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Beslutande Brith Fäldt (V) (ordförande)
Magnus Nyström (S) §§ 132-159
Stig Rönnbäck (S)
Carola Bergman (S)
Tomas Eklund (S)
Agnes Szögi (S)
Catrin Gisslin (MP)
Karl-Erik Jonsson (M)
Daniel Bergman (M)
Martin Åström (NS) §§ 132-159
Jan Westerberg (L)
Marika Risberg (C), jäv § 159
Regis Cabral (S) §132 ersätter Jenny Savela (S)
Ulf Lindström (L) ersätter Marika Risberg (C) § 159,
ersätter Martin Åström (NS) §§ 160-169
Anne Bjernhagen (KD) ersätter Magnus Nyström (S) §§ 160-168

Övriga deltagare Jan Johansson (Förvaltningschef)
Håkan Johansson (Avd.chef Kompetensförsörjning) §§ 133-135
Martin Lindberg (Enhetschef Trafik och projekt) §§ 136-150
Kjell Norberg (Trafikingenjör) §§ 136-150
Frida Pettersson (Trafikplanerare) §§ 136-150
Niclas Brännström (Samhällsutvecklare) § 159
Sara Lundström (Samhällsplanerare)
Anna-Karin Lundberg (Enhetschef plan-, bygg och mark) §§ 161-162
Jörgen Näslund (Byggnadsinspektör) § 163
Ulla-Stina Fredman (Nämndsekreterare)
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§ 132
Förvaltningschefen informerar
Diarienr 17SBN2

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad.
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§ 133
Utbildningsdag för samhällsbyggnadsnämnden enligt 
sammanträdesplaneringen för 2017
Diarienr 17SBN422

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer en utbildningsdag för nämnden måndag den 27 
november kl. 8–17.

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera utbildningsdagen med 
tema flyktingmottagning, kompetensförsörjning och workshop för handlingsplan ÖP 2030.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden fastställde 2016-11-08, § 164, nämndens sammanträden under 
2017. I samband med detta beslutade nämnden också om en utbildningsdag i november.

Samhällsbyggnad föreslår att utbildningsdagen hålls den 27 november och att nämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att planera utbildningsdagen med tema flyktingmottagning och 
kompetensförsörjning.
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§ 134
Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på skolan, omvärlden och 
utbildningsval
Diarienr 16SBN337

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen och ger Vuxenutbildningen i uppdrag att 
bedriva verksamhet utifrån bifogad presentation.
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger Vuxenutbildningen i uppdrag att vidareutveckla samverkan 
med kommunens Näringslivsenhet med syfte att fånga upp det lokala arbetslivets behov.

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer att Vuxenutbildningens verksamhet ska vila och utgå 
från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt medborgarnas behov och efterfrågan 
vad gäller utbud och utbildningsupplägg.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-19, § 13, om planering och tematisering av 
arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets (AVU) innehåll under 2017. Beslutet är ett 
led i det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen i kommunen.

Det tematiserade målområdet som behandlas i detta utskott är skolan, omvärlden och 
utbildningsval samt övriga avvikelser.

Analysen bygger främst på underlag från studie- och yrkesvägledarna, dialog och samverkan 
med arbetslivet, kurs/program/bransch/yrkesråd, prognoser från Arbetsförmedlingen samt 
olika rapporter.

I analysen framkommer att 72 % av de som slutfört en sammanhållen yrkesutbildning under 
2017 har fått arbete inom branschen. Detta kan ses som ett tecken på att Vuxenutbildningen 
erbjuder rätt utbildningar med rätt innehåll i förhållande till arbetslivets behov. Behovet av 
vägledning från studie- och yrkesvägledare fortsätter att öka i form av ökade kontakter via e-
post och telefon.

Vuxenutbildningen har under senare tid utvecklats till att bli en gränsöverskridare mellan 
utbildnings-, arbetsmarknads-, integrations- och tillväxtpolitik. Detta ställer stora krav på 
verksamhetens anpassningsförmåga samt ett behov av att utveckla samverkan med 
kommunens Näringslivsenhet med syfte att fånga upp det lokala arbetslivets behov ännu 
bättre för att lyckas med detta komplexa uppdrag.

Som framgångsfaktorer ses:
- nära samverkan med näringslivet
- förändringsbenägen och flexibel organisation
- rretomverksamhet
- strategi för vuxnas lärande
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- nämndstruktur som möjliggör för verksamheten att arbeta med det gränsöverskridande 
uppdraget.

Beslutsunderlag
 Systematiskt kvalitetsarbete - presentation september 2017
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§ 135
Lokal definition av kort tidigare utbildning
Diarienr 17SBN337

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer att begreppet ”kort tidigare utbildning” i Piteå 
kommun omfattar följande:

- Den som saknar slutbetyg, yrkesexamen, högskoleförberedande examen, annan 3-årig 
gymnasieutbildning eller motsvarande.

- Med treårig gymnasieutbildning avses gymnasieskolans nationella eller specialutformade 
program som avslutats med Gymnasieexamen, Slutbetyg eller fullständigt Avgångsbetyg från 
3-årig linje.

Med treårig gymnasieutbildning jämställs även andra utbildningar som motsvarar minst tre 
års studier på gymnasienivå, exempelvis:
- Gymnasieprogram på godkänd friskola, riksinternatskola eller svensk utlandsskola samt 
vissa internationella skolor.
- Annan utbildning på gymnasienivå i Sverige som ger gymnasiekompetens.
- Allmän kurs på Folkhögskola som ger grundläggande behörighet till högskolestudier.
- Utländsk utbildning som enligt UHR:s bedömning ger grundläggande behörighet för 
högskolestudier i Sverige.
- Har sökande läst ett år på eftergymnasial nivå (högskola eller yrkeshögskola) jämställs det 
här som ett tredje år på gymnasienivå. Då har man inte kort tidigare utbildning.
- Högskolans basår räknas också som ett tredje år på gymnasial utbildning och då har man 
inte kort tidigare utbildning

2. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer att begreppet ”kort tidigare utbildning”, vid beslut 
inom ramen för lag (2017:527) om studiestartsstöd, även omfattar:
- De som har en äldre treårig yrkesutbildning (mellansårsprogrammet och äldre betyg) och där 
vuxenutbildningen i samråd med arbetsförmedlingen anser att den inte längre kan anses vara 
relevant i förhållande till arbetsmarknaden dvs. yrket inte finns kvar på dagens 
arbetsmarknad.
- De som har ett slutbetyg men där den grundläggande behörigheten saknas eller där relevanta 
yrkeskurser är icke godkända.
- Utländsk yrkesutbildning där vuxenutbildningen i samråd med arbetsförmedlingen anser att 
den inte längre kan anses vara relevant i förhållande till arbetsmarknaden dvs. yrket inte finns 
kvar på dagens arbetsmarknad.
3. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Kompetensförsörjning att följa upp om 
definitionen är adekvat och lämna återrapport till nämnden.
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Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2017 trädde lag (2017:527) om studiestartsstöd i kraft. Stödet syftar till att öka 
rekryteringen till studier bland personer med kort tidigare utbildning och stort 
utbildningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Stödet 
består av ekonomiskt bidrag utan inslag av lån och utgör ett komplement till 
studiestödssystemet. Stödet är ett redskap som kommunerna skall använda inom ramen för 
deras uppdrag att verka för att vuxna deltar i utbildning.

Samhällsbyggnad har anmält att man vill ta del av studiestartstödet och har beviljats en årlig 
resursram för studiestartsstödet.

Kommunen ska i samverkan med arbetsförmedling, folkbildning och andra aktörer avgöra 
hur?/ta fram riktlinjer för? hur stödet ska användas, enligt lagens 2 §. Riktlinjerna ligger sedan 
till grund för kommunens beslut om vilka personer som uppfyller vissa av villkoren för 
stödet. Centrala studiestödsnämnden (CSN) fattar beslut om övriga förutsättningar och betalar 
ut stödet.

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning anger att 
om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildning, ska i stället företräde ges till den 
som har kort tidigare utbildning och svag ställning på arbetsmarknaden.

Utöver grunddefinitionen om kort tidigare utbildning kan samhällsbyggnadsnämnden tillämpa 
en något generösare bedömning för möjligheten till studiestartsstöd. Detta i enlighet med 
propositionen 2016/17:158 (Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd) där det står att 
”i vissa fall bör även personer som har en avslutad utbildning på gymnasial nivå, men där den 
tidigare utbildningen med hänsyn till dess ålder eller omfattning behöver kompletteras med 
ytterligare studier på grundläggande eller gymnasial nivå, anses ha kort utbildning”.

De som kan omfattas av detta undantag är bland annat:
- De som har en äldre treårig yrkesutbildning (mellansårsprogrammet och äldre betyg) och där 
vuxenutbildningen i samråd med arbetsförmedlingen anser att den inte längre kan anses vara 
relevant i förhållande till arbetsmarknaden dvs. yrket inte finns kvar på dagens 
arbetsmarknad.
- De som har ett slutbetyg men där den grundläggande behörigheten saknas eller där relevanta 
yrkeskurser är icke godkända.
- Utländsk yrkesutbildning där vuxenutbildningen i samråd med arbetsförmedlingen anser att 
den inte längre kan anses vara relevant i förhållande till arbetsmarknaden dvs. yrket inte finns 
kvar på dagens arbetsmarknad.

Definition av kort tidigare utbildning är Piteå kommuns definition av kort tidigare utbildning 
Definitionen ligger till grund för beslut enligt SFS (2017:527) samt SFS (2016:937)

Samhällsbyggnadsnämnden kan komma att ändra sitt beslut om fastställande av begreppet vid 
behov.
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§ 136
Gång- och cykelplan Piteå kommun
Diarienr 16SBN260

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Gång- och cykelplan Piteå kommun och överlämnar 
ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-14, § 49, om Riktlinjer Verksamhetsplanering (VEP) 
2017–2019. Strukna och antagna mål föranleder revidering av Gång- och cykelplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått uppdraget att utföra revideringen.
 
Motivering
Under 2017 har enheten Trafik och projekt arbetat fram ett nytt förslag för Gång- och 
cykelplan Piteå kommun. Vid framtagandet har en omvärldsbevakning utförts där gång- och 
cykelplaner från andra kommuner har studerats. En medborgardialog ”Gå och cykla i Piteå” 
genomfördes under våren och cirka 250 förslag/synpunkter kom in. Gång- och cykelplanen 
har varit på internremiss hos Samhällsbyggnad; Kultur, park och fritid; 
Utbildningsförvaltningen och Fastighets- och serviceförvaltningen. Omvärldsbevakning, 
medborgardialog och förvaltningarnas synpunkter har arbetats in i gång- och cykelplanen.

