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§ 74  
 

Val av justerare 

Diarienr 18SBN1 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden utser Mats Dahlberg (Mp) till justerare och beslutar att 

protokollet justeras måndag den 18 juni kl. 09:00. 

 
Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren föreslår att Mats Dahlberg (Mp) justerar protokollet och att justering 

sker måndag den 17 juni kl. 10 hos Staben, Samhällsbyggnad. 
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§ 75  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 18SBN2 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad, 

inklusive SAM2020, plan- och tillväxtkommittén samt ordförandeberedningen. 
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§ 76  
 

Månadsrapport 

Diarienr 18SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger den fördjupade rapporten för januari - maj 2018 till 

handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar nämnden om den fördjupade rapporten för januari - maj 2018. 
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§ 77  
 

Fyllnadsval samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018 

Diarienr 18SBN150 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Agnes Szögi (S) till ordinarie ledamot i 

arbetsutskottet. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse Carola Bergman (S) till ersättare i arbetsutskottet. 

 
Ärendebeskrivning 

Jenny Savela (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag, varför fyllnadsval sker till 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 
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§ 78  
 

Systematiskt kvalitetsarbete med fokus på normer och värden samt 

ansvar och inflytande för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 

Diarienr 17SBN543 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna analysen och uppmanar Vuxenutbildningen att 

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

livslång lust att lära. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-18, § 23 om strukturen för det systematiska 

kvalitetsarbetet för Vuxenutbildningen i Piteå kommun 2018. I enlighet med det beslutet 

behandlas i detta utskott de tematiserade målområdena: 

 

- normer och värden, ansvar och inflytande samt övriga avvikelser 

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

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

 

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

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

utbildningen. Detta leder till samma slutsats som föregående år, det vill säga att 

Vuxenutbildningen arbetar på ett tillfredställande sätt inom dessa målområden och att de ska 

uppmanas att fortsätta arbeta på liknande sätt med syfte att främja elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. 

 
Beslutsunderlag 

 AVU presentation maj 2018 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 
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§ 79  
 

Begäran om anslagna medel medfinansiering Lärande rekrytering 

2017 och 2018 

Diarienr 16SBN244 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att av kommunstyrelsen begära överflyttning av 600 000 

kr från kommunstyrelsens centrala pott gällande medfinansiering av projektet Lärande 

rekrytering för åren 2017 och 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-26 att medfinansiera projektet Lärande rekrytering med 

300 000 kr per år i 3 år. Dessa medel finns idag avsatta i kommunstyrelsens centrala pott. I 

denna begäran avses medfinansiering för åren 2017 och 2018, dvs 600 000 kr. Begäran om 

resterande del som avser 2019 kommer göras vid senare tillfälle. 

 

Lärande rekrytering drivs av Samhällsbyggnad avdelning kompetensförsörjning i samarbete 

med socialtjänsten, fastighet- och service samt Arbetsförmedlingen med syfte att underlätta 

för utrikesfödda kvinnor och män att få arbete inom bristyrken i Piteå kommuns 

verksamheter. Projektet delfinansieras av Europeiska socialfonden och medfinansieras av 

Piteå kommun och Arbetsförmedlingen. 

 

Lärande rekrytering startade 16 april 2017 och har haft deltagare i praktik sedan 2017-10-01. 

Hittills har 34 personer gjort praktik inom äldreomsorgen, stöd och omsorg, måltidsservice, 

städenheten, förskola och skola samt fysisk planering. Av dessa är det 14 personer som jobbar 

eller kommer att jobba inom socialtjänstens verksamhet som timvikarier eller 

sommarvikarier. Flera har som mål att bli undersköterskor. Även inom andra verksamheter 

har deltagare erbjudits timvikariat och på så sätt bidragit till kompetensförsörjningen. Inför 

hösten 2018 och 2019 planeras fortsatt rekrytering av deltagare och genomförande av praktik 

med målsättning att deltagarna ska fortsätta arbeta inom Piteå kommun. 
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§ 80  
 

Revidering av tättbebyggt område i Jävre 

Diarienr 18SBN147 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla samhällsbyggnadsförvaltningens förslag på 

ändring av tättbebyggt område i Jävre. 

