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§ 102  
 

Fördelning av flyktingmedel från och med den 1 juli 2017 

Diarienr 16SBN329 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fördela flyktingmedel från och med den 1 juli 

2017 enligt bilagd modell (Bilaga Fördelningsmodell). 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att statsbidrag för boenden för ensamkommande 

barn går till samhällsbyggnadsnämnden för barn som socialnämnden placerat hos 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att statsbidrag för boenden för ensamkommande 

barn går till socialnämnden för barn som är placerade på annat boende av 

socialnämnden. 

 

4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att se över fördelningsmodellen vid förändringar. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden får på uppdrag från kommunfullmäktige besluta hur statsbidragen 

för flyktingmottagning ska fördelas inom kommunen. Eftersom förutsättningarna ständigt 

ändras för flyktingmottagandet kommer görs översyn av fördelningen vid förändringar. 

 

Den 1 juli 2017 trädde en ny asylersättningsförordning i kraft. Den innebär förenklat att 

statsbidragen har sänkts för mottagande av ensamkommande barn från 1 900 kr/dygn till 1 

350 kr/dygn samt sänkning för de som tillhör Hamnen (18-21 år) från 1 000 kr/dygn till 750 

kr/dygn. Ersättning för tomplatser som var på 1 600 kr/dygn ersätts inte längre. Vissa 

återsökningsbara ersättningar har tagits bort och schabloniserats. Detta rör återsökning av 

transportkostnader vid mottagandet, god man kostnader för asylsökande barn, tolkkostnader 

för samtal mellan barn och god man samt socialtjänstens utredningsschablon som tidigare var 

31 000 kr per barn. Dessa har slagits ihop till en engångsersättning på 52 000 kr per mottaget 

barn och ska nu delas mellan socialnämnden (SN), överförmyndarnämnden (ÖFN) och 

samhällsbyggnadsnämnden (SBN). 

 

Statsbidraget till skolgång som återsöks för varje asylsökande barn 3-19 år kvarstår vilket bör 

tillfalla anordnaren av utbildning. 

 

Schablonersättning för de ensamkommande barn som beviljas PUT/TUT samt 

schablonersättning för de nyanlända som kommunplaceras kvarstår med marginell höjning. 

ÖFN, SN, barn- och utbildningsnämnden (BUN) och SBN tar enligt förslaget del av detta. 

 

För ankomna före den 1 juli 2017 gäller den tidigare statsbidragsmodellen. Fördelningen av 

medel nämnder emellan gäller dock samtliga kommunplacerade från och med den 1 januari 

2016. 
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Kommunen får ersättning från staten för att ta emot vissa flyktingar. Ersättningarna kan 

förenklat delas in i (hänvisning till förordning anges med siffra 1 och/eller 2 inom parentes): 

 Grundersättning 

 Schablonersättning (1) 

 Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (glappersättning) (1) 

 Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård (1 och 2) 

 Ersättning för mottagande av ensamkommande barn (2) 

 Ersättning för vissa särskilda kostnader med mera (1) 

 Ersättningar för asylsökande, exempelvis skola (2) 

Grundersättningen är 5 prisbasbelopp/år för flyktingar respektive 500 tkr/år för mottagandet 

av asylsökande ensamkommande barn samt rörlig ersättning om 9,45 tkr/beräknat antal 

ensamkommande barn till kommunen. Grundersättningen för flyktingmottagandet ligger för 

närvarande på 224 tkr/år. 

 

Schablonersättningen utbetalas per mottagen person med uppehållstillstånd och avser att täcka 

kostnader i 24 månader förutsatt att personen ifråga bor hela perioden i kommunen. 

Ersättningen avser kostnader för mottagande och praktisk hjälp med bosättning, introduktion i 

skola, förskola och fritidshem, svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering, tolk och 

andra insatser för att underlätta etablering i samhället. 

 

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd avser att täcka kostnader fram till dess 

att de generella ersättningarna till flyktingen (statlig) börjat fungera. 

 

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn avser att täcka kostnader för barnens 

boende (dygnsersättning) samt schabloner för god man, utredning och särskilda kostnader i 

socialtjänsten. 

 

Ersättning för vissa särskilda kostnader kan utgå förutsatt att Migrationsverket har medel för 

detta. 

 

Ersättning för asylsökande utgår för vissa kostnader inom bistånd, utbildning, extraordinära 

kostnader, stödinsatser med mera. 

 

Förslaget till fördelning avser att så långt som möjligt skapa täckning av kostnader som 

uppstår direkt föranlett av flyktingar under den tidsperiod där riktade statsbidrag utgår. 

Fördelningen förutsätter att respektive förvaltning utför de uppdrag man i normalfallet har 

även för flyktingar. Förvaltningarnas kostnader är till stor del är av fast karaktär (personal o 

lokaler) och statsbidragen rörliga. För att fördela den ekonomiska risken mellan olika parter 

kommer därför endast de fasta statsbidragen att kunna garanteras respektive nämnd. Varje 

nämnd/förvaltning fördelar bidraget internt. 

 

Synpunkter från förvaltningarna 

Samhällsbyggnad hade den 17 maj en genomgång av statliga medel och förändringar med 
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representanter från berörda förvaltningar. Ett förslag på fördelning av medel presenterades. 

Samtliga representanter önskade få möjlighet att ta upp förslaget med sina verksamheter och 

överordnade och lyfta det i förvaltningschefsgruppen innan förslaget gick vidare till nämnd 

för beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga Fördelningsmodell 

 (1) Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar 

 (2) Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
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§ 103  
 

Ledningssystem för flyktingsamordningen 

Diarienr 17SBN188 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger flyktingsamordningen i uppdrag att arbeta med och fortsätta 

utveckla ledningssystemet enligt gällande föreskrifter för att utveckla och kvalitetssäkra 

verksamheten. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem ska 

vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst (i detta fall samhällsbyggnadsnämnden) 

upprätta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Ledningssystemet ska användas för att: 

 systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

 

 planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten 

uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och 

hantering av avvikelser. 

 

Föreskrifterna och de allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska 

bedrivas. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt 

lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av 

sådana föreskrifter. 

 
Beslutsunderlag 

 SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
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§ 104  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 17SBN2 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 105  
 

Delårsrapport 2017 

Diarienr 17SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delårsrapporten för 2017 till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar samhällsbyggnadsnämnden om delårsrapporten (januari-augusti) för 

2017 och föreslår att nämnden lägger rapporten till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Delårsrapport 2017 Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 106  
 

Riktlinjer för belysning 

Diarienr 16SBN261 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-14 om VEP 2017-2019 där strukna och antagna mål 

föranledde revidering av det styrande dokumentet "Plan för offentlig belysning". Under 2016-

2017 har en arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna Samhällsbyggnad; Kultur, 

park och fritid och Fastighets- och serviceförvaltningen samt AB PiteEnergi tillsammans 

arbetat fram ett förslag till "Riktlinjer för belysning". I enlighet med kommunens Policy för 

Piteå kommuns styrande dokument 2017-02-13, § 5, har planen övergått till att bli riktlinjer, 

med anledning av att dessa innehåller en högre detaljeringsgrad och anger hur frågor gällande 

offentlig belysning ska handläggas och utföras. 