Syftet med gång- och cykelplanen är att vara ett stödjande dokument till den kommunala 
verksamhetsplaneringen. Den nya planen tar ett helhetsgrepp kring gång- och cykelfrågorna 
och omfattar länkar för utbyggnad, gång- och cykelpassager, cykelparkeringar, belysning och 
trygghet, drift och underhåll, hållbarhet samt beteende- och informationsinsatser. Gång- och 
cykelplanen följer kommunens uppsatta mål i översiktsplanen samt de riktlinjer med koppling 
till gång- och cykeltrafik som härleds i de kommunala styrdokumenten. Planen visar på de 
åtgärder som behövs för att öka andelen hållbara resor och skapa ett trafiksäkert, attraktivt och 
gent gång- och cykelvägnät.

Planen behandlar hela Piteå kommuns gång- och cykelvägnät och omfattar även 
åtgärdsförslag på vägar tillhörande Trafikverket samt ett fåtal enskilda väghållare. Detta ger 
en helhetsbild av gång- och cykelvägnätet inom Piteå kommun och utgör ett bra underlag att 
arbeta med vid samråd med andra väghållare.
 
Yrkanden
Ledamot Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag
 

Beslutsunderlag
 Bilaga 1. Åtgärdsplan med kartbilagor
 Bilaga 2. Prioriterade sträckor
 Sammanställning remiss
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§ 137
Parkeringsnorm för Piteå kommun
Diarienr 17SBN131

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till parkeringsnorm för Piteå kommun, enligt 
bilaga Parkeringsnorm Piteå 17SBN131-2, inför samrådet.

Ärendebeskrivning
Parkering har en central roll i trafiksystemet och en stor påverkan på hur staden och tätorterna 
upplevs och fungerar. En välbalanserad strategi för hur parkering ska hanteras är därför 
angelägen.

Parkeringsnormer är kommunens regelverk för hur parkering ska ordnas vid ny- eller 
ombyggnation och beskriver hur många bilplatser som krävs för boende, arbetande, kunder 
och besökare med flera. Syftet är att skapa en balans mellan att säkerställa ett tillräckligt antal 
parkeringsplatser utifrån framtagna behovstal. Detta samtidigt som parkeringsnormen ska 
möta och verkställa kommunens mål och riktlinjer om minskat bilanvändande till förmån för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att anordna parkering 
för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering. Däremot har 
kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilken 
parkeringsefterfrågan fastighetsägarna ska tillgodose. Som stöd för att göra en bedömning av 
parkeringsefterfrågan tar många kommuner fram en parkeringsnorm som används vid 
detaljplanering och bygglovsprövning.

Piteå kommun har sedan 1978 inte haft någon gällande parkeringsnorm vilket har fått 
konsekvenser främst i stadskärnan. Konsekvenserna har bland annat varit att fastighetsägare 
inte tagit sitt ansvar fullt ut och byggt för få parkeringsplatser inom egen fastighet. Detta har 
lett till att kommunens allmänna parkeringsplatser, som är avsedda för stadens besökare, 
istället nyttjas som arbetsplatsparkeringar av de verksamheter som finns i centrum.

Den föreslagna parkeringsnormen bygger på Piteå kommuns indelning av centrum, stad och 
landsbygd samt på biltäthet, boendetäthet och färdmedelsval (se bild 1 på sidan 10 i bilaga 
17SBN131-2 Parkeringsnorm Piteå). Parkeringsnormen innehåller parkeringstal för cykel och 
bil och föreslås gälla både för bostäder och verksamheter. Parkeringsnormen innefattar även 
förslag på möjlighet till avsteg från kraven i parkeringsnormen i form av parkeringsköp, grönt 
parkeringsköp samt samnyttjande av parkeringsplatser.

En parkeringsnorm kommer att underlätta arbetet med framtagandet av detaljplaner samt 
hantering av bygglovsärenden. Parkeringsnormen kommer också vara till stor nytta för 
fastighetsägare när ny- och ombyggnationer planeras.
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Yrkanden

Ledamot Marika Risberg (C): Bifall till arbetsutskottets förslag med komplettering att det 
tydligare ska framgå att parkeringsnormen är ett minimimått.
 
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar 
arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
 Parkeringsnorm Bilaga 1. Bil och boendetäthet
 Parkeringsnorm Bilaga 2. Beräkningsunderlag
 Parkeringsnorm Bilaga 3. Jämförelsetal Umeå, Luleå och Örnsköldsvik
 Parkeringsnorm Bilaga 4. Exempel på avsteg från parkeringsnorm
 Samrådsredogörelse Piteås parkeringsnorm Fysisk planering 2017-10-04
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§ 138
Genomfartsförbud på väg 12662.2, Bonäsvägen delen 
Långskatavägen - väg 374.01
Diarienr 17SBN436

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att erhålla bättre underlag till 
beslutet i form av trafikmätning på genomfart mellan Långskatavägen och väg 374.01.

Ärendebeskrivning
Bonäsvägen sträckan Långskatavägen–väg 374.01 (gamla E4.an) är smal och på många 
ställen längs sträckan kan man nästan inte mötas. Boenden efter Bonäsvägen upplever stora 
störningar på grund av det höga trafikflödet som genar längs sträckan för att ta sig mellan 
Djupviken och Bredviksbergets sopstation med sopor. Nu när Pireva har öppet sopstationen 
även vissa söndagar och kvällar har störningarna eskalerat. På sträckan färdas fordon som ofta 
kör med obunden last och ofta med utstickande last som upptar hela vägen vilket har 
resulterat i att skräp och dylikt tappas från släpvagnar och boenden tvingas plocka skräp i 
diken och från gårdar. Många kör även med oskattade släp. Ett antal olyckstillbud har det 
också varit senast med en ryttare på häst.

Trafik- och projektenhetens bedömning
Samrådsmöten har hållits där tjänstemän från Teknik och gator samt Trafik och projekt 
deltagit. Ovan nämnda klagomål har behandlats. Teknik och gator arbetar och sköter vägens 
underhåll efter ett gammalt avtal mellan dåvarande vägförening, vägverket och Länsstyrelsen. 
Avtalet är upprättat 1931-04-10. Trafikverket tillhandahåller ett statligt underhållsbidrag 
årligen till Piteå kommun.

Trafik och projekt ansökte om förbud mot trafik med motordrivet fordon gällande genomfart 
på Bonäsvägen hos Länsstyrelsen som normalt ansvarar för sådana beslut på enskild väg 
utanför tättbebyggt område. Länsstyrelsen antog ansökan och utfärdade ett beslut, dock blev 
beslutet felaktigt. I samband med detta upptäckte vi (Trafikverket och kommunen) att denna 
trafikreglering ska antas av Piteå kommun enligt en riktlinje som är framtagen av 
Trafikverket. Riktlinjen är naturligtvis framtagen utifrån vägmärkesförordningens villkor och 
regler.

I och med detta förordar Trafik och projekt att samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd 
av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket 1 trafikförordningen (1998:1276), att:

På väg 12662.2 Bonäsvägen mellan Långskatavägen och väg 374.01 är trafik med annat 
motorfordon än moped klass I och II förbjuden. Förbudet gäller genomfart mellan 
Långskatavägen och väg 374.01.
 
Yrkanden
Karl-Erik Jonsson (M) yrkar återremiss för att erhålla bättre underlag till beslutet i form av 
trafikmätning på genomfart mellan Långskatavägen och väg 374.01.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt Karl-Erik 
Jonssons (M) förslag.
 

Beslutsunderlag
 Karta genomfartsförbud på Bonäsvägen delen Långskatavägen-väg 374.01
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§ 139
Parkeringsavgifter i Piteå centrum
Diarienr 15SBN74

Beslut
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avskaffar p-skivan och 
istället ersätter p-skivan med elektronisk registrering för parkering via mobiltelefon 
eller liknande på samtliga tomt- och gatumarksparkeringar inom brun och blå zon, se 
kartbilaga 1. Undantag från registrering och betalning ska endast gälla skyltade 
korttidsparkeringar med en maximal parkeringstid på 30 minuter.
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige inför två timmar gratis 
parkeringstid med möjlighet att betala för att parkera längre på samtliga parkeringar på 
tomt- och gatumark i brun zon, se kartbilaga 1. Beslutet ska inte gälla på parkeringar 
som idag har betalning från första timmen, se röd zon i kartbilaga 1, samt på skyltade 
korttidsparkeringar 30 minuter eller kortare tid.
 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige undantar 
parkeringsanläggningen på Kv. Seglaren (ICA Kvantum), se blå zon kartbilaga 1, från 
möjligheten att kunna förlänga parkeringstiden. Detta innebär att parkering endast är 
möjlig två timmar i följd. Registrering ska ske elektroniskt via mobilapp, sms eller 
liknande.
 

4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att avgift och 
registrering av parkering ska gälla vardagar kl. 8–18 samt vardag före sön- och 
helgdag kl. 9–15.
 

5. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens 
taxa för parkeringsavgift ska gälla.
 

6. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att vid 
användning av motorvärmare och laddplats ska avgift erläggas från första timmen och 
fordonet ska vara registrerat i den elektroniska betallösningen som kommunen har 
valt, vardagar kl. 00–24, vardag före sön- och helgdag kl. 00–24 samt söndag kl. 00–
24, enligt kommunens beslutade taxa för parkeringsavgift med motorvärmare och 
laddplats.
 

7. Samhällsbyggnadsnämnden ger trafikenheten i uppdrag att utreda behovet av 
pendlarparkeringar och lämna ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Under åren 2014-2015 genomförde kommunen en utredning kring möjligheten att införa 
parkeringsavgifter på centrumparkeringarna. I samråd med handlare och allmänhet lades ett 
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förslag fram om att de två första timmarna skulle vara gratis och att man därefter har 
möjlighet att betala för att parkera längre än två timmar.

I september 2015 återremitterades ärendet (15SBN74) av kommunstyrelsen (15KS15) till 
samhällsbyggnadsnämnden för parkeringsmätning i syfte att skapa underlag för en 
noggrannare kostnadsjämförelse än vad den framtagna konsultrapporten visade. I mars 2016 
genomfördes förslaget, två timmar gratis parkering med möjlighet att betala för att parkera 
längre, som ett försök i det nya parkeringshuset Stadsberget med utvärdering under hösten 
2016. Betalning och registrering av parkering skulle göras med de redan investerade 
betalautomaterna som finns i Stadsberget. P-skivan upphörde att gälla i Stadsberget när 
testperioden påbörjades.

Efter samråd visas det tydligt att en parkeringsreglering där det erbjuds två timmars 
gratisparkering önskas men med möjlighet att betala en avgift för att parkera längre. På 
parkeringen vid ICA Kvantum (Kv. Seglaren) föreslås endast parkering med två timmar utan 
möjlighet till förlängning för att tillmötesgå ICA handlaren. En tydlig inriktning är att 
betalautomater samt P-skivan ska utgå och registrering av parkering ska endast ske 
elektroniskt via mobilapp, sms eller liknande. Motivet för att inte investera i betalautomater är 
utifrån tidigare utredningar som gjorts (se bilaga 15SBN74-7 sid 10). Denna utredning visar 
att drifts- och investeringskostnaderna beräknas vara högre än intäkterna.