 
Ärendebeskrivning 

Trafikverket har till Piteå kommun inkommit med synpunkter på dagens tättbebyggda område 

i Jävre. Kommunens tättbebyggda område sträcker sig, enligt kartbilaga till föreskriften 2581 

2010:192, över väg 501, Röddingsvägen, på trafikplatsen Jävre Norra. Trafikverket har begärt 

att kommunen ändrar på gränsen så att den inte påverkar trafikplatsen men ändå uppfyller 

kommunens vilja att tättbebyggt område gäller på den enskilda väg, Långsjövägen, som går 

under bron. Trafikverket har också föreslagit att kommunen ändrar gränsen mot väg 501, 

Röddingsvägen så hela vägen mellan Röddingsvägen och E4 hamnar inom gränsen för 

tättbebyggt område. 

 

Samhällsbyggnad vill tillmötesgå Trafikverkets begäran och föreslår att gränsen för 

tättbebyggt område som korsar över bron ritas in som en intermittent (streckad) linje för att 

tydliggöra detta, se bifogad kartbild nytt förslag TBO Jävre. Även vägen mellan 

Röddingsvägen och E4 tas med i ändringen för att gränsen för tättbebyggt område ska bli 

tydligare och lättare att hantera för kommunen och trafikverket. Det gällande området för 

tättbebyggt område i Jävre redovisas bifogas som bilaga TBO Jävre 2581 2010:192. 

Yrkanden 

 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Brith Fäldt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Kartbilaga TBO Jävre 2581 2010:192 

 Nytt förslag TBO Jävre 

 Beslutsunderlag 18SBN147-2 
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§ 81  
 

Hastighet Hortlax 

Diarienr 18SBN145 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta förslag om ändrade hastighetsgränser inom 

tättbebyggt område i Hortlax enligt bifogade kartbilagor Hortlax del 1 18 SBN145-2 och 

Hortlax del 2 18SBN145-3, samt tillhörande beslutsunderlag. 

 
Ärendebeskrivning 

Vintern 2014 och våren 2015 lyfte Trafik och projekt ett förslag om ändrad hastighet inom 

tättbebyggt område i Hortlax del 1 (14TEK229) och Hortlax del 2 (15SBN65) till nämnd för 

beslut. Anledningen till hastighetsförändringen var dels projektet som Trafikverket skulle 

påbörja sommaren 2015 i Hortlax och dels utifrån kommunens planer utifrån hastighetsplanen 

”Rätt fart i Piteå”. Eftersom Trafikverkets projekt drog ut på tiden kunde gällande hastighet 

heller inte ändras och nu när projektet är klart så har det blivit dags att genomföra beslutet. 

Eftersom Transportstyrelsens databas för trafikföreskrifter inte kan ta emot beslut som är 

äldre än tre år måste därför en uppdatering genomföras. 

 

Förslaget om hastighetsförändring följer den beslutade hastighetsplanen ”Rätt fart i Piteå” och 

innefattar samtliga gator och vägar inom tättbebyggt område i Hortlax som redovisas i 

kartbilagorna Hortlax del 1 och Hortlax del 2. Samråd med polis och Trafikverket är sedan 

tidigare utfört med positiva svar från samtliga. 

Yrkanden 

 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag 

  

Brith Fäldt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

  

  
Beslutsunderlag 

 kartbilaga Hortlax del 1 18SBN145-2 

 Kartbilaga Hortlax del 2 18SBN145-3 

 Beslutsunderlag 18SBN145-4 förändrad hastighet i TBO Hortlax 

 Beslutsunderlag 18SBN145-5 hastighet i TBO Hortlax del 2 

 Trafikverkets yttrande 

 Polisens yttrande 
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§ 82  
 

Ny hastighet inom tättbebyggt område i Bergsviken och Storfors 

Diarienr 18SBN146 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta förslaget om ändrade hastighetsgränser inom 

tättbebyggt område i Bergsviken och Storfors enligt kartbilaga. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad Trafik och projekt planerar att fortsätta arbetet med hastighetsförändringar 

enligt kommunens hastighetsplan ”Rätt fart i Piteå”. Hastighetsförändringarna och 

hastighetsplanen grundar sig på utredningar enligt handboken Rätt fart i staden. 

Hastighetsplanen ligger till grund för Piteå kommuns hastighatsförändringar med vissa 

undantag. Undantagen kan tillexempel vara att hastigheten inte kan höjas eller sänkas på 

grund av gatans utformning. Detta innebär att en ombyggnation måste utföras innan en 

förändring av hastigheten kan utföras. Det kan också vara att föredra en lägre hastighet på en 

gata som tillexempel är olycksdrabbad eller har skola i anslutning till en icke trafiksäkrad gata 

eller en höjning där fordon har ett stort anspråk av gatan men då måste gatan vara trafiksäkrad 

för oskyddade trafikanter. Denna hastighetsförändring är direkt kopplad till 

hastighetsförändringen som planeras genom Hortlax och alltså viktig att göra samtidigt för att 

minska plottrighet i skyltningen. 