 

Riktlinjerna för belysning syftar till att, genom bra belysning, skapa mer attraktiva, mer säkra, 

trygga och tillgängliga miljöer i Piteå kommun. Riktlinjerna är även till för att skapa tydlighet 

för tjänstemän inom kommunkoncernen och ska ligga till grund för ställningstaganden som 

avser belysning vid ny- och ombyggnation, underhåll samt vid framtida investeringsbeslut 

och vid projektering av offentlig belysning. 

 

Riktlinjerna gäller för hela Piteå kommuns geografiska område samt ställer specifika krav på 

gestaltning inom kulturmiljöer och Häggholmen, som en del av pågående Stadsmiljöprogram. 

Riktlinjerna berör all offentlig belysning längs kommunala gator, vägar, gång- och 

cykelvägar, offentliga platser samt för park-, fasad- och effektbelysning. Riktlinjerna gäller 

även för all offentlig belysning längs enskilda vägar med driftbidrag och statliga vägar som 

sköts av kommunen eller vägförening. 

 

Belysning i det offentliga rummet har olika funktioner beroende på var den finns. "Riktlinjer 

för belysning" har därför delats upp i avsnitten "Generella riktlinjer" och "Specifika 

riktlinjer", för att särskilja och tydliggöra de krav och riktlinjer som ställs på belysningen 

inom respektive plats. Till huvuddokumentet följer tre bilagor. 

 

"Riktlinjer för belysning" föranleder att nu gällande "Plan för offentlig belysning" upphävs. 

 

Yrkanden 

Brith Fäldt (V): Yrkar på återremiss eftersom belysningsfrågan berör andra områden som 

förvaltningen arbetar med. 

 

Marika Risberg (C): Yrkar på återremiss med anledning av att: 

 Kapitel 6 inte uppfyller syftet med riktlinjerna som ska vara i enlighet med Piteå 

kommuns övergripande mål: 

Det skapas inte attraktiva och varierande boendemiljöer på landsbygden genom att 
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släcka ned den. Är det vara en boende kvar efter en väg så blir ju belysningen ännu 

viktigare för att man ska känna trygghet. Det blir även mindre attraktivt att flytta dit, 

och betydligt dyrare att sedan montera ny belysning om det skulle flytta dit fler 

bofasta. 

 Kraven på att det ska vara två bofasta inom 200 meter bör inte ställas. Så länge det 

finns bofasta bör belysningen vara kvar. Oavsett om det är en bofast och två 

fastigheter som nyttjas som fritidshus, eller om det är 300 m mellan två bofasta. 

 Kravet på totalkostnaden under punkt 4 förstår jag inte vad den innebär, men då det 

inte finns liknande krav på kostnader i övriga del av dokumentet (vad avser belysning 

i tätort, effektbelysningar i stad och park osv.) så anser jag att det ska strykas. 

 Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att Piteå kommun inte längre ska anse sig kunna 

svara för en anläggning? Kan detta även ske vid belysning av kommunala vägar? Kan 

kommunen i så fall överlåta belysningen till ett bostadsområde/förening? 

 Ska kommunens vägbelysningsanläggning överlåtas till enskild/förening så bör det 

vara utan kostnader för dem. 

 Om man övertagit en vägbelysningsanläggning, kan man söka driftbidrag till det? 

 Om man ansöker om att få sätta upp en vägbelysningsanläggning, hur ser det bidraget 

ut? Får man hela anläggningen uppmonterad, eller får man en del av kostnaderna och 

ska göra en del arbete själv? Hur mycket pengar finns avsatt för det i förvaltningen? 

Eller tas det från potten pengar för bidrag till enskilda vägar? 

 Vägbelysningsanläggningar bör inte nedmonteras, även om det just då inte finns 

någon som kan ta över driften kan förutsättningarna ändras och då är det bättre att 

utrustningen finns kvar så att den enkelt kan tas i bruk. 

 Om det är tänkt att det är bifogad konsekvensanalys som ska skickas ut till boende 

som inte uppfyller punkt 3 och 4, så anser jag att den inte är relevant för bedömning 

om det finns bofasta efter vägen. Att se en ljuspunkt kan skapa en stor trygghetskänsla 

även om inte risken för brottsöverfall är överhängande. 

Övriga ledamöter i samhällsbyggnadsnämnden: Bifall till förslag om återremiss. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för belysning 

 Bilaga 1 - Ljus och belysning 

 Bilaga 2 - Checklista Konsekvensanalys 

 Bilaga 3 - Blankett Projektbeställning Belysning 
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§ 107  
 

Svar på medborgarförslag om lokaltrafik i byar utanför 

kommuncentrum 

Diarienr 16SBN340 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget eftersom medel för lokaltrafik på 

landsbygden saknas och alternativ i form av kommunal färdtjänst finns för de som är 

berättigade till det. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 2016-10-17, § 287, överlämnat ett medborgarförslag om lokaltrafik i 

byar utanför kommuncentrum för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Förslagsställaren önskar storleksanpassade bussar i mindre byar i Piteå kommun för transport 

till/från landsbygdscentrum och sedan vidare till/från Piteå stad. Detta i syfte att erbjuda 

möjlighet för de som av olika anledningar har svårt att på egen hand ta sig till 

landsbygdscentrum för vidare färd med lokala länstrafiklinjer in till Piteå. 

 

Motivering 

Piteå kommun arbetar för att öka resorna med kollektivtrafik i kommunen. Kontinuerligt ses 

tidtabeller och linjesträckningar över för att kommunens invånare ska kunna erbjudas en så 

god tillgänglighet som möjligt till kollektivtrafik. Kostnaden för kollektivtrafik är hög och 

medlen begränsade, vilket innebär att prioriteringar måste göras. 

 

Det finns idag tio lokala länstrafiklinjer som trafikeras från/till byarna i kommunen och Piteå 

stad. Den största andelen resenärer är skolelever som ska till och från skolan och tidtabellerna 

för dessa bussar är därför till stor del anpassade efter skolornas start och sluttider. 

 

Ett införande av ytterligare lokaltrafikbussar runt olika landsbygdscentrum i syfte att erbjuda 

transportmedel vidare in till Piteå vore önskvärt, men det skulle innebära kraftigt ökade 

kostnader för bussar, chaufförer, drivmedel, service osv. Då medel för detta saknas är det i 

dagsläget inte möjligt att införa den typen av lokaltrafik. 

 

Om man på grund av funktionsnedsättning upplever svårigheter att på egen hand kunna ta sig 

till och från kommundelscentrum finns dock möjligheten att ansöka om kommunal färdtjänst, 

med vilken man kan ta sig till önskad plats inom kommunen. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om lokaltrafik i byar utanför kommuncentrum 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 13 (43) 

Sammanträdesdatum  

2017-09-07  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 108  
 

Svar på medborgarförslag om vägmarkering på Hammarvägen i 

Öjebyn 

Diarienr 16SBN339 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 2016-10-17, § 288, överlämnat ett medborgarförslag om 

vägmarkeringar för beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Medborgaren föreslår att Hammarvägen från Norra Ringen till Hällanvägen samt Hällanvägen 

från korsningen med Hammarvägen och fram till Hällans Hälsocentral målas med mitt- och 

kantlinje. Idag är den helt utan vägmarkering och är svår att köra på i mörker. Den är också 

mycket trafikerad, även på kvällar. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Krav på vägmarkering styrs av Vägmärkesförordningen (VMF 2007:90) och 

Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2010:171), se regler nedan. Hammarvägen 

(mellan Mejselvägen och Hällanvägen) samt del av Hällanvägen är klassade som lokalgata. 