För parkering på parkeringsplats avsedda för personer med giltigt handikapptillstånd föreslås 
ingen ändring från dagens hantering. Detta innebär att personer med innehav av giltigt 
handikapptillstånd inte behöver betala eller registrera sin ankomsttid.
 
Yrkanden
Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C), Jan Westerberg (L): Bifall 
med ändring av att parkeringen vid Gunnars kiosk förses med pendlarparkeringar.
Ordföranden: Bifall med uppdrag till trafikenheten att utreda behov av pendlarparkeringar 
samt att ärendet lämnas vidare till kommunfullmäktige för beslut.
Martin Åström (NS): Yrkar på tre timmars gratis parkeringsavgift i Piteå centrum, därefter 13 
kr/tim

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag med tillägg att nämnden ger trafikenheten i uppdrag att utreda behovet 
av pendlarparkeringar och lämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
 
Reservationer
Martin Åström (NS) reserverar sig till förmån för eget förslag 

Beslutsunderlag
 Kartbilaga 1
 Kompletterande utredning kring parkeringsavgifter, 15SBN74-7
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§ 140
Taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats
Diarienr 17SBN420

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Taxor och avgifter inom trafik, parkering och 

allmän/offentlig plats samt överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för antagande.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-27, § 79 (diarienummer 16SBN118), om 
återremiss och ytterligare beredning av ändring av taxor för hyra av allmän plats vid 
byggnationer.

Samhällsbyggnad har i samband med uppdraget gjort en helhetsöversyn och justering av alla 
taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats.
 
Motivering
Samhällsbyggnads enhet Trafik och projekt har arbetat fram ett nytt förslag på hyra av allmän 
plats vid byggnationer. Zonindelning för byggarbetsplatsområde föreslås. Zonindelningen 
grundas på Piteå kommuns översiktsplan av indelning av centrum, stad och landsbygd. 
Områdenas aktuella attraktivitet för ny- och ombyggnad, boendetäthet och kommunens 
möjlighet till att disponera attraktiv yta för arbetsplatsområde stödjer indelning och 
prissättning.

Tre nya taxor inom parkering vid laddstationer föreslås. Taxan grundas på de tre olika 
laddstationernas effekt, uppladdningstid samt elförbrukningskostnad.

Justering av dispensansökningar avseende breda, långa och tunga fordon fordras. Antal 
dispenser har ökat genom åren och hantering av ärendena kräver allt mer tid och utredning. 
Piteå kommun har i dagsläget låga avgifter i jämförelse med andra kommuner och 
myndigheter.

Avgifter för pendlarparkeringar föreslås med två zoner, med en högre taxa i zon 1 då 
parkeringen är centralt belägen och lätt kan utnyttjas för andra ändamål.

Huvuddokumentet ”Taxor” följs av ”Bilaga 1 Motivering taxor” som förtydligar motivet till 
taxor och avgifter inom trafik, parkering och allmän/offentlig plats. Zonindelningen för 
Ändring av taxor för hyra av allmän plats vid byggnationer beskrivs i ”Bilaga 2 Zonindelning 
arbetsplatsområde”.
 
Yrkanden
Martin Åström (NS): Bifall till arbetsutskottets förslag med ändring att avgifterna för 
parkering och nyttokort är beräknade inklusive moms samt att avgifterna för laddplatser 
snabb, semisnabb och normal baseras på kwh till självkostnadspris.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
 
Reservationer
Martin Åström (NS) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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§ 141
Länstransportplan Norrbotten 2018–2029
Diarienr 17SBN379

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande över 
Länstransportplan Norrbotten 2018–2029 och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Region Norrbotten har efterfrågat Piteå kommuns synpunkter på länstransportplan för 
Norrbottens län 2018–2029. Synpunkterna ska ha inkommit till Region Norrbotten senast den 
8 november.

Beslutsunderlag
 Följebrev remissförslag till länstransportplan 2018-2029
 Länstransportplan 2018-2029 Norrbottens län remissversion
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§ 142
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2019
Diarienr 17SBN332

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar för nationell 
transportplan 2018–2029 och skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Trafikverket har skickat ett förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–
2029 på remiss. Remissvaret ska ha kommit in till näringsdepartementet senast den 30 
november 2017.

Piteå kommun har vid framtagandet av detta remissvar samrått med de närliggande 
kommunerna Luleå, Boden, Älvsbyn, Kalix och Skellefteå.
 
Piteå kommuns yttrande
Piteå kommun är positiv till att Trafikverket nu föreslår kraftigt förbättrad infrastruktur i övre 
Norrland som är en av landets kraftigaste tillväxtregioner.

Infrastruktursatsningar som Norrbotniabanan, Malmporten och Malmbanan har stor betydelse 
för att säkerställa att vi kan nyttja de naturresurser som finns i regionen. Investeringarna har 
även en stor betydelse för att ytterligare skapa möjligheter för regionförstoring och säkerställa 
god kompetens.

Medel till regional plan
Sverige är ett stort och avlångt land som är beroende en god infrastruktur. Därför skulle det 
vara önskvärt att Sverige kunde avsätta mer pengar till investeringar och reinvesteringar i 
infrastrukturen, och inte som nu där vi lär vara en av EU:s länder som satsar minst. Även om 
det är positivt med den ökning som nu har skett sen tidigare planperioder.

Särskilt märkbart blir detta då medel ska fördelas till de regionala planerna. Norrbotten får 
endast i genomsnitt 67 mkr per år under planperioden. Det innebär att större satsningar på 
exempelvis trafiksäkerhetshöjande åtgärder som mitträckesseparering slukar en mycket stor 
del av tillgängliga medel. Därför finns det mycket litet utrymme för regionen att göra de 
förbättringar av infrastrukturen som är önskvärda. Detta är allvarligt och bör rättas till vid 
kommande revideringar av transportplanerna.

Behov av lånefinansiering
Samtidigt är satsningarna utspridda över en lång tidsperiod när behoven av en stärkt 
infrastruktur i hela Sverige är stora redan nu. Piteå kommun anser därför att regeringen bör 
pröva möjligheten att lånefinansiera vissa investeringar så att de kan tidigareläggas och att 
andra investeringar kan genomföras fullt ut under en kortare tid. Därmed kan investeringarna 
snabbare nyttiggöras vilket är till fördel för Sveriges näringsliv och utveckling.
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Norrbotniabanan
Norrbotniabanan är ett järnvägsprojekt mellan Umeå och Luleå som en fortsättning på 
Botniabanan. I förslaget betonas vikten och nyttan av Norrbotniabanan. Den tilltänkta 
fortsättningen av banan från Skellefteå till Luleå saknas dock helt i planen, vilket är 
anmärkningsvärt. För att Piteå kommun och regionen ska fortsätta utvecklas bör planen 
revideras så att hela Norrbotniabanan finns med i planen och att utredning av sträckan 
Skellefteå- Luleå påbörjas under planperioden.

Järnvägsutredningen för banan innefattar mer eller mindre breda korridorer för den planerade 
järnvägen. Särskilt märkbart blir det vid passagen av de centrala delarna av Skellefteå, Piteå 
och Luleå. Korridorerna lägger där kraftiga begränsningar för tänkt bebyggelse för både 
bostäder och arbetsplatser. För att regionen ska kunna fortsätta utvecklas är det därför viktigt 
att utredningarna för sträckan Skellefteå-Piteå-Luleå fortsätter så att järnvägsplan kan tas 
fram. Och därmed kan korridorerna och begränsningarna minimeras vilket är positivt för 
stadsutvecklingen i de tre städerna.

Piteå har påbörjat byggnationerna av en ny stadsdel, Västermalm, som delvis ligger i 
korridoren. I området planeras ca 1 000 bostäder. I anslutning till korridoren ligger också 
Lövholmen där det planeras ca 650 bostäder. Även en tänkbar placering av resecentrum, en 
etablering/flytt av bensinstation och parkeringshus planeras i detta område. I området ligger 
även Piteå bangård som bland annat betjänar våra centrumnära industrier. Med 
Norrbotniabanans intrång skulle denna bli aktuell att flytta. För att regionen ska kunna 
fortsätta utvecklas bör planen revideras så att utredningsområde Piteå C finns med.

Piteå ligger mellan Skellefteå och Luleå. Tillsammans med Piteå besitter dessa kommuner 
stora viktiga arbetsplatser för regionen så som universitet, industrier, sjukhus, länsstyrelser, 
forskningsinstitut med mera. Detta är ett väldigt viktigt gods- och arbetspendlingsstråk för 
regionen. Piteå kommun vill betona att avsaknaden av dessa investeringar gällande 
Norrbotniabanan och Piteå C i planen bromsar inte bara utvecklingen i hela regionen utan 
även på nationell och europeisk nivå. Norrbotniabanan, som en del i transportstråket Botniska 
korridoren, är en strategisk utveckling av EU:s järnvägskorridor ScanMed till den arktiska 
regionen.

Trafikplats Hortlax
Trafikplats Hortlax saknar vi bland de namngivna objekten. Målet med åtgärden är att öka 
säkerheten för trafikanterna längst E4:an, väg 503 och för övriga vägar närområdet. En ny 
trafikplats i Hortlax kommer att innebära bättre framkomlighet för den lokala trafiken, 
pendlingstrafiken från och till byarna samtidigt som trafikmängden genom Bergsviken 
minskar.

Gång och cykelvägar
Gång- och cykelvägar längs med E4 på sträckorna Rosvik-Öjebyn samt Jävre-Pitsund saknas i 
förslaget trots framtagna åtgärdsvalsstudier 2015. Dessa gång- och cykelvägar är viktiga för 
bland annat arbetspendling.
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Beslutsunderlag
 2017-169 Planen i korthet: Förslag t nationell plan för transportsystemet 2018-2029
 2017-165 Remissversion: Förslag t nationell plan för transportsystemet 2018-2029
 2017-165 Bilaga 2 Prioriterade brister och förslag till åtgärder per stråk
 Missiv Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
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§ 143
Svar på medborgarförslag om otrygg trafikmiljö i Norrfjärden
Diarienr 16SBN298

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller delvis medborgarförslaget genom att ge förvaltningen i 
uppdrag att genomföra en översyn av möjliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder på gång- och 
cykelvägar omkring Porsnäsvägen i Norrfjärden.

Samhällsbyggnadsnämnden avslår den del av medborgarförslaget som avser konkreta förslag 
på åtgärder.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-09-05, § 245, överlämnat ett medborgarförslag till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Medborgarförslaget handlar om den otrygga 
trafikmiljön i Norrfjärden.

Medborgaren framför att trafiksituationen på Tullnäsvägen, Porsnäsvägen samt 
Håkansövägen i Norrfjärden upplevs som otrygg. Vägarna nyttjas av många skolbarn och det 
anges i medborgarförslaget att hastighetsgränsen på 50 km/h överskrids och att högerregeln 
inte efterlevs, detta gäller såväl bilar som bussar. Det anges också finnas ett problem med 
buskörning av ungdomar, vilket upplevs störande och otryggt. Förslagsställaren yrkar på att 
en övergripande utredning genomförs med uppgift att ta fram och verkställa ett åtgärdspaket 
för att eliminera de problem som upplevs med trafikmiljön i Norrfjärden. Nedan listas de 
förslag som anges i medborgarförslaget.