 

Trafik- och projektenheten föreslår hastigheten 40 kilometer i timmen på samtliga gator inom 

tättbebyggt område, enligt kartbilaga 18SBN146-2, med undantag för delar av väg 503, 

Flakabergsvägen som på några sträckor föreslås få en ändring från dagens 70 kilometer i 

timmen till 60 kilometer i timmen, se kartbilagan. Ett annat undantag är den befintliga 

hastigheten 30 kilometer i timmen som finns på väg 930, Svensbyvägen och på Ljungvägen 

och delar av Yrkesvägen. Båda platserna har 30 kilometer i timmen på grunda av skola och 

inga trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter finns. 

 
Beslutsunderlag 

 Kartbilaga 18SBN146-2 

 Beslutsunderlag 18SBN146-3 Bergsviken och Storfors 
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§ 83  
 

Hastighetsförändring för kyrkbyn i Öjebyn 

Diarienr 18SBN149 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta förslaget om förändrad hastighet till 30 kilometer i 

timmen i Kyrkbyn i Öjebyn, enligt bilagor med stöd av 3 kap. 17 § andra stycken 

trafikförordningen (1998:1276) 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har 2018-04-25 fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att utreda 

hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen genom kyrkbyn i Öjebyn. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att högsta tillåtna hastighet i Kyrkbyn i Öjebyn bör begränsad till 

30 kilometer i timmen enligt zonindelning i kartbilaga 18SBN149-4 för berörda gator. 

 

Kyrkbyn i Öjebyn ligger inom tätbebyggt område vilket motiverar dagens hastighetsgräns på 

50 kilometer i timmen. Affärsgatan mellan Hörnvägen och Västra järnvägsgatan, 

Kyrkogårdsvägen från Kabelgatan, Sockengränd, Gästgivaregatan, Finngatan, 

Arnemarksgatan, Tingshusgatan, Borgarevägen, Västra Järnvägsgatan samt övriga 

obenämnda gator i området upptas i utredningen och ingår i förslagen zon om förändrad 

hastighet till 30 kilometer i timmen, enligt blåmarkerade sträckor i kartbilaga 18SBN149-4. 

 

Nuvarande hastighet om 50 kilometer i timmen upplevs som hög för den trafikmiljö och 

karaktär som området har, med smala gator samt huskroppar och entréer väldigt nära 

vägområdet. Områdets vägnät används i stor utsträckning för att ta sig till och från de olika 

målpunkterna samt för genomfartstrafik efter Affärsgatan och Kyrkogårdsvägen i synnerhet. 

Kyrkstugorna ligger placerade tätt intill gator och korsningspunkter, vilket kan medföra 

skitproblem och därmed en otrygg och opassande miljö för höga hastigheter. Närheten till 

målpunkter och områdets karaktär som inbjuder till sociala sammanhang och en trevlig miljö 

för rekreation bidrar till att flertalet oskyddade trafikanter vistas i området. Områdets karaktär 

och struktur gör det idag mycket svårt att hålla den idag beslutade hastigheten. 

 

Framkomligheten och restiden i området bedöms inte påverkas av hastighetsförändringen. 

Trafiksäkerheten bedöms att påverkas positivt av en lägre hastigheter, likaså trafikmiljön för 

oskyddade trafikanter. På grund av rådande förhållanden bedömer Samhällsbyggnad att detta 

ska behandlas som ett särskilt skäl och medge hastigheten 30 kilometer i timmen i enlighet 

med hastighetsplanen rätt fart i Piteå. 

 
Beslutsunderlag 

 Kyrkstaden Öjebyn 18SBN149-4 

 Beslutsunderlag 18SBN149-3 Kyrkbyn Öjebyn 
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§ 84  
 

Motion (SLP) om Bondökanalens broöppning 

Diarienr 18SBN102 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 
Ärendebeskrivning 

Bron är bland annat viktig ut turist- och näringslivsperspektiv för Piteå kommun. Bakgrunden 

till att den öppningsbara bron byggdes var, precis som motionären beskriver, att skapa 

möjlighet för både båttrafik och vägbunden trafik så att pitebor och turister ska kunna 

tillgängliggöra sig den yttre skärgården utan båt samt erbjuda en säkrare väg. Båttrafikanterna 

kan välja att kära runt Degersten/Bondön eller ta den närmare sträckan genom Bondökanalen. 