Hammarvägen (mellan Norra Ringen och Mejselvägen) är industrigata och del av 

Hällanvägen är uppsamlingsgata. Detta innebär generellt att krav på vägmarkering inte gäller. 

 

För att upprätthålla en god trafiksäkerhet och bra styrning av fordon bör denna vägsträcka 

förses med linjemålning enligt förslagsställaren. Trafik och projekt bedömer att detta troligen 

kan utföras tidigast under september månad 2017. Kostnad för arbetet uppgår endast till några 

tusen kronor och kommer att inrymmas i Teknik och gators underhållsbudget. 

 

Regler för vägmarkering 

All vägmarkering och vägkantsutmärkning i Sverige ska följa: 

 Mittlinje eller körfältslinje (M1): Om körbanans bredd är 5,5 meter eller bredare och 

den tillåtna hastigheten är 60 km/h eller högre ska mittlinje markeras utanför 

tättbebyggt område. Detsamma gäller för vägar avsedda för genomfartstrafik inom 

tättbebyggt område. Har en väg ringa trafik behöver markeringen dock inte utföras. 

  

 Kantlinje (M2): Belagda vägar utanför tättbebyggt område ska markeras med 

kantlinje. Detta gäller även vägar inom tättbebyggt område som är avsedda för 

genomfartstrafik. Undantag gäller om vägen är försedd med cykelfält. 

Bestämmelserna i VMF 2007:90 och TSFS 2010:171 gäller för vägar som har en sådan 

beläggning att vägmarkering kan utföras. 
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Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag angående vägmarkeringar efter Hammarvägen i Öjebyn 

§ 109  
 

Ändring av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 

reglementen 

Diarienr 17SBN244 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till revidering av reglemente för kommun-

styrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut med 

stöd av 6 kap. kommunallagen (1991:900). 

 
Ärendebeskrivning 

För att effektivisera handläggning och förbättra service till medborgare och företag föreslår 

Fysisk planering ändringar i reglementena för kommunstyrelsen respektive 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Rutinärenden för att bistå bland annat näringslivet gällande etableringar måste idag gå långa 

beslutsvägar. Detta kan medföra orimligt lång handläggningstid. Eftersom Piteå kommun nu 

har en antagen Översiktsplan kan handläggning av markanvisning effektiviseras. 

 

De angivna beloppsgränserna för köp och försäljning av mark som fastslagits i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente har dessutom inte följt med tiden. Eftersom 

markpriserna har stigit föreslår Fysisk planering att beloppsgränsen i reglementet ändras från 

30 till 60 basbelopp. 

 

Förslag till ändringar framgår av bilaga 1. 

 

Utöver ändring av reglementena behöver även delegationsbestämmelser för 

samhällsbyggnadsnämnden ändras liksom rutin för markanvisningar. Dessa ändringar kan 

genomföras efter att reglementena reviderats. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ändring av reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 110  
 

Information om planärenden 

Diarienr 17SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

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

 

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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§ 111  
 

Planbesked för personalutrymme och kontor - Pitholm 47:13 

Diarienr PB 2017-000337 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 2–5 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

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 utgör 

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

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

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

 

Ett slutligt beslut om att anta en detaljplan kan vid standardförfarande förväntas tas cirka ett 

halvt år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. Vid utökat 

planförfarande kan ett beslut om att anta detaljplanen förväntas tas cirka ett år efter det att 

delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 

Ansökan om planbesked för att möjliggöra byggande av kontor och chaufförsfikarum på 

fastigheten Pitholm 47:13 inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 17 maj 2017. Åtgärden 

kräver en ny detaljplan. Planområdet är beläget i Haraholmens industriområde/Piteå hamn i 

anslutning till Cisternvägen. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP 2030 ingår området i befintligt verksamhetsområde samt 

inom riksintresset för friluftsliv och kustturism. Området är planlagt sedan tidigare via 

detaljplanen D0164 för Haraholmens industriområde som vunnit laga kraft 1983-07-21. I 

detaljplanen anges det aktuella området som ”hamnområde” med prickmark som inte får 

bebyggas. Detta innebär att en ny detaljplan krävs för att byggande ska kunna ske. Området 

ingår även i planprogrammet D2018 för Haraholmens industriområde och är där utpekat som 

en lageryta för ett av tre lokaliseringsalternativ för byggnation av en betongtornsfabrik. 

 

Några bevarandevärda natur- och/eller kulturvärden är inte utpekade i området. Planområdet 

berörs inte av strandskyddet. Området ingår i befintligt verksamhetsområde för kommunalt 

vatten och avlopp där kapacitet för vatten och spillvatten bedöms finnas för tillkommande 

bebyggelse. 

 

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, bedömer att planläggning för att möjliggöra byggnation 

av kontor och chaufförsfikarum kan inledas. Planläggningen följer intentionerna i Piteå 
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kommuns översiktsplan där området är utpekat som befintligt verksamhetsområde. 

 

Placering av bebyggelse ska ta hänsyn till befintliga ledningar i området. Andelen hårdgjorda 

ytor bör begränsas då bebyggelsen innebär ett tillskott av dagvatten. I och med att det finns få 

infiltreringsytor i området bör det i tidigt skede genomföras en bedömning om bevarande av 

den befintliga grönstrukturen. 

 

Detaljplanearbetet handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen. 

 

Avgift 

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

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

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ansökan förhandsbesked 

 Bilaga 2 Situationsplan 

 Bilaga 3 Karta 
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§ 112  
 

Planbesked för ny transformatorstation - Stadsön 5:8 m.fl. 
Diarienr PB 2017-000362 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 5 kap. 2–5 §§ plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 

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 utgör 

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

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

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

 

Ett slutligt beslut om att anta en detaljplan kan vid standardförfarande förväntas tas cirka ett 

halvt år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. Vid utökat 

planförfarande kan ett beslut om att anta detaljplanen förväntas tas cirka ett år efter det att 

delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked för att uppföra en ny transformatorstation inkom den 24 maj 2017 

till samhällsbyggnadsnämnden. Vattenfall planerar att uppföra en ny transformatorstation 

(inomhusstation 130kV/10kV) som ersätter den befintliga utomhusstationen på fastigheten 

Stadsön 5:8 (Station PT45). Åtgärden kräver ändring av befintliga detaljplaner (stadsplaner). 

 

PT45 är en central punkt för uttag av el till Piteå stad. Den togs i drift 1978 och har 

ålderstigna apparater med funktions- och tillförlitlighetsproblem. 

