4 och 1:5, ändr o kompl nyttjanderättsavtal, 

anläggningsarrendeavtal vindkraftsetablering i Backträskområdet 

 Nyttjanderättsavtal Backträsk 1:3, 1:4, 1:5 
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§ 96  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationslista Pernilla Forsberg feb-maj 2017 

 Delegationslista Therese Bergdahl nr 1-25 jan-maj 2017 

 Delegationslista Maria Nilsson nr 1-16  jan-maj 2017 

 Delegationslista Vux egen regi Ingrid Lundgren Grankvist nr 2 mar-maj 2017 

 Delegationslista Charlotte Sundman  jan-maj 2017 

 Delegationsyttrande om AB PiteEnergis bemötande gällande befintlig 45 kV lufledning 

mellan Bonäset och Pitholm i Piteå kommun, ordförande Brith Fäldt 

 Delegationslista ByggR 2017-04-10--2017-05-31 

 Delegationslista HK-tillst 2016-09-22--2016-12-23 Lena Lundström 
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§ 97  
 

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 A075.605 Midsommar o nationaldagsfirande Badhusparken 

 Yttrande A159.057 1 maj 2017 Rådhustorget Socdemokraterna 

 Yttrande A159.759 Infotält Öjebyn 29 april 

 A127.582 Framnäs Folkhögskola Folkhögskoledag 20 maj Centrum Piteå 

 Yttrande A071.858 Hellströms Bygg tillfälliga arb.platsytor Piteå C 

 Yttrande Alter Assistens AB Motionslopp 1/5-2017 

 Yttrande A099.144 Barnkalaset Södra hamn, PiteEnergi 10/6-17 

 Yttrande boulvisning Aronsgatan 27/5-17 Piteå Boulklubb 

 Yttrande A155.764 Subland uteservering 

 Yttrande A165.053 Ekbergs, Storgatan 

 Yttrande A165.053 Ekbergs, "Kulturparken" Kaleido 

 YttrandeA159.587 Karls Källa 

 Yttrande A134.986 Nya Hanséns Konditori 

 Yttrande A172.913 NODO Café o Bistro AB 

 Yttrande A169.404 Arbaillo 

 Yttrande A181.106 Byxtorget 27/4 Destination Piteå ek. förening Tjejkväll 

 Yttrande A131.764 Piteå Summergames 

 Yttrande A174.877 Bishops Arms 

 Yttrande A082.586 

 Yttrande A169.412 Byxtorget SPK 

 Yttrande A198.151 Fina Grejer Rådhustorget 

 Yttrande A206.646 Elbyrån Bertgren o Co, Prästgårdsg. Kyrkbrogatan lyft el 

alu.ställning) 

 Yttrande A099.246 Tivoli PDOL 2017 

 Yttrande A071.686 PDOL Piteå 2017 

 Yttrande A148.677 Event Finland Byxtorget 5/6 2017 

 Yttrande Affischering Cirkus Brazil Jack 

 Yttrande A212.144 Golden dragon 

 Yttrande A189.710 Lyftanordn. Cederterassen fönsterputsning korsning 

Sundsgatan/Västergatan 

 Yttrande A234,014 Uteservering Röda Lyktan 

 Yttrande Cirkus Maximum 11 juni 2017 
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 Yttrande A202.056 Livets Bröd, Torgmöte  Byxtorget 

 Yttrande EFS Piteå 

 Yttrande A206.593 Piteå Moppers mopedklubb 

 Yttrande A197.176 Chim´s Thai garden 

 Yttrande Affischering Cirkus Maximum 30/5-10/6 

 Yttrande A244.693 Piteå Café AB uteservering 

 Yttrande A567.427 Nordells Måleri & Dekor AB 

 Yttrande A226.140 Uteservering Nordic Sandwich AB Storgatan 41B 

 Yttrande A169.017 Examensfest Norrfjärden 

 Yttrande A166.43 Storbildskärm Uddmansgatan22/6-7/8 Lets Display North AB 

 Yttrande A166.43 Lets Display North AB Storbildskärm 22/6-7 aug 

 Yttrande A252.133 Förlängning arbetsplatsområde Mellangatan BD Bygg 20170601-

20170831 
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§ 98  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Cirkulär 17:14 från Sveriges Kommuner och Landsting - Ny version 

 Synpunkter och förslag till Trafikutredning Noliaområdet (Tyréns 2016-11-14) 

 IVO beslut tillsyn av Djupvikens stödboende 2017-03-09 

 IVO Beslut tillsyn av HVB hem vid Furunäset 2017-04-10 

 Tillstånd till kameraövervakning markbygden, Svevind AB 

 Tillstånd till övervakning med drönare, Norrbotten m.fl., Sergio De Jorge Brenes 

 Tillstånd till kameraövervakning hela Sverige, Spotscale AB 

 Tillstånd till kameraövervakning hela landet, Skogsstyrelsen 

 Tillstånd till kameraövervakning med drönare hela Sverige, Skymap Innovations AB 

 Tillstånd till kameraövervakning med drönare, hela Sverige, Orica Sweden AB 

 Tillstånd till kameraövervakning med drönare hela Sverige, Norconsult AB 

 Ersättningsbesked för Piteå Kommun om statlig ersättning för asylsökande mfl. 

 Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare hela Sverige, Sveriges 

Lantbruksuniversitet 
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§ 99  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 102 Försäljning av fastighet Piteå Stadsön 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 151 Fördjupad månadsrapport januari-mars 2017 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 129 Stöd till den bebyggda kulturmiljön 2017 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 130 Ansökan om medfinansiering Paketering 

Solanderleden 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 142 Revisionsrapport 

samhällsbyggnadsnämnden 2016 

 Bilaga till KS beslut 2017-04-25 § 142 Revisorernas rapport Årlig grundläggande 

granskning samhällsbyggnadsnämnden 2016 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-04-24 § 103 Planprogram för infrastruktur och 

hästnära boende på Norra Pitholm samt planprogram för travbana på Norra Pitholm 

 Bilaga till KF:s beslut 2017-04-24 § 103 Samrådsredogörelse 

 Bilaga till KF:s beslut 2017-04-24 § 103 Antagandehandling 

 KSAPU:s beslut 2017-04-10, § 88 Ansökan om bidrag ur Klimatpotten Piteå Fairtrade 

City 2017 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 128 Fördelning av Byapeng 2017 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 134 Fördjupad översiktsplan Landsbygdscentra 

 Bilaga till KS beslut 2017-04-25 § 128 Fördelning av Byapeng 2017 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-04-25 § 138 Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande 

extremism 

 Bilaga till KS beslut 2017-04-25 § 138 Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande 

extremism 
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§ 100  
 

Aktuella kurser och konferenser 2017 

Diarienr 17SBN10 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Anne Bjernhagen (KD), Brith Fäldt (V) och Agnes Szögi 

(S) som deltagare på den juridiska temadagen "Kommunens ansvar vid hemlöshet och 

bostäder för nyanlända" den 6 september i Luleå. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar om kurser och konferenser som kan vara av intresse för 

nämnden att delta i. 

 

Arbetsutskottet väljer ut vilka kurser och konferenser som nämnden ska delta i. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vilka ledamöter som ska delta i utvald kurs eller 

konferens. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunens ansvar vid hemlöshet och bostäder för nyanlända 
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§ 101  
 

Övriga frågor 

Diarienr 17SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att undersöka om det finns 

möjlighet att låta privata fastighetsägare synliggöra sina tillgängliga tomter på kommunens 

hemsida. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2017-06-13 informerade Marika Risberg (C) 

om att det på dialogmöten om FÖP:en (fördjupad översiktsplan) har förts fram förslag om 

möjlighet att låta privata fastighetsägare få synliggöra sina tomter på kommunens hemsida. 

Arbetsutskottet föreslår därför att samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschefen i 

uppdrag att undersöka detta. 

 

Marika Risberg (C) upprepar sina övriga frågor från arbetsutskottets sammanträde 2017-06-

13, med svar enligt följande: 

 Det finns önskemål om att få information om förvaltningens operativa ansvar för 

landsbygdsutveckling. 

Svar: Förvaltningschefen tar med sig önskemålet och återkommer med besked när 

förvaltningen kan informera om detta. 

 Det har blivit populärare med fritidshus inåt landet. Finns det möjlighet att se över om 

det finns attraktiva tomter (kommunens mark) i inlandet att sälja ut? 

Svar: Förvaltningschefen tar med sig frågan och återkommer med svar. 

 Hur fortgår arbetet med LIS:en (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)? 

Svar: Förvaltningschefen tar med sig frågan och återkommer med svar. 

 Det förs fram synpunkter om att det är svårt att nå bygglovshandläggarna per telefon. 

Svar: Trycket på bygglovshandläggarna är stort just nu och för att frigöra tid till 

handläggning tar Medborgarservice emot samtal och skickar meddelanden vidare med 

epost. Detta bidrar bland annat till att få värdefull statistik över hur många samtal som 

kommer in och hur snabbt handläggarna kan svara. 

Daniel Bergman (M) hade följande övrig fråga på arbetsutskottet: 

Städas centrala staden på lördagar och söndagar? Centrum upplevs som väldigt skräpig på 

helgerna. 

Svar: Förvaltningschefen informerar att det enligt uppgift städas varje dag i staden. 

 

Agneta Nilsson (S), SBN:s representant i kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), frågar hur 

man kan få till ett beslut om att busskurer ska vara rökfria. 

Svar: Tillgänglighetsrådet kan bjuda in berörda tjänstemän och ta upp det för diskussion med 

dem. 

 

Regis Cabral (S) framför att han vill att det i SFI-verksamheten införs undervisning och 

diskussion om kvinnors rätt och jämställdhet. 
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Svar: Ordföranden föreslår att han lämnar ett skriftligt förslag som arbetsmarknads- och 

vuxenutbildningsutskottet (AVU) kan ta upp vid sitt nästa sammanträde. 

 

 