Förslagsställaren vill att Piteå kommun ska vidta följande åtgärder:
"- Sänkta hastigheter på busstrafikerad sträcka Tullnäsvägen – Porsnäsvägen – 
Håkansövägen.
- Övergångsställen på hela sträckan Tullnäs: Tullnäsvägen/Södra Altervägen, Norrfjärden: 
Porsnäsvägen- Håkansövägen med tvärgående gator, samt på vägen mellan Tullnäsvägen-
Nilsbrogatan- Norra Altervägen.
- Farthinder i anslutning till övergångsställen i form av ”betonggrisar”, upphöjda 
markfarthinder, ”fartguppar” eller avsmalnande väg.
- Farthinder i korsningen Tullnäsvägen – Porsnäsvägen (vid kyrkan).
- Bommar/stora stenar som hindrar körningar på gångvägarna.
- Definierbar trottoarkant längs med Tullnäsvägen.
- Fler besök av polisen/trafikpolisen för stickkontroll av trafiksituationen.
- Total renovering av vägbeläggningen på sträckan Tullnäsvägen – Porsnäsvägen – 
Håkansövägen.
- Fler gatubelysningar i ”byn”.”
 
Motivering
De vägar och gator som anges i medborgarförslaget har olika väghållare, dels är det enskilda 
vägar som Porsnäsvägen och Håkansövägen, dels är det statliga vägar där Trafikverket är 
väghållare som Tullnäsvägen (Väg 572), Södra Altervägen (Väg 569) samt Norra Altervägen 
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(Väg 573). Piteå kommun arbetar för en ökad trafiksäkerhet men eftersom kommunen inte är 
väghållare för de ovanstående vägarna kan inte heller beslut rörande ombyggnationer, 
farthinder, övergångsställen med mera fattas av Piteå kommun.

Piteå kommun har dock tagit på sig ett ansvar för underhållsarbete som sandning, snöröjning 
osv. på Porsnäsvägen samt Håkansövägen. Detta är dock inte likställt med att Piteå kommun 
är väghållare med beslutanderätt för de i medborgarförslaget angivna åtgärdsförslagen. För 
beslut om hastighetsbegränsning på Porsnäsvägen och Håkansövägen finns dock ett undantag 
så att Piteå kommun, trots att det handlar om enskilda vägar, kan ta beslut om 
hastighetsbegränsning. Detta eftersom vägarna ligger inom tättbebyggt område.

Hastighetsförändringar kommer att genomföras i hela Piteå kommun de kommande åren men 
det är inte fastställt i vilken ordning och exakt när det kommer att ske. För de åtgärder där 
Piteå kommun inte kan fatta beslut bör berörd väghållare kontaktas av förslagsställaren för att 
undersöka hur åtgärdsförslagen kan drivas vidare.

Gällande gång- och cykelvägarna är det en kommunal fråga eftersom Piteå kommun är 
väghållare för dessa i området omkring Porsnäsvägen. Begränsningar av framkomligheten för 
bilar på gång- och cykelvägar genom att placera ut bommar/stora stenar innebär också att 
dessa hindrar framkomligheten för den målgrupp som gång- och cykelvägen är avsedd för. 
Detta kan därmed få en motsatt effekt då hinder istället kan öka olycksrisken för de 
oskyddade trafikanterna. Det kan också leda till svårigheter att kunna underhålla gång- och 
cykelvägar då utrustning för detta ofta kräver hela bredden på gång- och cykelvägen. Andra 
åtgärder som till exempel målning av gång- och cykelvägsymbol på vägbeläggningen kan ge 
en god effekt utan att hinder placeras ut. Möjliga åtgärder på de gång- och cykelvägar som 
finns omkring Porsnäsvägen kommer att utredas av Samhällsbyggnad. Olovlig körning med 
bil på gång- och cykelvägar är dock främst ett ärende som ska hanteras av Polismyndigheten.

I Piteå kommun pågår även ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
landsbygdscentrum, i vilken frågor rörande trafik i bland annat Norrfjärden kommer att ingå.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående den otrygga trafikmiljön i Norrfjärden
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§ 144
Svar på medborgarförslag om åtgärd för ökad säkerhet för gång- och 
cykeltrafikanter i Norrfjärdenområdet
Diarienr 17SBN104

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat utifrån den osäkerhet 
som råder i väghållaransvaret.

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda väghållaransvaret för 
Håkansövägen, Porsnäsvägen och Håkingevägen i Norrfjärden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-02-13, § 63, överlämnat ett medborgarförslag om åtgärder för 
ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter i Norrfjärdenområdet för beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Förslagsställaren pekar på Håkansövägens avsaknad av gång- och cykelväg och menar att 
detta är en del av en osäker skolväg för barn till och från Backgårdsskolan för barn som bor 
på östra sidan av E4 samt för barn som bor i Kopparnäs.

Trafik- och projektenhetens bedömning
Trafik och projekt har samma uppfattning som förslagsställaren där Håkansövägen, 
Porsnäsvägen och Håkingevägen har stora behov av säkra gång- och cykelvägar. Samtliga 
vägar som förslagsställaren pekar ut är enskilda vägar där Piteå kommun får bidrag från 
Trafikverket för att underhålla vägarna, vilket inte kan likställas med att kommunen är 
väghållare med beslutanderätt för vägåtgärder.

Trafik och projekt ser ett behov av att utreda väghållarfrågan och föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en sådan utredning.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om åtgärd för ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter i 

Norrfjärdenområdet
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§ 145
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg Hällgrensvägen - 
Edetvägen
Diarienr 17SBN292

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-06-26, § 178, överlämnat ett medborgarförslag om gång- och 
cykelväg Hällgrensvägen – Edetvägen för beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgaren framför förslag på en ny gång- och cykelväg parallellt med väg 550, 
Infjärdenvägen, som kan nyttja gammal befintlig väg mellan Hällgrensvägen och väg 557, 
Edetvägen. Förslaget omfattar också en ny gång- och cykeltunnel under Infjärdensvägen och 
en ny gång- och cykelbro över Rokån efter den förslagna sträckan.

Bakgrund och syfte är enligt förslagsställaren att fortsätta utveckla landsbygdscentrum och 
Infjärdenområdet, öka trafiksäkerheten för gående och cyklister samt att satsningen kan 
minska de allmänna koldioxidutsläppen.
 
Motivering
Piteå kommun ansvar inte för den vägsträcka förslaget gäller och kan därför inte besluta om 
en ny gång- och cykelväg, bro samt tunnel. Trafikverket samt enskilda väghållare är ansvariga 
för den förslagna sträckan.

I det pågående arbetet med den nya gång- och cykelplanen finns sträckan mellan 
Hällgrensvägen och Edetvägen med som förslag på länkar för utbyggnad. Piteå kommun 
kommer att föra upp detta önskemål och efterfrågan till Trafikverket samt förtydliga att 
behovet finns i området. Enheten Trafik och projekt uppmanar även förslagsställarna att själv 
kontakta ansvarig väghållare, i detta fall Trafikverket, med förslag och motivering.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om gång- och cykelväg Hällgrensvägen – Edetvägen
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§ 146
Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Framnäs och Böle
Diarienr 17SBN293

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-06-26, § 180, överlämnat ett medborgarförslag om cykelväg 
mellan Framnäs och Böle för beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgaren framför önskemål om en ny gång- och cykelväg parallellt med väg 509, Nya 
Älvvägen mellan Framnäs och Böle. Bakgrund och syfte uppges vara att sträckan är starkt 
trafikerad samtidigt som den är en populär och vacker cykelväg. Förslaget uppges även följa 
kommunens mål att öka cyklandet som ett led i miljö-, hälso- och turismaspekten.
 
Motivering
Piteå kommun ansvarar inte för den vägsträcka förslaget gäller och kan därför inte besluta om 
en ny gång- och cykelväg efter Nya Älvvägen. Trafikverket är väghållare och ansvariga för 
den förslagna sträckan.

I det pågående arbetet med den nya gång- och cykelplanen finns sträckan mellan Framnäs och 
Böle med som förslag på länkar för utbyggnad. Piteå kommun kommer att föra upp detta 
önskemål och efterfrågan till Trafikverket samt förtydliga att behovet finns i området. 
Enheten Trafik och projekt uppmanar även förslagsställaren att själv kontakta ansvarig 
väghållare, i detta fall Trafikverket, med förslag och motivering.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om cykelväg mellan Framnäs och Böle
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§ 147
Svar på medborgarförslag om förlängning av gång- och cykelväg i 
Öjebyn
Diarienr 17SBN290

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-06-26, § 175, överlämnat ett medborgarförslag om förlängning 
av gång- och cykelväg i Öjebyn för beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgaren föreslår en förlängning av gång- och cykelväg parallellt med väg 374 i Öjebyn i 
höjd med Hammarvägen, mellan rondell vid korsning av väg 374 och väg 506 vid gamla 
vattentornet till rondell vid korsning av väg 374 och Mejselvägen. Förslaget omfattar även en 
trafiksäker förbindelse mellan industriområdet och föreslagen gång- och cykelväg samt 
övergångställe eller trafikljus.

Förslaget uppges underlätta vägen till och från jobbet för bland annat de anställda som jobbar 
efter Hammarvägen. Sträckan är tungt trafikerad vilket upplevs som en trafikfara.
 
Motivering
Piteå kommun ansvar inte för den vägsträcka förslaget gäller och kan därför inte besluta om 
en ny gång- och cykelväg efter väg 374. Trafikverket är väghållare och ansvariga för den 
förslagna sträckan.

I det pågående arbetet med den nya gång- och cykelplanen finns sträckan efter väg 374 i höjd 
med Hammarvägen med som förslag på länkar för utbyggnad. Piteå kommun kommer att föra 
upp detta önskemål och efterfrågan till Trafikverket samt förtydliga att behovet finns i 
området. Enheten Trafik och projekt uppmanar även förslagsställaren att själv kontakta 
ansvarig väghållare, i detta fall Trafikverket, med förslag och motivering.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om förlängning av gång- och cykelväg i Öjebyn
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§ 148
Svar på medborgarförslag om att bygga en rondell vid 
Strömbackaskolan i korsningen Sundsgatan–Svartuddsvägen
Diarienr 17SBN109

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat.
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda förbättringsåtgärder för 
korsningen Svartuddsvägen–Sundsgatan.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-04-24, § 134, överlämnat ett medborgarförslag om att bygga 
en cirkulationsplats (rondell) i korsningen Sundsgatan–Svartuddsvägen för beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Förslagsställaren menar att korsningen är en flaskhals under vissa tider på dygnet. Kommer 
man längs Sundsgatan och ska mot Stadshuset kan man få sitta fast längre än 10 minuter. 
Eftersom det inte finns något flyt i trafiken, främst för de som kommer norrifrån, har många 
valt att välja alternativa vägar för att kunna flyta in i trafiken snabbare. En av dessa vägar är 
den smala Malmgatan i Norrmalmsområdet. Förslagsställaren menar också att det 
uppkommer en hel del missförstånd, tillbud och krockar i korsningen Sundsgatan–
Svartuddsvägen på grund av dagens utformning. En rondell skulle med all säkerhet skapa ett 
flyt och minska missförstånd och tillbud.