 

Den nya stationen föreslås uppföras i anslutning till den nuvarande inom område som idag är 

planlagt som park/plantering. Efter att den nya stationen tagits i drift rivs den nuvarande 

stationen. Till ansökan bifogas ritningar på ett förslag till stationshus med byggnadshöjd 10 

meter, nockhöjd 13,7 meter och byggnadsarea ca 1 300 kvadratmeter. 

 

Översiktsplanen anger markanvändningen skog och övrig mark samt regional kraftledning. 

Angränsande bostadsområde i sydväst anges som befintlig bebyggelse samt 

utvecklingsområde kulturmiljö. Ett tryggt energisystem är ett uttryckt mål i översiktsplanen. 

Detta kan uppnås bland annat med hjälp av strategin ”Piteå kommun ska planera för en säker, 

tillräcklig och smart energiförsörjning där hänsyn tas till och utgår från befintlig 

infrastruktur”. Ett annat utpekat mål i översiktsplanen är att ”Piteå ska ha en mångfald av 

naturområden, små och stora parker samt torg och platser strategiskt sammankopplade i 

nätverk av gröna stråk”. 
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Området ingår i detaljplan D0083 Förslag till ändring av stadsplan för Centrala Piteå (Norra 

Ringen, delen Hembygdsvägen - Norrstrandsvägen och Kvarnvallens idrottsområde), 

fastställd 1978-12-27, samt DB0007 Förslag till ändring av stadsplan, Centrala Piteå 

Norrcenter, laga kraft 1981-01-26. Området ingår inte i några andra områdesbestämmelser 

eller planprogram. 

 

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

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

strandskyddet. VA-ledningar finns i Nils Edéns väg som angränsar till området. Området 

ligger inte inom korridor för Norrbotniabanan. 

 

Ansökan om planbesked berör ett grönområde som är en grön buffert längs Norra Ringen. 

Grönområdet är en del av en grön kil som sträcker sig från Grisberget ner mot Norrstrand och 

Nördfjärden. Ansökt åtgärd innebär att ett antal värdeskapande lövträd kommer att fällas. 

Inom området i ansökan ligger Jakobsbrunn, en hälsobrunn med vissa kulturhistoriska värden. 

  

Resultat från tidigare framtagen skyfallsmodell visar att lågpunkter finns i området där vatten 

riskerar bli stående och orsaka översvämning på ytan i samband med skyfall, både i 

beräknade flöden för dagens och för framtida 100-årsregn. 

 

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, bedömer att planläggning av området kan inledas. 

Avsikten med ansökt åtgärd är att bygga ut och trygga befintlig infrastruktur för elförsörjning 

vilket är en angelägen åtgärd i enlighet med översiktsplanen. 

 

Risk finns att åtgärden strider mot översiktsplanens mål avseende naturområden och gröna 

stråk. Vid planläggningen är det därför viktigt att placeringen av transformatorstationen ses 

över så att största möjliga hänsyn tas mot både grönstrukturen och Jakobsbrunn. Det är även 

angeläget att kompensationsprincipen används, till exempel kan fällda träd ersättas med 

planteringar i närområdet. En dagvattenutredning bör genomföras i samband med 

detaljplanearbetet. Tidigt i planprocessen bör bedömning göras avseende naturliga 

avrinningsvägar och infiltrationsytor. 

 

Eftersom placering av en transformatorstation i de centrala delarna av staden kan anses vara 

av stort allmänt intresse ska planläggningen handläggas med utökat planförfarande. 

 

Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7, klass 3, summa 8 700 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 - Ansökan om planbesked 

 Bilaga 2 - Situationsplan inkl. förslag på stationshus 

 Bilaga 3 - Orienteringskarta 
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§ 113  
 

Detaljplan för bostäder - del av Vargen 30 m.fl. 
Diarienr PB 2017-000171 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för del av fastigheten Vargen 30 

m.fl. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnads, Fysisk planerings, 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Information till beslutet 

Efter antagande av plan i samhällsbyggnadsnämnden/kommunfullmäktige skickas antagande 

beslutet 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 samhällsbyggnadsnämndens/kommunfullmäktiges beslut att 

anta planen. Tiden räknas från den dag då samhällsbyggnadsnämndens/kommunfullmäktiges 

beslut anslagits på kommunens anslagstavla. Om inte länsstyrelsen överprövat planen eller 

sakägare överklagat planen vinner den laga kraft tre veckor efter att samhällsbyggnads-

nämndens/kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Planområdet är beläget öst inom Piteå stadskärna i kvarteret Vargen som omsluts av Präst-

gårdsgatan, Trädgårdsgatan, Storgatan och Persgatan. Syftet med planförslaget är att ge 

planmässiga förutsättningar för flerbostadshus i 3-5 våningar med underbyggt parkerings-

garage. 

 

Detaljplaneförslaget avser att möjliggöra avstyckning av en fastighet för två flerbostadshus i 

vinkel med fasad i gatuliv mot Storgatan respektive Prästgårdsgatan. Genomförandet av 

planen behöver ske i två etapper. Första etappen innefattar uppförande av flerbostadshus mot 

Storgatan medan andra etappen avser uppförande av flerbostadshus mot Prästgårdsgatan. 

Genomförandet av den andra etappen kan påbörjas efter att rivningslov beviljats för 

Strömgården samt att rivning skett. 

 

Flerbostadshuset mot Storgatan tillåts uppföras i tre våningar för delen närmast Storgatan 

medan del av byggnaden som vetter mot innergården tillåts uppföras i fyra våningar. 

Byggnaden mot Prästgårdsgatan tillåts i sin helhet uppföras i fem våningar. Bilparkering 

anordnas i underliggande parkeringsgarage med infart från Prästgårdsgatan. På innergården, 

upphöjd i förhållande till omgivande fastigheter, anordnas en gemensam gårdsyta med 

växtlighet och trivsamma grönytor för utevistelse och lek. Ny infart till innergården på 
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Vargen 30 placeras mellan planlagt flerbostadshus mot Prästgårdsgatan och befintlig 

bebyggelse på Vargen 30. 

 

Planförslaget har handlagts med utökat planförfarande. Genomförandet av planen bedöms inte 

medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2017-05-02--2017-05-22. 

Samhällsbyggnad, fysisk planering, har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2017-06-07. 

I redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 

synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2017-06-12--2017-07-03. 

Samhällsbyggnad, fysisk planering, har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2017-08-08. 

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

Efter granskningen har planbeskrivningen kompletterats med förtydligande avseende 

skuggning samt med informationen att exploatören erhållit tillstånd för planerad åtgärd inom 

fornlämningsområde. 

 

Underlag till framtagande av planhandling har varit Riktlinjer för bebyggelsen Piteå centrum 

Häggholmen, Gestaltningsprinciper Kvarteret Vargen, Bullerutredning samt Solstudie. 

 

Motivering 

Planförslaget innebär att staden förtätas då planerad markanvändning möjliggör fler bostäder i 

centrum. Befintlig service och infrastruktur kan nyttjas mer effektivt. Planförslaget är 

utformat med hänsyn till stadsmiljöns befintliga karaktär och följer framtagna riktlinjer för 

bebyggelsen Piteå centrum, Häggholmen samt Gestaltningsprinciper för Kvarteret Vargen. 