 

Samhällsbyggnad arbetar för närvarande med att skapa förutsättningar för att minska 

driftkostnaderna och ser även över möjligheten att ta någon form av taxa för en broöppning. 

Yrkanden 

 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Brith Fäldt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (SLP) - Bondökanalens broöppning 
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§ 85  
 

Svar på motion om fler snabbladdare för elbilar på strategiska 

platser. 
Diarienr 18SBN101 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

 

Ett av Piteås mål i ÖP2030 är sträva efter att bli en fossiloberoende kommun till 2030. En av 

strategierna är bland annat att skapa förutsättningar för laddinfrastruktur. Piteå kommunen 

erhöll bidrag från Klimatklivet 2016 för att planera en investering i en grundläggande 

laddinfrastruktur i centrala Piteå. Strategin har utgått från att kunna erbjuda snabbladdning 

centralt för allmänheten. Detta har gjorts på Stadsberget, Coop-parkeringen, Nolia området, 

Stadshuset och Universitetsområdet. 

I Piteå kommuns arbete med fördjupad översiktsplan för landsbygdscentra har ytterligare 

strategiska platser identifierats och föreslås för laddinfrastruktur. Denna strategi kommer 

fortsatt beaktas i kommunens kontinuerliga översiktsplanearbete 

 
Ärendebeskrivning 

Fler invånare och besökare äger elbil idag i Piteå och Älvsbyn. Det för med sig ett ökat behov 

av laddstationer på strategiska platser. För att svara på det behovet bör en plan tas fram var i 

kommunen laddstationer bör placeras 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (SLP) - Fler snabbladdare för elbilar på strategiska platser 
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§ 86  
 

Pitholm 47:13 del av, Fastighetsaffär Försäljning 

Diarienr 18SBN165 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå att Piteå kommun säljer del av Pitholm 47:13, ca 

40 000 kvm, på Haraholmens industriområde till Trähallen AB org.nr 556188-8289. Samt att 

markhandläggare på Fysisk planering får i uppdrag att slutföra försäljningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Trähallen AB, önskar köpa industritomt på Haraholmens industriområde, med avsikt att 

uppföra industrihall med kontorslokaler. Markanvisningsavtal är upprättat. Ansökan om 

bygglov har inkommit, de tänkta byggnationerna överensstämmer med detaljplan 25-P83/40. 

Området omfattar ca 40 000 kvm, ansökan om avstyckning har lämnats till lantmäteriet. 

 

Priset är beräknat till 50 kr/kvm råmark. Köpeskillingen beräknas efter att den exakta arealen 

fastställts i samband med lantmäteriförrättning, uppskattningsvis 2 000 000 kronor. 

Köpeskillingen regleras när lantmäteriförrättningen har vunnit laga kraft. 

 

Köpekontrakt är undertecknat av köparen och bifogas. 

 

Motivering 
 

Den tänkta bebyggelsen överensstämmer med detaljplanen. Den tänkta verksamheten passar 

väl in i området. 

 
Beslutsunderlag 

 250263537 Köpekontrakt Pitholm 47 13 del av, Fastighetsaffär Försäljning 

 250263536 Skiss Pitholm 47 13 del av, Fastighetsaffär Försäljning 
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§ 87  
 

Jävre 9:50 (Norra Jävrebodarna 40), Nybyggnad av fiskeanläggning. 

Återuppbyggnad efter brand. 
Diarienr 18SBN162 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov enligt ansökan med stöd av 9 kap. 31a§ 

Plan och Bygglagen 2010:900 (PBL) 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett startbesked (10 

kap.3§ PBL) 

Byggnadsverket får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett 

slutbesked (10 kap.4§ PBL) 

 

Information till beslutet 
Certifierad kontrollansvarig (KA enl. PBL) för åtgärden är Göran Stridsman, behörighet 

(K el. N). (10 kap.9§ PBL) 

 

Startbesked (10 kap.3§ och 23§ PBL) kan erhållas tidigast efter det att tekniskt samråd ägt 

rum (10 kap.14 PBL). Härmed kallas till tekniskt samråd. kontaktas för överenskommelse om 

lämplig tid. Vid tillfället ska byggherren samt kontrollansvarig delta. Senast i samband med 

tekniskt samråd ska följande handlingar inlämnas till SBN; 

- Förslag till kontrollplan enl. 10 kap.6-8§ PBL 

- Brandskyddsbeskrivning 

- Tidplan utvisande huvudmoment för åtgärdens genomförande 

 

Utstakning ska ske efter det att Samhällsbyggnadsnämnden utfärdat startbesked (10 kap.26§ 

PBL). Utstakning ska utföras av kommunen godkänd utförare (Metria eller Norconsult). 