Trafik- och projektenhetens bedömning
Korsningen Svartuddsvägen-Sundsgatan har idag god framkomlighet och klarar ett stort 
trafikflöde, men den har en utformning som i många fall upplevs ha en otydlig trafikreglering 
och flertalet trafikanter har svårt att förstå vad som gäller i korsningen.

Trafik och projekt bedömer, trots god framkomlighet, att korsningen behöver ses över dels för 
att korsningens trafikreglering upplevs otydlig, dels för att utreda om korsningen klarar den 
trafikökning som kan uppstå när Strömnäs och Renön byggs ut med fler bostäder. Ser man 
utifrån tydligheten bör dagens utformning bytas ut mot en cirkulationsplats, men här är det av 
stor vikt att cirkulationsplatsen också klarar den förväntade trafikökningen som en utbyggnad 
av Strömnäs och Renön innebär. Vid stora trafikflöden kan det innebära att korsningen måste 
förses med en cirkulationsplats som har två körfält istället för ett. Viktigt är också att 
korsningslösningen inte överför fordonstrafik till andra vägar så som Lasarettsvägen eller 
ökar trafikmängden på Sundsgatan. Dagens korsningslösning valdes med hänseende att 
minska trafikmängden på Sundsgatan och i centrum.

Trafik och projekt föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att 
utreda åtgärdsförslag för korsningen Svartuddsvägen–Sundsgatan utifrån det inkomna 
medborgarförslaget men som också tar hänsyn till den planerade utbyggnaden av bostäder på 
Strömnäs och Renön.
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Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om att bygga en rondell vid Strömbackaskolan i korsningen 

Sundsgatan – Svartuddsvägen
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§ 149
Svar på medborgarförslag om ombyggnad av farthinder efter 
Industrigatan
Diarienr 17SBN202

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-04-24, § 134, överlämnat ett medborgarförslag om 
ombyggnation av farthindren längs Industrigatan för beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Förslagsställaren menar att vägen (Industrigatan) är väldigt trafikerad och att befintliga 
farthinder (chikaner) inte sänker hastigheten utan ökar hastigheten. Vid ett möte ökar 
fordonsförarna hastigheten för att inte behöva stanna före de avsmalningar (chikaner) som 
idag finns som fartdämpande åtgärd. Det finns många barnfamiljer i närheten och däribland 
även en förskola. Förslagsställaren uppger att han möter flera bilar varje vecka som gasar på 
ordentligt för att hinna före och därför garanterat kör minst 70 km/h.

Medborgarens förslag är att farthindren byggs om till traditionella gupp, så att hindret inte går 
att passera utan att man sänker farten. Speciellt nu när Backenområdet blivit så populärt.

Trafik- och projektenhetens bedömning
Industrigatan har ett trafikflöde som varierar beroende på vilken del man befinner sig. 
Medborgarförslaget handlar om sträckan mellan Sundsgatan och Norra ringen. Denna sträcka 
har en trafikmängd på mellan 2 700 fordon/vardagsmedeldygn och ca 3 600 
fordon/vardagsmedeldygn (mätår 2013-2014). Största flödet är närmast Sundsgatan och 
minskar när man kommer närmare Norra ringen. I och med den stora ombyggnaden av gator i 
universitetsområdet kan trafikflödena komma att förändras i och med att infarten till området 
flyttas från Norra Ringen till Industrigatan. Detta måste bevakas och kan komma att påverka 
hela Industrigatans trafikflöden. Industrigatan har klassningen uppsamlingsgata vilket betyder 
att den samlar upp fordon från lokalgatorna för att sedan leda fordonen till huvudgatorna. 
Uppsamlingsgator ska ha så lite störning som möjligt för att fordonsförare inte ska välja andra 
gator.

Båda sidor om Industrigatan har bebyggelse och det finns en förskola i området. Detta innebär 
att oskyddade trafikanter behöver kunna korsa Industrigatan för att kunna ta sig till och från 
olika målpunkter. En viktig målpunkt, främst för de som bor på västra sidan om Industrigatan, 
är skolan (Norrmalmsskolan) som finns i centrum. Här ska skolbarn dagligen kunna färdas 
tryggt och säkert över industrigatan.

Trafik och projekts erfarenhet av chikaner är att de fungerar, men olika beroende på vilken 
gata de är placerade på. Upphöjda passager har en bättre effekt på hastigheten varvid den är 
bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dock finns det även negativa effekter med en sådan åtgärd 
så som buller, sämre funktion vintertid med packad snö och is på gatan samt en högre andel 
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fordon som flyttas till andra omkringliggande gator. Innan val av hastighetsdämpande 
åtgärder väljs bör därför en utredning göras.
 
Trafik och projekt är medveten om problematiken och kommer att planera och utreda 
trafikförbättringsåtgärder när det blir aktuellt för ombyggnation av Industrigatan.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående ombyggnation av farthinder efter Industrigatan
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§ 150
Svar på medborgarförslag om förändring av trafikmiljön på 
Norrmalm
Diarienr 17SBN110

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat med hänseende till den 
påbörjade utredningen i och kring området.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-02-13, § 54, överlämnat ett medborgarförslag om förändring 
av trafikmiljön på Norrmalm för beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Förslagsställaren konstaterar att det har blivit en betydande ökning av trafikmängden på 
Norrmalm under de senaste åren och att trafiksäkerheten är helt satt ur spel. Ett 
helhetsperspektiv måste tas för området innan en allvarlig olycka sker. Även snöröjningen är 
under all kritik vintertid med endast halva trottoarer att gå på. Trottoaren används även av 
bilisterna vid möte för att gatan är ännu smalare vintertid. Belysningen i området är 
visserligen tänd men lyser inte upp nämnvärt. Det kan inte vara korrekt att en gata/område 
som planerades under en era när man tog sig fram med häst och vagn nu ska fungera som 
genomfartsled.

Trafik- och projektenhetens bedömning
Boende i området har under en tid gjort oss medvetna om de problem som upplevs i området. 
Vi har, utifrån de trafikmätningar som utförts, sett att trafiken på Norrmalm har ökat. Vi ser 
också sambanden med Sundsgatans ombyggnation och trafikökningen på Norrmalm. Trafik 
och projekt tror inte att Sundsgatan är hela problemet utan även de omledningar som görs när 
Sundsgatan stängs för arrangemang och vägarbeten. Åtgärder i gaturummet samt för många 
gatuavstängningar förändrar vanor hos trafikanter som dessutom är mycket svåra att ändra 
tillbaka.

Det pågår många stora projekt i Norrmalmsområdet som också kommer att förändra trafiken. 
En trafikutredning för området är framtagen som visar på en del brister och åtgärder som 
måste till för att klara hela förändringen av området. Utifrån trafikutredningen har en 
arbetsgrupp börjat planera för att föreslå åtgärder, främst i samband med nya fotbollshallen, 
men även för andra förändringar som kommer längre fram. Eftersom många ändringar 
kommer att ske i området, flytt av skola och ny fotbollshall med mera, kommer det att bli 
förändringar under en längre tid och flertalet trafikåtgärder kommer troligen att vara tillfälliga 
under en period. Alla åtgärder som måste till kräver också medel och politiska beslut.

Beträffande snöröjningen kan vi bara beklaga att detta inte sköts till förslagsställarens 
belåtenhet. Problemet är att området har ett mycket begränsat gaturum samt att det inte alltid 
finns möjlighet att transportera bort snö.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om förändring av trafikmiljö på Norrmalm
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§ 151
Svar på medborgarförslag om införande av de finska och tyska 
modellerna i bostadsbyggandet
Diarienr 17SBN152

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom fördjupning 
om byggemenskaper bland annat finns med i det fortsatta arbetet med fördjupade 
översiktsplaner för landsbygdscentra.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-03-13, § 97, överlämnat medborgarförslag om att införa de 
finska och tyska modellerna för bostadsbyggande i Piteå för beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningen tolkar medborgarförslaget som att det avser att möjliggöra för t ex 
byggemenskaper att verka och bygga i Piteå. Mer information om byggemenskaper finns i 
bilaga 1.

Piteå kommun arbetar brett med att hitta alternativ för att möjliggöra för medborgare i olika 
livsskeden att åstadkomma bra bostäder, där byggemenskaper kan vara ett alternativ.

Kopplat till arbetet med fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra kommer under 
hösten anordnas en workshop med kunskapsuppbyggnad om olika alternativ för att 
möjliggöra byggande, där fördjupning om byggemenskaper kommer att vara en del.

Regeringen utreder just nu hur finansieringen av bostadsmarknaden kan förbättras. Här ingår 
till exempel startbidrag till byggemenskaper som ett förslag.

Beslutsunderlag
 Byggemenskaper
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§ 152
Remissvar på medborgarförslag om fullständig översyn av hela 
Björklunda- och Solanderskolans nyttjandeområde
Diarienr 17SBN373

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget med 
hänvisning till samhällsbyggnads yttrande nedan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-09-14 skickat en begäran om remissvar på medborgarförslag om 
fullständig översyn av hela Björklunda- och Solanderskolans nyttjandeområde. Remissen har 
förutom till Samhällsbyggnadsnämnden även skickats till Kultur- och fritidsnämnden, Barn- 
och utbildningsnämnden samt Fastighets- och servicenämnden.

Öjebyns föräldragrupp har tagit initiativet till detta medborgarförslag och menar att 
Björklunda- och Solanderskolans nyttjandeområde är kraftigt utspritt med ett stort antal 
omgivande verksamheter. Här finns bland annat förskola, äldreboende, industriverksamhet, 
hyreshus, privata bostäder, sporthallar, fotbollsplaner, ishockeyrinkar och badhus. Detta 
sammantaget bidrar till en dålig trafiksituation med i princip obefintliga men även 
olycksdrabbade avlämnings- och upphämtningsställen för eleverna samt även förekomst av 
varutransporter och privatbilstrafik inne på skolområdet. Med ÖIF:s nyttjanderätt på 
angränsande markområden så kommer med all säkerhet inte trafiksituationen att förbättras, 
snarare finns risk att den kommer att försämras i samband med den eventuella utbyggnaden 
av det närliggande äldreboendet.

Öjebyns Föräldragrupp anser att man i detta skede bör göra en fullständig översyn av hela 
området innan renovering av Björklunda- och Solanderskolan påbörjas detta för att skapa den 
bästa totallösningen för hela det aktuella området och för att ge ett mera sammanhållet 
skolområde, en förbättrad trafiksituation och i förlängningen en tryggare skola för barnen.
 