 

Inkomna synpunkter vid samråd och granskning har inte medfört någon ändring av 

planförslaget. Samhällsbyggnad, fysisk planering, föreslår att samhällsbyggnadsnämnden 

godkänner detaljplanen och överlämnar den för antagande i kommunfullmäktige. 

 

Avgift 

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

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

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 - Plankarta med planbestämmelser 

 Bilaga 2 - Planbeskrivning 

 Bilaga 3 - Bullerutredning 

 Bilaga 4 - Samrådsredogörelse 

 Bilaga 5 - Granskningsutlåtande 
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§ 114  
 

Avslag på förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Hortlax 

58:1 

Diarienr PB 2017-000489 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden bordlägger ärendet till nämndens sammanträde den 26 oktober 

2017. 

 
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. 

 

Den nu aktuella tomten, benämnd tomt 3, har Länsstyrelsen återförvisat för ny handläggning. 

Tjänsteskrivelsen och beslut om återförvisning finns i ärende PB 2016-000535. 

 

Enbart den sökta ytan har bedömts, tomt 3. Den sökta ytan ligger inom sammanhållen 

bebyggelse. I översiktsplanen finns inte den tänkta ytan med som utbredningsområde för 

bebyggelse. Ytan ligger inom riksintresse Friluftsliv och kustturism. Kommunalt vatten och 

avlopp finns på platsen. 

 

Motivering 

Tomten ligger i en sluttning mot nordost med drygt fyra meter i höjdskillnad. Tomtens läge 

gör att solinstrålningen på tomten blir begränsad. I söderläget kommer tomten att skuggas av 

träd då den tänkta tomten i dag gränsar mot skogsmark som förstärker skuggbildningen på 

tomten. 

  

Ytan ligger inom riksintresse Friluftsliv och kustturism som är av stor allmän betydelse. Ny 

bebyggelse kan till exempel leda till att allemansrätten för stigen utsläcks. Den aktuella ytan 

har en gångstig som måste lösas med någon form av ny sträckning för allmänheten. 

  

Det bedöms svårt att hitta en smidig trafiklösning för infarten, då den är placerad i en kurva 

med skymd sikt. 

  

Enligt plan- och bygglagen ska markområden användas för det ändamål som området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Samhällsbyggnadsnämnden 

bedömer att platsen inte är lämpad för ändamålet med hänvisning till tomtens läge, begränsad 

solinstrålning och mindre lämplig trafiklösning för infarten i enlighet med 2 kap. 5 § punkt 1 

och 3 plan- och bygglagen. Platsen är inte heller lämplig med hänsyn till landskapsbilden, 

natur- och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. 

 

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C), Daniel Bergman (M) och Jan Westerberg (L): 

Bifall till ansökan om förhandsbesked. 
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Brith Fäldt (V), Stig Rönnbäck (S), Catrin Gisslin (MP): Ärendet bordläggs till nästa 

sammanträde så att handläggare kan föredra ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan 

 Foton 

 Remissvar från Hortlax 52:1 

 Remissvar från Hortlax 8:39 

 Remissvar från Hortlax 8:29 

 Beslut från länsstyrelsen om återförvisning 2017-03-29 
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§ 115  
 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och kallförråd - 

Långnäs 7:29 

Diarienr PB 2017-000353 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för etablering av enbostadshus 

samt kallförråd på fastigheten Långnäs 7:29 under förutsättning att vägen regleras in i 

samfälligheten. 

 

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

(2010:900). 

 

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Thomas Hedlund har inkommit med en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om förhands-

besked för avstyckning av tomt och nyetablering av ett enbostadshus samt kallförråd på 

fastigheten Långnäs 7:29. Den tänkta placeringen ligger utanför strandskyddat område. 

Platsen passar bra för boende. 

 

Fyra erinringar har inkommit, se bilagor. Tre fastighetsägare framför att aktuell del av vägen 

inte är reglerad. Det är sökandens ansvar att se till att vägen regleras. 

 

Pireva framför att fastigheten inte ligger in om verksamhetsområde för kommunalt vatten men 

inte för avlopp. 

 

Motivering 

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

och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. Vatten och avlopp går att 

anordna på den egna fastigheten och anslutning till befintlig väg går att anordna. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ansökan förhandsbesked 

 Bilaga 2 Kartor Långnäs 7:29 

 Bilaga 3 Erinran från Långnäs 7:29 

 Bilaga 4 Erinran från Långnäs 7:29 

 Bilaga 5 Erinran från Pireva 

 Bilaga 6 Erinran - Långnäs Byasamfällighet 
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§ 116  
 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage - 

Kopparnäs 11:4 

Diarienr PB 2017-000393 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

och garage på fastigheten Kopparnäs 11:4. 

 

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

(2010:900). 

 

Information till beslutet 

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

 
Ärendebeskrivning 

Johan Wallin och Emma Sundström har inkommit med en ansökan till samhällsbyggnads-

nämnden om förhandsbesked för avstyckning av tomt och nyetablering av ett enbostadshus 

och garage på fastigheten Kopparnäs 11:4. Del av ursprungsfastigheten består av jordbruks-

mark, dock inte platsen för nyetablering. Platsen passar bra för boende i lantlig miljö. 

 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 

 

Samtliga berörda har skriftligen hörts. En erinran har inkommit. 

 

Motivering 

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

och kulturvärdena på platsen och den omkringliggande miljön. Vatten och avlopp går att 

anordna enligt PIREVA och anslutning till befintlig väg går att anordnas. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ansökan förhandsbesked 

 Bilaga 2 Kartor Kopparnäs 11:4 

 Bilaga 3 Erinran från Pireva 
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§ 117  
 

Nybyggnad av flerbostadshus - Vargen 30 

Diarienr PB 2017-000348 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till kommunens byggnadsinspektör att besluta om 

bygglov och startbesked för uppförande av ett flerbostadshus, under förutsättning att 

byggnadsåtgärden följer den nya utökade detaljplanen. 

 
Ärendebeskrivning 

BD Bygg AB inkom 2017-05-19 med en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om bygglov 

för fyra våningar med 33 lägenheter och källarvåning med bilparkering samt förråd. 

Utvändiga bilparkeringar, handikapplatser och cykelparkeringar finns också med på 

gårdsplanen. 

 

Förslaget följer det pågående planarbetet. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har god form, färg 

och materialverkan (8 kap. 1 § plan- och bygglagen [2010:900]) och är lämpligt med hänsyn 

till omgivningens karaktär på platsen (8 kap. 9 § plan- och bygglagen). Förvaltningen 

bedömer inte att åtgärden innebär betydande olägenheter för omgivningen. 

 

Byggherren påskyndar med bygglovsprocessen för att påbörja grundläggningen under mark 

för att komma upp i marknivån före vintern, men även för att tillföra Piteå kommun med fler 

bostäder i framtiden. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Situationsplan 

 Bilaga 2 Fasadritningar 

 Bilaga 3 Planritningar 
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§ 118  
 

Nybyggnad av publika lokaler Etapp 2 med skidtunnel och 

biltestanläggningsbana - Svensbyn 1:30 

Diarienr PB 2017-000395 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till ordförande att besluta om bygglov för ärende PB 

2017-000395 om etapp 2 med nybyggnad av skidtunnel och biltestanläggningsbana på 

fastigheten Svensbyn 1:30. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen 

(1991:900). 

 
Ärendebeskrivning 

Darkathlon AB har inkommit med en ansökan till samhällsbyggnadsnämnden om etapp 2 ute 

på Lindbäckstadium. Denna etapp följer detaljplanen som kommunfullmäktige antog 2017-

02-13, § 17. Detaljplanen vann laga kraft 2017-03-13. 

 

Tidsaspekten medger inte att ärendet kan invänta nästa nämndsammanträde eftersom 

byggstart snarast är önskvärt. 

 

Etapp 2 består av: 

 två huvudbyggnader på 80 x 60 meter, en med bygghöjd på 8 meter och den andra på 

4 meter, plus servicebyggnader 

 skidtunnel på 10 x 450 meter. 

Detta innebär två nya anläggningar med kylanläggningar på ca 10 000 m² samt 4 500 m². 

Befintlig byggnad är på 6 000 m². Vatten till snötillverkning tas från Svensbyfjärden. 

 

Servicebyggnaderna kommer att ha garage i nedre plan och kontor på övre plan samt 

eventuellt en yta för forskning på snö och is. Sökande kommer även att bygga apparatrum 

med skilda rum för apparater och ammoniak. 

 

I den högre huvudbyggnaden kommer sökande att bygga ett övre plan för skidåkning samt 

eventuellt skidskytte. Maximalt utnyttjande av alla hallar kommer att ge möjlighet till ett 

skidspår på ca 1 700 meter. 

 

Motivering 

Bygglovet följer planens mål och syfte. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Situationsplan 

 Bilaga 2 Detaljplan med planbestämmelser 

 Bilaga 3 Sektionsritning med tvärsnitt på tunnel 
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§ 119  
 

Fastighetsaffär försäljning - Tallen 13 

Diarienr M 2017-000073 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner försäljning av Tallen 

13, med areal 2 714 m2, till Lindbäcks Fastigheter AB, med organisationsnummer 556066-

5431. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger markhandläggare på Fysisk 

planering, Samhällsbyggnad, i uppdrag att teckna köpekontrakt och genomföra försäljningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun och Lindbäcks Fastigheter AB tecknade år 2016 markanvisningsavtal med 

avsikt att projektera och bygga bostäder, lokaler och parkeringsgarage. 

 

Detaljplan för området 2581-P16/9 vann laga kraft 2016-07-22 och avstyckning av 

fastigheten har skett. 

 

Prissättning sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-04-18, § 105. Priset baseras på 

bruttototalarea (BTA). Den BTA som ligger till grund för försäljning är beräknad utifrån 

beviljat bygglov. 

 

Priset för fastighetsköp är 8 325 421 kronor vilket alltså utgör en försäljningsintäkt på 8 325 

421 kronor. 

 

Köpekontrakt är undertecknat av köparen och bifogas. 

 
Beslutsunderlag 

 Avstyckningskarta Tallen 13 

 Köpekontrakt Tallen 13, undertecknat 2017-07-04 
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§ 120  
 

Fastighetsaffär försäljning - Pitholm 47:97 (Verners väg 10) 

Diarienr M 2017-000159 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättade handlingar och försäljningen av Pitholm 

47:97 (Stenarmen). 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger markhandläggare på Fysisk planering, Samhällsbyggnad, i 

uppdrag att underteckna handlingar för denna försäljning. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-24, § 187, om avstyckning av arrendetomter. 

Ansökan om friköp av en arrendetomt har nu inkommit och avstyckning har skett. 

 

Värderingen uppgår till ett försäljningspris på 600 kr/m2. Den avstyckade fastigheten är 1 400 

m2 vilket ger ett försäljningspris på 840 000 kronor. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Situations- och förrättningskarta 

 Köpekontrakt Pitholm 47:97 
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§ 121  
 

Sammanställning av medborgardialog "Enkelt avhjälpta hinder" via 

Cityplanner 

Diarienr 17SBN119 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger kommunstyrelsen en återrapport av genomförd medborgar-

dialog om ”Enkelt avhjälpta hinder” (EAH) med Cityplanner som dialogverktyg. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-03, § 107, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 

att genomföra en medborgardialog om EAH under våren 2017, med Cityplanner som verktyg. 

 

Kommunstyrelsen beslutade också att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen efter 

genomförd medborgardialog. 

 

Syftet med medborgardialogen var att samla in kunskap om enkelt avhjälpta hinder i den 

fysiska miljön inom kommunens geografiska gräns. Målet var att upprätta en kommunal 

åtgärdslista för EAH där kommunen är ansvarig. 

 

Medborgardialogen är genomförd och en sammanställning med åtgärdsförslag är gjord av de 

synpunkter som har inkommit via kartverktyget Cityplanner och via e-post. Totalt inkom 19 

synpunkter, 6 via e-post och 13 via verktyget. Synpunkterna lämnades av 10 kvinnor och 7 

män (2 var anonyma till namn och kön). Några synpunkter (7 st.) handlar om gång- och 

cykelåtgärder. Andra handlar om vägunderhåll (8 st.), trafiksäkerhet (3 st.) och någon övrig 

åtgärd (1 st.). Piteå kommun är ansvarig för 12 av synpunkterna och Trafikverket är ansvarig 

för 6 av synpunkterna (en privat fastighetsägare). 

 

Förslagen som inkommit via denna medborgardialog kommer att komplettera andra 

tillgänglighetsinventeringar som genomförs årligen. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning Tillgänglighet Cityplanner 2017-06-29 
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§ 122  
 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) för 

Bergsviken 19:2, 46:6, 46:7, 46:8 samt del av 3:349 

Diarienr 17SBN321 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utökat verksamhetsområde för spillvatten för 

området som omfattar fastigheterna Bergsviken 19:2, 46:6, 46:7 och 46:8 samt justerar 

verksamhetsområdets gräns för vatten och spillvatten till att innefatta hela plan-

området för pågående detaljplan Ljunghed (del av Bergsviken 3:349) enligt bilaga 1. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

Information till beslutet 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vatten-

försörjning eller avlopp i ett större sammanhang, för en viss befintlig eller blivande 

bebyggelse, ska kommunen bestämma om verksamhetsområde enligt Lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet är det geografiska område inom vilket vatten-

försörjning och/eller avlopp har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning. Av 

ett beslut om verksamhetsområde ska det framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet 

omfattar. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2016-09-08, § 123, positivt förhandsbesked för 

etablering av tre enbostadshus på fastigheten Bergsviken 46:1. Av beslutet framgår att vatten 

finns i området men att avlopp ordnas med enskild anläggning eller utökat kommunalt avlopp. 

I enlighet med förhandsbeskedet avstyckades hösten 2016 tre bostadsfastigheter, Bergsviken 

46:6, 46:7 samt 46:8, från Bergsviken 46:1. Ägare till styckningslotterna önskar att få ansluta 

fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp. 