Samhällsbyggnads yttrande
Samhällsbyggnads enhet Trafik och projekt har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade av 
skolan som önskat få hjälp med med att lösa trafiksituationen inne på skolgården men också 
på gatorna runt skolan. Utan medel hos både Utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnad 
har endast små åtgärder blivit utförda. Åtgärder på gata har vid vissa tillfällen helt slopats 
eftersom de har haft kopplingar till åtgärder i skolområdet som inte kunnat utföras av olika 
anledningar.

Trafik och projekt anser att det finns fog för föräldragruppens synpunkter om trafikmiljön 
varvid ett helhetsgrepp måste till för att få ordning i området. Svårigheterna med Björklunda- 
och Solanderskolan är just de många olika verksamheterna som finns i direkt anknytning men 
också den struktur som hela området har. Normalt ska en skolgård vara helt avstängd för 
biltrafik, endast väl planerade gång- och cykelvägar bör finnas in till området. Generellt finns 
det även en nonchalans mot gällande trafikregler vilket försvårar arbetet och man tvingas till 
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flera åtgärder som innebär att man måste bygga fysiska hinder för att fordon inte ska köra på 
vissa platser, det räcker inte längre med vägmärken.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) utförde 2015, på uppdrag av 
Trafikverket, en inventering av samtliga gång- och cykelpassager på Klass 1-5 vägar. 
Inventeringen visar på tydliga brister av passager i Öjebyn och främst längs Öjagatan. 
Sammantaget med detta anser Trafik och projekt att en helhetsöversyn av gatorna, gång- och 
cykelvägarna, gång- och cykelpassagerna, busshållplatslägen samt skolområdet bör göras.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående fullständig översyn av hela Björklunda och Solanderskolans 

nyttjandeområde innan renovering påbörjas
 Kommunfullmäktige 2016-10-17 §291 Medborgarförslag angående fullständig översyn 

av hela Björklunda och Solanderskolans nyttjandeområde innan renovering påbörjas
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§ 153
Remissvar på medborgarförslag om förändring och uppdatering av 
detaljplan och vikten av skogsskärmens bevarande mot bebyggelsen 
på Bondön
Diarienr 17SBN375

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget med 
hänvisning till samhällsbyggnads yttrande nedan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-09-15 skickat en begäran till samhällsbyggnadsnämnden om 
remissvar på medborgarförslag om förändring och uppdatering av detaljplan (Pitholm 47:13).

Medborgaren föreslår att detaljplanen över det aktuella skogsområdet uppdateras till att vara 
skyddad mot bebyggelse och kalhuggning. Förslagsställaren vill att de närboende är sakägare 
när frågor om det aktuella skogsområdet uppkommer.

Medborgaren framför dels att Bondön idag är ett betydelsefullt friluftsområde där ett marint 
centrum håller på att växa fram, dels att det är av vikt att den skogsskärm som idag finns öster 
om Sunpine mellan industrin och bebyggelsen på Böndön bibehålls. Därför vill 
förslagsställaren att förvaltningen som har skogsskötsel i det aktuella skogsområdet får 
direktiv att främja skogens långsiktiga skötsel så att det inte uppstår någon risk för visuell 
blottläggning av industrin.
 
Samhällsbyggnads yttrande
Området berörs av fyra detaljplaner och för delar av området finns redan ett sådant skydd i 
detaljplanen som efterfrågas. Andra delar är inte detaljplanelagda såsom skogen runtom 
fritidshusen både söder om Bondökanalen (Haraholmsudden) och Kartudden.

Fastighetsägare till bebyggelsen på Bondön är, och kommer att vara, sakägare i frågor som 
berör det aktuella området.

Markägare av det aktuella området är Piteå kommun och samhällsbyggnadsnämnden har 
ansvaret för förvaltning av den kommunala marken.

Samhällsbyggnads avdelning Fysisk planering delar förslagsställarens uppfattning om vikten 
av att behålla skogsskärmen mot bebyggelsen på Bondön och Kartudden och föreslår därför 
att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att främja skogens långsiktiga skötsel i 
skogsområdet öster om Sunpine så att det inte uppstår någon risk för visuell blottläggning av 
industrin.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag angående förändring och uppdatering av detaljplan (Pitholm 47:13)
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 Kommunfullmäktige 2017-02-13 §64  Medborgarförslag angående förändring och 
uppdatering av detaljplan (Pitholm 47:13)
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§ 154
Remissvar på medborgarförslag om Svensbyfjärdens 
vattenskyddsområde
Diarienr 17SBN376

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anser medborgarförslaget 
färdigbehandlat med hänvisning till samhällsbyggnads yttrande nedan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-09-15 skickat en begäran till samhällsbyggnadsnämnden om 
remissvar på medborgarförslag om Svensbyfjärdens vattenskyddsområde.

I förslaget föreslås att miljöåtgärder i det planerade vattenskyddsområdet ska rangordnas efter 
deras respektive kostnadseffektivitet och att inga onödiga krav ska ställas på enskilda avlopp 
där miljönyttan är försumbar.

Förslaget pekar också på att husägare i Finland inte längre tvingas åtgärda enskilda avlopp om 
utsläpp och miljönytta är försumbar.
 
Samhällsbyggnads yttrande
Ett samråd om inrättande av vattenskyddsområde för Svensbyfjärden har genomförts. 
Samrådstiden har gått ut sedan en tid och arbete pågår nu med att bearbeta alla inkomna 
synpunkter samt omarbeta förslaget utifrån det. Samhällsbyggnad föreslår att synpunkterna i 
medborgarförslaget tas med i det pågående arbetet.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag Svensbyfjärdens vattenskyddsområde
 Kommunfullmäktige 2017-04-24 §137  Medborgarförslag gällande Svensbyfjärdens 

vattenskyddsområde
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§ 155
Remissvar på medborgarförslag om anläggning av kommunalt vatten 
och avlopp för hela Långnäs by samt angränsande del av Sjulnäs
Diarienr 17SBN378

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med 
hänvisning till samhällsbyggnads yttrande nedan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2017-09-15 skickat en begäran till samhällsbyggnadsnämnden om 
remissvar på medborgarförslag om anläggning av kommunalt vatten för hela Långnäs by samt 
angränsande del av Sjulnäs.

Förslagsställaren vill att Piteå kommun så snart som möjligt ska prioritera projektering för att 
ansluta hela Långnäs och delar av Sjulnäs till kommunalt vatten och avlopp (VA) och att 
kommunen slopar den kostsamma inventeringen av enskilda avloppsanläggningar i Långnäs 
och Sjulnäs, se bilaga 1. Förslagsställaren framför kritik mot kommunens sätt att hantera 
inrättande av vattenskyddsområde, översyn av enskilda avlopp och inrättande av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp eftersom det förefaller ske i avsaknad av 
synkronisering eller helhetsgrepp.
 
Samhällsbyggnads yttrande
Som förslagsställaren konstaterar pågår det arbete med att inrätta ett vattenskyddsområde för 
Svenbyfjärdens ytvattentäkt. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 321, om att anta 
riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp och utbyggnadsplan. 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutade 2017-04-06, § 32, att anta en tillsyns- och åtgärdsplan 
för inventerade avlopp. Alla dessa åtgärder bedrivs delvis parallellt men med kontinuerlig 
avstämning och involverar i viss mån samma tjänstemän.

Inventering av enskilda avlopp i området skedde 2011, någon ny inventering kommer inte ske 
inom överskådlig tid.

De antagna riktlinjerna för inrättande av verksamhetsområde för VA bidrar till att skapa en 
tydlighet för Piteå kommun och fastighetsägare om när kommunen är skyldig att tillgodose 
kommunalt VA och hur övriga situationer ska hanteras. Riktlinjerna omfattar en 
bedömningsgrund och prioriteringsordning för om och när ett område ska omfattas av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Riktlinjerna har applicerats i hela Piteå kommuns geografiska område och resulterat i 
identifiering av bebyggelseområden som faller inom kriterierna. Ett av områdena är bland 
annat delar av Långnäs och Sjulnäs, i detta sammanhang enbart benämnt som Långnäs. 
Hösten 2016 var förslag till riktlinjer föremål för samråd. Kommunens förslag var då att 
Långnäs var det område som snarast skulle omfattas av utökat verksamhetsområde för VA. 

(41 av 62)



Sammanträdesprotokoll 42 (62)

Sammanträdesdatum
2017-10-26

Samhällsbyggnadsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

Inkomna yttranden medförde att utbyggnadsplanen prioriterades om. Kommunfullmäktige 
beslutade 2016-12-19, § 332, om en utbyggnadsplan enligt följande:

 Nötön/Renön ca 2017 – 2019
 Långnäs ca 2020 – 2022
 Rosvik ca 2023 – 2024
 Norra Fårön i samband med eventuell detaljplaneläggning

Utbyggnad kommer att ske enligt beslutad utbyggnadsplan.

Det finns inget beslut om avgränsning avseende utökat verksamhetsområde för Långnäs utan 
ett förslag, se bilaga 4, där avgränsning är framtagen enligt den metod som finns beskrivet i 
de beslutade riktlinjerna, se bilaga 2 och 3. Förslaget omfattar inte hela Långnäs utan de delar 
som ur täthets-, miljö- och hälsoskäl uppfyller kraven i 6 § vattentjänstlagen.

Ett beslut om verksamhetsområde för hela Långnäs och resterande delar av Sjulnäs innebär att 
Pireva (VA-huvudmannen) blir skyldig att förse berörda fastigheter med vatten och 
spillvatten och att fastighetsägarna blir skyldiga att betala avgifter till VA-huvudmannen.

I samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp har fastighetsägare som inte ingår 
i verksamhetsområdet möjlighet att antingen enskilt eller via gemensamhetsanläggningar 
ansluta sig frivilligt till kommunalt vatten- och avlopp om möjlighet (kapacitet) finns. Avtal 
upprättas i dessa fall med Pireva för anslutningen.
 
Yrkanden
Marika Risberg (C) yrkar bifall med tillägg till beslutet att man tydliggör att Pireva tar reda på 
hur många som vill ansluta sig till Kommunalt VA så att dimensioneringen av kapaciteten 
inte blir för låg.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
 
Reservationer
Marika Risberg (C), Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M) och Martin Åström 
(NS) reserverar sig till förmån gör Marika Risbergs förslag.
 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag anläggning av kommunalt vatten för hela Långnäs by samt 

angränsande del av Sjulnäs
 Kommunfullmäktige 2017-06-26 §179  Medborgarförslag angående anläggning av 

kommunalt vatten för hela Långnäs by samt angränsande del av Sjulnäs.
 Bilaga 2 - Riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp
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 Bilaga 3 - Planering för vatten och avlopp
 Bilaga 4 - Förslag till nytt verksamhetsområde i Långnäs
§ 156
Remissvar på motion (C) om utökat verksamhetsområde VA för hela 
Långnäs och resterande del av Sjulnäs
Diarienr 17SBN393

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnads yttrande nedan.