 

I anslutning till ovan nämnda område pågår även detaljplaneläggning av området Ljunghed 

(del av Bergsviken 3:349) som avser möjliggöra nybyggnation av bostäder. Området ligger 

redan till största del inom befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten som dock 

behöver justeras så att hela planområdet hamnar inom verksamhetsområdet för vatten och 

spillvatten. 

 

I samband med framtagande av riktlinjer för inrättande av verksamhetsområde för vatten och 

avlopp har ett arbetssätt utarbetats för att bedöma om och när ett område ska omfattas av 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. Enligt riktlinjerna föreslås att exploaterings-

områden ska ingå om området uppfyller § 6 vattentjänstlagen eller om aktuellt exploaterings-

område ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde. 
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Motivering 

Fastigheterna Bergsviken 46:6, 46:7 samt 46:8 ligger inom verksamhetsområdet för vatten 

och i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Detsamma 

gäller för den befintliga fastigheten Bergsviken 19:2 som också tas med i verksamhetsområdet 

för spillvatten eftersom den bedöms tillhöra det större sammanhanget och har en enskild 

avloppsanläggning med förnyelsebehov. Fastighetsägarna är positiva till anslutning av 

kommunalt spillvatten. För fastigheten Bergsviken 3:349 justeras verksamhetsområdets gräns 

att omfatta hela detaljplaneområdet för planerad nybyggnation. 

 

VA-planeringsgruppen föreslår därmed att verksamhetsområdet utökas enligt bilaga 1. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Förslag till utökning verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Bergsviken 
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§ 123  
 

Uppdrag om yttrande över revisorernas granskning av 

ärendeberedningen 

Diarienr 17SBN312 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningschef Jan Johansson i uppdrag att yttra sig över 

revisorernas granskning av nämndens ärendeberedning och att återrapportera svaret vid nästa 

nämndsammanträde den 26 oktober. 

 

Förvaltningschefen får också i uppdrag att se över formalia kring återremisser samt vilken 

statistik som är av betydelse för ärendeberedningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunstyrelsens, 

samhällsbyggnadsnämndens samt miljö- och tillsynsnämndens ärendeberedningsprocess. 

Syftet med granskningen är att bedöma om dessa nämnder har tillräckliga rutiner för att 

säkerställa att ärenden bereds på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Resultatet av granskningen framgår av bifogat slutdokument och revisionsrapport. 

 

Revisorerna rekommenderar följande som berör samhällsbyggnadsnämnden: 

1. Samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och tillsynsnämnden bör verka för ett bättre 

samarbete mellan handläggare och kansli i frågor om ärendeberedning. 

 

2. Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och tillsynsnämnden bör 

återkommande utvärdera ärendeberedningen på ett sådant sätt att den kan jämföras 

mellan nämnderna. 

Revisorerna framför önskemål om yttrande från samhällsbyggnadsnämnden senast den 30 

september 2017. Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att yttra 

sig över revisionsrapporten. 

 
Beslutsunderlag 

 Skrivelse inför granskning av ärendeberedningen daterad 2017-02-27 

 Slutdokument och revisionsrapport ärendeberedning daterad 2017-06-19 
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§ 124  
 

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (AU) 

Diarienr 17SBN294 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Catrin Gisslin (MP) till ersättare i arbetsutskottet. 

 
Ärendebeskrivning 

Esbjörn Häggström (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden 

enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-26, § 160. Detta innebär också att det saknas en 

ersättare i nämndens arbetsutskott. 

 

Enligt samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska arbetsutskottet bestå av fem ledamöter och 

fem ersättare. Ledamöter och ersättare väljs bland samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och 

ersättare för samma tid som de invalts i samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 160 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige. Samt fyllnadsval 
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§ 125  
 

Hastighetsförändring på Djupviksgatan vid förskolan Rönnen 

Diarienr 16SBN270 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om förändrad hastighet till 30 km/h vardagar mellan kl. 

7-18 under termins- och skolperiod på Djupviksgatan för sträckan Olof Palmes gata till 10 

meter nordväst om Lillbrogatan. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 14 och 3 

kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276). 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2016-09-08, § 132, förvaltningen i uppdrag att göra en 

översyn av hastigheten längs Djupviksgatan vid förskolan Rönnen. 

 

Under vintern 2016 har utredningen pågått och visar på ett behov av en hastighetssänkning 

längs Djupviksgatan. En avgränsning av vägsträckan har gjorts utifrån kommunens beslutade 

hastighetsplan som medger en lägre hastighet än 40 km/h vid skolor och förskolor under 

termins- och skoltid. Utifrån detta beslut valdes sträckan mellan Olof Palmes gata och 10 

meter nordväst om Lillbrogatan. 

 

Djupviksgatan är av karaktären lokalgata och sträcker sig från Olof Palmes gata i sydost till 

Hembygdsvägen i nordväst. Gatan ligger inom tättbebyggt område och har därför hastighets-

gränsen 50 km/h i dagsläget. Djupviksgatan inrymmer ett antal flerfamiljshus och villor längs 

hela sträckan, mellan Olof Palmes gata och Hembygdsvägen. Norrmalmsskolan/Rönnens 

förskola ligger i direkt närhet till Djupviksgatan på sträckan Olof Palmes gata och Lillbro-

gatan. 

 

Sträckan mellan Olof Palmes gata och Lillbrogatan är en av två sträckor som föräldrar 

använder för att hämta och lämna barnen med bil under vardagar. Sträckan innehåller även en 

ändamålsplats för hämta och lämna, men huvuddelen av hämtningar och lämningar görs från 

Lillbrogatan. Förutom att föräldrar hämtar och lämnar sina barn i området kring Djupviks-

gatan används sträckan även av barn som själva tar sig till och från skolan på egen hand, men 

också av boende i området under årets alla dagar. 

 

På norra sidan av Djupviksgatan mellan Lillbrogatan och Hembygdsvägen finns en gångbana 

i form av trottoar. Cykling sker i blandtrafik på Djupviksgatan och övriga gator i området. 

 

Djupviksgatan har klassningen mjuktrafikrum vilket innebär att väggarna i rummen utrycker 

ett anspråk på kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå människors anspråk att lätt röra 

sig i rummets längs- och tvärgående riktning. I rummet ska bilister och oskyddade trafikanter 

samspela. 

 

Problemen vid Norrmalmsskolan är att flertalet barn skjutsas till och från skolan dagligen. 

Detta påverkar trafiksäkerheten i området negativt främst för de skolbarn som själva tar sig 
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till och från skolan. Trafikmängden är tidvis hög och de oskyddade trafikanterna upplever att 

många fordon ofta kör alldeles för fort, vilket skapar otrygghet i trafikmiljön. 

 

Samhällsbyggnad/Fysisk planering föreslår, med motivering enligt bilaga "Beslutsunderlag 

till hastighetsförändring på Djupviksgatan 30 km/h 16SBN270-3", att hastigheten ändras till 

30 km/h mellan kl. 7-18 vardagar under termins- och skolperiod, på sträckan Olof Palmes 

gata till 10 meter nordväst om Lillbrogatan enligt "Kartbilaga Djupviksgatan 16SBN270-4". 

 
Beslutsunderlag 

 Beslutsunderlag till hastighetsförändring på Djupviksgatan 30 km/h 16SBN270-3 

 Kartbilaga Djupviksgatan 16SBN270-4 
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§ 126  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 17SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegations-

bestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut Universitetsområdet, anvisning ur kommunstyrelsens centrala pott, 

Brith Fäldt 

 Samhällsbyggnadsnämndens yttrande gällande luftledning mellan Bonäset och Pitholm, 

17KS347, Brith Fäldt 

 Delegationsbeslut bygglov Stadsön 2:1 Delegat Brith Fäldt 

 Delegationslista nr 3 Pernilla Forsberg 2017-05-30--2017-08-15 

 Delegationslista nr 3 Ingrid Lundgren Grankvist 2017-06-05--2017-08-15 

 Delegationslista Lena Lundström 2017-03-29--2017-08-17 

 Delegationslista ByggR 2017-06-01--2017-08-22 
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§ 127  
 

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 A253.462 Lift Lillbrogatan v 23 At Frontentreprenad AB 

 Yttrande A071.225 Kyrkmarknad Öjebyn 29/6-2/7 2017 

 Yttrande A266.422 Loppis Nolia 2018 Leif Lidman 

 Yttrande A259.108 Start/Mål Rådhustorget Sverigeloppet på cykel 4-5 augusti 

 Yttrande SM Watercross 14-15 juli 2017 

 Yttrande A305.739 - Musik och dans på stan 

 Yttrande A295.167 BD Bygg arb.pl område Kv. Vargen 20170807-20190601 

 Yttrande A308.933/2017 Byggställning Jowahuset 

 Yttrande A333.655/2017 Moderaterna Piteå 

 Yttrande A368.626 Arb.pl. område Hamngatan 38  28/8-31/10 2017 

Fasadarbeten/målning Nordells Måleri 

 Yttrande A373.576 Teleskopbomlift Hamngatan 56 Lundströms måleri AB 
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§ 128  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 17SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut om tillstånd till kameraövervakning hela Sverige, SCIOR Geomanagement AB, 

dnr 1461-17 

 Beslut om tillstånd till kameraövervakning nationellt, Diagona AB 

 Dom F 2884-15 anläggningsförrättning berörande Skellefteå Östanbäck 37:8 m.fl. 

 Cirkulär 17:37 från Sveriges Kommuner och Landsting Interimsavtal om kopiering i 

skolorna 

 Cirkulär 17:39 från Sveriges Kommuner och Landsting, Studiestartsstöd 

 Länsstyrelsens Beslut tillstånd till ingrepp i fornlämning kv. Vargen 30, 

 Länsstyrelsens yttrande i detaljplaneförslag för Vargen 30, Piteå kommun 

 Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare hela Sverige, PEMA 

 Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare hela Sverige, Teracom AB 

 Beslut om tillstånd till kameraövervakning i Piteå, SCA Skog AB 
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§ 129  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 17SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 § 167 Universitetsområdet, anvisning ur 

kommunstyrelsens centrala pott Diarienr 17KS299 

 Bilaga Universitetsområdet, anvisning ur kommunstyrelsens centrala pott 

 Kommunstyrelsens beslut 2017-06-06 § 68 Christinaprojektet Diarienr 17KS359 

 Bilaga Christinaprojektet Diarienr 17KS359 

 Bilaga Christinaprojektet Beskrivning av uppdraget och förväntat resultat 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 149 Detaljplan för Renön 1:5 - planläggning 

för bostäder 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26  § 148 Utökning av verksamhetsområde för 

vatten och avlopp för ny detaljplan - Renön 1:5 Diarienr 17KS343 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 141 Verksamhetsplan (VEP) 2018-2020 och 

årsbudget 2018 Diarienr 17KS233 

 Bilaga till KF beslut §141 Verksamhetsplan 2018-2020 

 Bilaga till KF beslut § 141 Komplettering till Centerpartiets budget 

 Bilaga till KF beslut § 141 Sverigedemokraternas budgetförslag 

 Bilaga till KF beslut § 141 Moderaternas budgetförslag 

 Bilaga till KF beslut § 141 Centerpartiets budgetförslag 

 Bilaga till KF beslut § 141 Förslag basnyckeltal 

 Bilaga till KF beslut § 141 Förslag Styrande dokument i Piteå kommun 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 142 Revidering av plan- och bygglovtaxa för 

Piteå kommun Diarienr 17KS338 

 Bilaga till KF beslut 2017-06-26 § 142 Reviderad Plan- och bygglovstaxa för Piteå 

kommun 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 147 Revidering av föreskrift om kommunal 

bidragsnorm för enskilda vägar Diarienr 17KS275 

 Bilaga till KF beslut 2017-06-26 § 147 Centerpartiets yrkande om återremiss 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 150 Prissättning av tomterna Högsböle 2:28, 

Högsböle 3:80, Högsböle 3:77, Högsböleskiftet 1:104 och Bergsviken 3:329 Diarienr 

17KS348 

 Bilaga till KF beslut 2017-06-26 § 150 Översiktskartor och fastighetsinformation 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 151 Försäljning av tomträttsfastighet 

Ankarskatan 1:6 Diarienr 17KS358 
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 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 154 Svar på motion (MP) om att inrätta en 

bilpool med miljöbilar Diarienr 16KS467 

 Bilaga till KF beslut 2017-06-26 § 154 Motion från Miljöpartiet 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 Medborgarförslag angående förlängning av 

gång- och cykelväg i Öjebyn för att underlätta vägen till jobbet för de anställda efter 

Hammarvägen. Diarienr 17KS415 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 176 Medborgarförslag angående att skylta upp 

laddplatser för laddbilar. Diarienr 17KS424 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 178 Medborgarförslag angående gång- och 

cykelväg Hällgrensvägen – Edetvägen Diarienr 17KS379 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 180 Medborgarförslag angående cykelväg 

mellan Framnäs och Böle Diarienr 17KS426 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-26 § 160 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 

samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige. Samt fyllnadsval 

Diarienr 17KS365 

 Beslut KSAPU 2017-07-17 § 147 Nytt vård- och omsorgsboende på Berget, 60 platser 

Diarienr 17KS82 

 Beslut KSAPU 2017-07-17 § 148 Ansökan om markanvisning Pitholm 45:3 Diarienr 

17KS236 
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§ 130  
 

Informationsärenden 

Diarienr 17SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningen informerar om: 

1. flyktingsamordningen (i samband med studiebesök kl. 9-10.30) 

 

2. vuxenutbildningen - SFI (i samband med studiebesök kl. 9-10.30) 

 

3. samarbetsprojekt - Vietnam. 
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§ 131  
 

Av ledamöter väckta ärenden 

Diarienr 17SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att presentera en fördjupad 

information om kollektivtrafik i och i anslutning till landsbygdscentrum. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förvaltningen informerar nämnden om 

kollektivtrafiken den 7 december, i samband med rapportering av den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP:en). 

 
Ärendebeskrivning 

Efter diskussioner i samband med medborgarförslag om lokaltrafik i byar utanför 

kommuncentrum föreslår samhällsbyggnadsnämnden ett uppdrag till förvaltningen. 

 

 

 

 