Ärendebeskrivning
Majvor Sjölund (C) har inkommit med en motion, se bilaga 1, om att Piteå kommun ska 
inleda projektering av kommunalt avlopp för hela Långnäs samt de delar av Sjulnäs som idag 
inte omfattas av kommunalt avlopp i syfte att utöka verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp (VA) i dessa byar. Som motivering till motionen anges att en utökning av 
verksamhetsområdet för VA skulle leda till en förbättrad vattenkvalitet och ett ökat intresse 
för att bygga och bosätta sig i området.
 
Samhällsbyggnads yttrande
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 321, om att anta riktlinjer för inrättande av 
verksamhetsområden för vatten och avlopp. Syftet med riktlinjerna, se bilaga 2, är att få till 
stånd en fungerande och effektiv VA-planering och på så vis åstadkomma en socialt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjningen i hela 
Piteå kommun. Riktlinjerna bidrar till att skapa en tydlighet för Piteå kommun och 
fastighetsägare om när kommunen är skyldig att tillgodose kommunalt VA och hur övriga 
situationer ska hanteras.

Riktlinjerna omfattar en bedömningsgrund och prioriteringsordning för om och när ett område 
skall omfattas av verksamhetsområde för vatten- och avlopp, se bilaga 2 och 3. Riktlinjerna 
har applicerats i hela Piteå kommuns geografiska område och resulterat i identifiering av 
bebyggelseområden som faller inom kriterierna. Ett av områdena är bland annat delar av 
Långnäs och Sjulnäs, i detta sammanhang enbart benämnt som Långnäs. I samband med 
antagandet av riktlinjerna beslutade kommunfullmäktige 2016-12-19, § 332, om en 
utbyggnadsplan enligt följande:
 

 Nötön/Renön ca 2017 – 2019
 Långnäs ca 2020 – 2022
 Rosvik ca 2023 – 2024
 Norra Fårön i samband med eventuell detaljplaneläggning

Utbyggnad kommer att ske enligt beslutad utbyggnadsplan. Pireva och Piteå kommun har 
påbörjat projektering och utbyggnad av Nötön och Renön enligt beslut från 
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kommufullmäktige. När det är färdigställt kommer projektering av Långnäs att inledas.

Det finns inget beslut om avgränsning avseende utökat verksamhetsområde för Långnäs utan 
ett förslag, se bilaga 4, framtaget enligt den metod som finns beskrivet i de beslutade 
riktlinjerna, se bilaga 2 och 3. Förslaget avser inte hela Långnäs utan de delar som ur täthets-, 
miljö- och hälsoskäl omfattas av 6 § vattentjänstlagen. Vid utredning och projektering av ett 
VA-utbyggnadsområde ska alltid områden som ligger nära studeras. Denna studie kan 
medföra att fler fastigheter än förslaget kommer att omfattas av nytt verksamhetsområde.

I samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp har fastighetsägare som inte ingår 
i verksamhetsområdet möjlighet att antingen enskilt eller via gemensamhetsanläggningar 
ansluta sig frivilligt till kommunalt vatten- och avlopp om möjlighet (kapacitet) finns. Avtal 
upprättas i dessa fall med Pireva för anslutningen.

Ett beslut om verksamhetsområde för hela Långnäs och resterande delar av Sjulnäs innebär att 
Pireva (VA-huvudmannen) blir skyldig att förse berörda fastigheter med vatten och 
spillvatten och att fastighetsägarna blir skyldiga att betala avgifter till VA-huvudmannen. Att 
besluta om utökning av verksamhetsområde för VA enligt motionen skulle innebära att 
kommunen frångår de riktlinjer som antogs 2016-12-19.
 
Yrkanden
Marika Risberg (C) yrkar bifall med tillägg till beslutet man tydliggör att Pireva tar reda på 
hur många som vill ansluta sig till kommunalt VA så att dimensioneringen av kapaciteten inte 
blir för låg.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
 
Reservationer
Marika Risberg (C), Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M) och Martin Åström (NS) 
reserverar sig till förmån för Marika Risbergs förslag

Beslutsunderlag
 Motion(C) angående utökat verksamhetsområde VA för hela Långnäs och resterande del 

av Sjulnäs
 Kommunfullmäktige 2017-06-26 §172  Motion (C) angående utökat verksamhetsområde 

VA för hela Långnäs och resterande del av Sjulnäs
 Bilaga 2 - Riktlinjer för inrättande av verksamhetsområden för vatten och avlopp
 Bilaga 3 - Planering för vatten och avlopp
 Bilaga 4 - Förslag till nytt verksamhetsområde i Långnäs
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§ 157
Remissvar på medborgarförslag om att upprätta en kommunal 
fiskevårdsplan
Diarienr 17SBN377

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att resurser avsätts för ett 
utredningsuppdrag där förutsättningar och arbetssätt för utveckling av sportfiske i kommunen 
utreds.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen vill ha Samhällsbyggnadsnämndens yttrande över ett medborgarförslag om 
att upprätta en kommunal fiskevårdsplan eller egentligen att som ett första steg anställa en 
fiskerivårdskonsulent.
 
Medborgarförslaget riktar in sig på en i stora stycken outnyttjad resurs i form av fina 
fiskevatten i vacker natur.
 
En kommun med en väl utvecklad besöksnäring inom naturupplevelser och fiske kan enligt 
förslaget skapa intäkter och arbetstillfällen.
Motivering
Medborgarförslaget om fiskevårdsplan för kommunen är en angelägen fråga men komplex.
 
Utvecklingen av sportfiske i kommunen hänger ihop med flera andra frågor. Särskilt viktigt 
för fisket är kommunens arbete med EUs vattendirektiv och våra ambitioner avseende 
miljökvalitetsnormerna i våra sjöar och vattendrag.
 
Våra två viktigaste vattendrag för sportfiske, Lillpite älv och Åby älv, har vandringshinder 
som i dagsläget hindrar en positiv utveckling av sportfisket. I många andra vattendrag 
uppfylls inte heller miljökvalitetsnormerna vilket leder till försämrade förutsättningar för 
sportfisket.
 
För att på allvar utveckla Piteå till en sportfiskekommun med förutsättningar att attrahera 
besökare så behöver ett helhetsgrepp tas som inkluderar restaureringsarbete, fiskevårdsplaner 
och samarbete med fiskerättsägare och föreningar.
 
Samhällsbyggnadsnämnden förordar därför att resurser avsätts för ett utredningsuppdrag där 
arbetssätt och förutsättningar för utveckling av sportfisket i kommunen utreds. Utredningen 
skall också belysa vilka positiva effekter sportfisket kan få inom fritid, rekreation, folkhälsa, 
turism, landsbygdsutveckling och naturvård.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag upprätta en fiskevårdsplan
 Kommunfullmäktige 2017-06-26 §177  Medborgarförslag angående att upprätta en 

kommunal fiskevårdsplan.
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§ 158
Riktlinjer för belysning
Diarienr 16SBN261

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att Plan för offentlig belysning upphävs och 
överlämnar ärendet för beslut till kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnadsnämnden antar Riktlinjer för belysning med ändring av punkt 3.1.1 enligt 
ordförandens yrkande och överlämnar ärendet för beslut till kommunstyrelsen.

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 mera 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.

Riktlinjerna för belysning föranleder att nu gällande Plan för offentlig belysning upphävs.
 
Yrkanden
Ordförande Brith Fäldt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag med ändring av punkt 3.1.1 i 
Riktlinjer för belysning: Vid fråga om bevarande av befintlig vägbelysningsanläggning är 
inriktningen att det finns minst en fastighet med fast boende.
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Marika Risberg (C): Bifall till ordförandens förslag med följande tillägg och ändringar i 
Riktlinjer för belysning. Det ska stå att enskilda vägar kan ansöka om belysningsanläggning 
samt att punkt 3.1.2 och 3.1.3 som avser alla kommunens belysningsanläggningar flyttas till 
punkt 2 Generella riktlinjer, då det nu  tolkas som att det enbart berör enskilda vägar.
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag.
 
Reservationer
Marika Risberg (C) med instämmande från Martin Åström (NS) reserverar sig till förmån för 
eget förslag.

Beslutsunderlag
 Plan för offentlig belysning
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§ 159
Planprogram för Kv Rönnen med nya attraktiva stadskvarter i Piteå 
kommun
Diarienr PB 2016-000763

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprogrammet för Kv Rönnen avseende 
generell kvartersutformning och principiella trafiklösningar, exploateringsgrad samt 
gestaltningsriktlinjer.
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldelning av mark för kvarstående ytor sker 
via utökad intresseanmälan där Christinaprojektets politiska styrgrupp är beslutande 
organ.
 

3. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnads, fysisk planerings 
samrådsredogörelse som kommunens.
 

4. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar planprogrammet till kommunfullmäktige för 
antagande.

 
Information till beslutet
Ett planprogram är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas. Planprogrammet ska inte 
heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida. För att påbörja 
detaljplanearbete krävs ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden.
 
Jäv
Marika Risberg (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Ulf Lindström (L) går in som 
tjänstgörande ersättare i hennes ställe.

Ärendebeskrivning
Planprogrammet syftar till att klarlägga förutsättningar samt ange riktlinjer för nya attraktiva 
stadskvarter i kvarteret Rönnen. Planprogrammet har undersökt förutsättningar, utfall och 
konsekvenser av olika scenarier vid nybyggnation av kvarteret. Gemensamt för de olika 
scenarierna är att Norrmalmskolan rivs och ger plats för nybyggnation av bostäder.

Nybyggnation inom kvarteret ska ta hänsyn till skala och utformning i omkringliggande 
kvarter, sträva efter att bevara och förädla de befintliga grönytorna samt beakta och utveckla 
angränsande gaturum.

Programmet visar på strategier för nybyggnation och tar fram exempel på lämplig gestaltning. 
De förslag som förordas i programmet ska betraktas som referenser i kommande skede. 
Slutgiltig fasad- och byggnadsutformning behandlas för i detaljplanearbetet.
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Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2017-06-12--2017-08-31.

Samhällsbyggnad, fysisk planering. har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2017-09-29. 
I redogörelsen framgår i vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna 
synpunkter.
 
Motivering
Konsekvensbeskrivning kommer att fördjupas i kommande detaljplanearbete. Genomförandet 
kring detaljplan är avhängigt beslut i ett flertal av de frågor som planprogrammet behandlar. 
Det rör bland annat exploateringsgrad, parkeringslösning, fastighetsindelning och 
gränsdragning mellan privat och allmän platsmark. Frågor kring teknisk försörjning kommer 
att behöva utredas, liksom åtgärder i gatumiljö. Vid planläggning och bygglov ska 
kommunens klimat och energiplan beaktas.
Samhällsbyggnad, fysisk planering, gör bedömningen att planprogrammet är klart för 
godkännande och föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner planprogrammet.

Beslutsunderlag
 Planprogram Kv Rönnen 2017-10-30
 Samrådsredogörelse planprogram för Kv. Rönen
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§ 160
Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) för del 
av Hortlax 2:48
Diarienr 17SBN324

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
för del av Hortlax 2:48.

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2017-06-21, § 91, positivt förhandsbesked för 
nyetablering av tre tomter för enbostadshus och garage på fastigheten Hortlax 2:48. Av 
beslutet framgår att kommunalt vatten och avlopp finns i närheten och att en ansökan är 
inlämnad om att utökning av verksamhetsområde även ska innefatta dessa tre tomter.

Avstyckning av tre nya fastigheter enligt beviljat förhandsbesked handläggs av Lantmäteriet, 
preliminära fastighetsbeteckningar är Hortlax 2:73, 2:74 och 2:75. Ägarna till Hortlax 2:48 
och styckningslotterna önskar få ansluta blivande fastigheter till kommunalt vatten och 
avlopp.

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning 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 
vattenförsörjning 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.

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 
exploateringsområden ska ingå om området uppfyller § 6 vattentjänstlagen eller om aktuellt 
exploateringsområde ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde.

Blivande fastigheterna Hortlax 2:73, 2:74 samt 2:75 ligger i anslutning till befintligt 
verksamhetsområde för vatten- och spillvatten. Fastighetsägarna är positiva till anslutning av 
kommunalt vatten och spillvatten.

VA-planeringsgruppen föreslår därmed att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
utökas enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag
 Bilaga 1 – Förslag till utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i 

Höglandsnäs
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§ 161
Information om planärenden
Diarienr 17SBN11

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anna-Karin Lundberg, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar om planärenden på 
samhällsbyggnadsnämndens sammanträde.

Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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§ 162
Tillsynsärende störande verksamhet - Barken 2 (Furunäsvägen 14)
Diarienr PB 2016-000562

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden ansöker om handräckning hos Kronofogden för rivning av 
bostadshus på fastigheten Barken 2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om ansökan med 
stöd av 11 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900).

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa ansökan.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden förelade 2017-06-21 de två fastighetsägarna till fastigheten 
Barken 2 att riva byggnaden senast 2017-09-30. Beslutet fattades med stöd av 11 kap. 21 § 
plan- och bygglagen.

Beslutet grundade sig på en genomförd besiktning av byggnaden av sakkunnig person. 
Slutsatsen efter besiktningen var att huset behövde rivas snarast för att undvika skador på 
person och egendom.

Ena fastighetsägaren har ansökt om rivningslov 2017-09-08, vilket beviljades 2017-09-12. 
Platsbesök har genomförts 2017-10-06 varvid förvaltningen konstaterade att rivning inte 
genomförts. Viss rivning har genomförts men status på byggnaden är fortfarande i det skick 
att huset behöver rivas snarast för att undvika skador på person och egendom. Se bilder bilaga 
1.
 
Motivering
Tidsfristen för rivning har gått ut och byggnaden är idag en stor olägenhet för omgivningen 
och behöver rivas för att undvika skador på person och egendom.

Beslutsunderlag
 Foton
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§ 163
Avslag på förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Hortlax 
58:1
Diarienr PB 2017-000489

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om förhandsbesked för etablering av 
ett enbostadshus på Hortlax 58:1 tomt 3.
Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900).

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) med instämmande av Daniel Bergman (M) och Marika Risberg (C) 
yrkar att nämnden beviljar förhandsbesked.
Tomas Eklund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Samhällsbyggnadsnämnden antar följande propositionsordning.
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag
Nej-röst för bifall till Karl-Erik Jonssons (M) förslag.
 
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt arbetsutskottets 
förslag enligt nedan.
Ja-röster: Brith Fäldt (V), Stig Rönnbäck (S), Carola Bergman (S), Tomas Eklund (S), Agnes 
Szögi (S), Catrin Gisslin (MP), Regis Cabral (S)
Nej-röster: Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Jan Westerberg (L), Marika Risberg 
(C), Ulf Lindström (L), Anne Bjernhagen (KD)
 
Reservationer
Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Jan Westerberg (L), Marika Risberg (C), 
Ulf Lindström (L), Anne Bjernhagen (KD) reserverar sig mot beslutet.
 
 

Beslutsunderlag
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2017-09-07 § 114 Avslag på förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus - Hortlax 58:1
 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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§ 164
Försäljning av tomträtter i Piteå centrum
Diarienr M 2017-000179

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att befintliga 
tomträtter inom Piteå centrum, enligt gränsdragning i översiktsplanen, samt på 
området ”Västra kajen” inte får friköpas.
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att övriga tomträtter 
kan friköpas enligt gällande prislista eller i förekommande fall marknadsvärdering.
 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastigheter, inom 
Piteå centrum samt ”Västra kajen”, där kommunen nyupplåter mark ska ske med 
tomträttsupplåtelse.
 

4. Markanvisningar som redan är tecknade och där man avtalat om friköp undantas. För 
områden där planprogram eller ny detaljplan påbörjats före 2017-09-01 förhandlas 
friköp eller tomträtt i samband med markanvisningsavtalet, där kommunstyrelsen är 
beslutande organ.

Ärendebeskrivning
Piteå kommun, Fysisk planering, får varje år förfrågningar från tomträttshavare om att få 
friköpa tomträtt. Det finns inga politiska beslut över hur kommunen ska hantera dessa 
förfrågningar. Fysisk planering har med anledning av detta tagit fram förslag på hur 
kommunen ska hantera försäljning av tomträtter.

Centrum i översiktsplanen sträcker sig enligt orange markering på bifogad karta.

Piteå kommun upplåter totalt 133 fastigheter med tomträtt. Av dessa är 20 tomträtter inom 
centrum samt på området ”Västra kajen”. 113 tomträtter är utanför centrum.
 
Motivering
Det råder högtryck på efterfrågan av byggbar mark i Piteå centrum. Det har inneburit att det 
finns lite, eller ingen, byggbar mark kvar inom centrum. För att kommunen ska ha möjlighet 
att styra framtida stadsplanering förordas att kommunen behåller tomträtter inom centrum och 
”Västra kajen”.

En tomträtt ger besittningshavaren en stark rättighet till fastigheten utan att själva 
äganderätten går från upplåtaren. Ska kommunen lösa in en tomträtt gäller vanliga regler som 
vid expropriation för byggnaden, men minskar kostnaderna för marken. Ett starkt allmänt 
intresse, exempelvis ett nytt resecentrum, kan vara en anledning till inlösen.

En kommun har rätt att besluta om tomträtter kan friköpas eller inte. Flera kommuner i 
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Sverige har beslutat om liknande principer, dvs. att erbjuda möjlighet att friköpa tomträtter 
med mindre centrala lägen och neka friköp till centralt belägna tomträtter.

Fysisk planering har övervägt om tomträtter inom Norrbotniabanan (ej centrumnära) samt på 
Haraholmen ska omfattas av beslutet, men funnit att det inte finns skäl för kommunen att neka 
tomträttshavarna friköp på dessa områden.
 
Yrkanden
Daniel Bergman (M) med instämmande av Karl-Erik Jonsson (M) och Marika Risberg (C): 
Avslag på punkterna 1 och 3.
Catrin Gisslin MP): Bifall till samtliga punkter
 
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.
 
Reservationer
Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M) och Marika Risberg (C) reserverar sigtill förmån 
för eget förslag.

 

Beslutsunderlag
 Karta
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§ 165
Försäljning av tomt för flerbostadshus på universitetsområdet - del 
av Stadsön 2:1 (Dirigenten 1)
Diarienr M 2017-000038

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner försäljning av tomt för flerbostadshus på 
universitetsområdet, del av Stadsön 2:1, med preliminär fastighetsbeteckning Dirigenten 1.

Ärendebeskrivning
Stabo i Piteå AB, dotterbolag till Part Construction AB, inkom i februari 2017 med ansökan 
om markanvisning på universitetsområdet, med avsikt att uppföra flerbostadshus med 
framförallt mindre lägenheter. Markanvisning är upprättad, och bygglov har erhållits. 
Byggnationerna följer detaljplanen.

Priset är beräknat med värdering som utgångspunkt, 552 kr/kvm BTA. Byggnationen är 
planerad till 2 177 kvm BTA. Köpeskillingen blir 1 201 704 kronor.
 
Motivering
Byggnation av flerbostadshus följer detaljplanen och det råder brist på mindre lägenheter i 
Piteå. Byggnationen passar väl in i området i allmänhet.

Beslutsunderlag
 Karta
 Skrivelse
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§ 166
Delegationsbeslut
Diarienr 17SBN4

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser.

Beslutsunderlag
 Yttrande över revisionens granskning av ärendeberedningen
 Delegationslista ByggR 2017-08-23--2017-10-11
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§ 167
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 A365.307 Mötestält Öjebyn 9 sept Socialdemokraterna
 Yttrande A371.006 Prideparad med avslut musik o tal Byxtorget  RFSL Piteå älvdal 

2/12-17
 Yttrande A371.139 Ljusmanifestation Residensgården 10 sept
 Yttrande A386.834  tält 14 sep-2 okt 2017grönyta Nolia intill Sporthall
 Yttrande A406.977 uppställning av elbilar Rådhustorget 27 september
 Yttrande A398.581 Marknad Öjebyn 18-19 november med avstängning gator
 Yttrande A422.174 Byxtorget info från tält 28 sept Piteå ek. förening
 Yttrande A425.084 NCC Arbetsplatsområde del av trottoar Hamnplan  2017-09-20--

2017-10-10
 Yttrande A433.877 Arbetsplatsområde Aronsgatan Jowahuset AB
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Sammanträdesdatum
2017-10-26

Samhällsbyggnadsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 168
Delgivningsärenden
Diarienr 17SBN6

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden.

Beslutsunderlag
 Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare, hela landet, Lunds universitet
 Cirkulär 17:46 från Sveriges Kommuner och Landsting budgetproposition 2018 och 

höständringsbudgeten för år 2017
 Beslut om tillstånd till kameraövervakning (dnr 211-18930-2017) Volvo Technology AB
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Sammanträdesdatum
2017-10-26

Samhällsbyggnadsnämnden

Signatur justerare Utdragsbestyrkande

§ 169
Delgivningsärenden protokoll
Diarienr 17SBN7

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2017-09-04 § 202 Utveckling Porsnästorget i Norrfjärden
 Bilaga till kommunstyrelsens beslut 2017-09-04 § 202 Utveckling Porsnästorget i 

Norrfjärden
 Kommunstyrelsen 2017-09-04 § 230 Prissättning av tomter Näsudden Öjebyn 7:37, 

återremiss
 Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 169 Motion (SLP) om cykel- och gångvägar på 

landsbygden
 Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 170 Motion (SLP) angående kartläggning av farliga 

övergångsplatser över väg
 Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 171 Motion (C) angående hastighetssänkande 

åtgärder i Lillpite
 Kommunfullmäktige 2017-06-26 § 172 Motion (C) angående utökat verksamhetsområde 

VA för hela Långnäs och resterande del av Sjulnäs
 Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-05 § 246 Medborgarförslag om att minska 

biltrafiken efter Källbogatan
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