Föreslagen sockelhöjd ska fastställas vid utstakningstillfället och kan justeras med beaktande 

av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap.9§ PBL). Byggherren 

beställer och bekostar utstakningen. 

 

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan 

erhållas tidigast efter det att slutsamråd enl. 10 kap.30§ PBL ägt rum och att följande 

handlingar inlämnats till SBN; 

- Utlåtande från KA enl. 10 kap.11§ p6 PBL. 

- Verifierad och signerad kontrollplan 

- Utstakningsprotokoll med koordinater 

- Ovk protokoll och sakkunnighets intyg på godkänd Im-kanal 

 

Anslutning eller utökning av kommunalt vatten och/eller avlopp eller anslutning/utökning till 

kommunalt ansluten gemensamhetsanläggning ska anmälas till Piteå Renhållning & Vatten 

(PIREVA). Anmälan behandlas i separat ärende. 

 

Anslutning av el ska anmälas till AB PiteEnergi. Anmälan behandlas i separat ärende. 

Vid schaktning i mark ska byggherren informera sig om förekomst av vatten-, avlopps-, el-, 
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datafiber- och teleledningar inom schaktområdet. Vid behov ska ledningsutsättning begäras. 

 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som beslutet avser inte har påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vann laga kraft. (9 kap. 43 § PBL) 

 
Ärendebeskrivning 

Till SBN inkom 2017-09-23 Fiskecentrum i Piteå AB med en ansökan om nybyggnad av 

fiskerifabrik på fastigheten Jävre 9:50. Fastigheten är avstyckad och avsedd för detta ändamål. 

Det har stått en liknande byggnad här som har brunnit ner Vatten och Avlopp kommer att 

anslutas till kommunal anläggning. 

 

Åtgärden vidtas utom planlagt område och inom strandskyddat område och är i enlighet med 

de generella bestämmelserna enligt 9kap.31a§ PBL. Berörda grannar har getts tillfälle att yttra 

sig om åtgärden. 

 

2018-03-23 Beviljades strandskyddet ärendenummer 2018-129 

 

Motivering 
Åtgärden vidtas utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna 

enligt 9kap.31a§ PBL 

 

SBN bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och 

materialverkan (8kap.1§ PBL) och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på 

platsen (8kap.9§). SBN bedömer att åtgärden inte strider mot rådande 

strandskyddslagstiftning och inte innebär betydande olägenhet för omgivningen. 

 
Beslutsunderlag 

 Jävre 9_50 Situationsplan 170912 

 Tjänsteskrivelse 20150930 Jävre 
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§ 88  
 

Hortlax 4:28, Nybyggnad av enbostadshus samt garage. 
Diarienr 18SBN161 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan med stöd av 9 kap. 

31a§ Plan och Bygglagen 2010:900 (PBL) 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett startbesked (10 

kap.3§ PBL) 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett 

slutbesked (10 kap.4§ PBL) 

 

Information till beslutet 
Startbesked (10 kap.3§ och 23§ PBL) kan erhållas tidigast efter det att tekniskt samråd ägt 

rum (10 kap.14 PBL). Härmed kallas till tekniskt samråd. kontaktas för överenskommelse om 

lämplig tid. Vid tillfället ska byggherren samt kontrollansvarig delta. Senast i samband med 

tekniskt samråd ska följande handlingar inlämnas till SBN; 

- Förslag till certifierad kontrollansvarig (KA enl. PBL) för åtgärden är (Förnamn Efternamn), 

behörighet (K el. N). (10 kap.9§ PBL) 

- Förslag till kontrollplan enl. 10 kap.6-8§ PBL 

- Tidplan utvisande huvudmoment för åtgärdens genomförande 

- Bevis om tecknad byggfelsförsäkring och/eller färdigställandeskydd enl. 10 kap.23§ p2. 

Bankgaranti täckande 10% av åtagandet kan ersätta färdigställandeskydd 

 

Utstakning ska ske efter det att Samhällsbyggnadsnämnden utfärdat startbesked (10 kap.26§ 

PBL). Utstakning ska utföras av kommunen godkänd utförare (Metria eller Norconsult). 

Föreslagen sockelhöjd ska fastställas vid utstakningstillfället och kan justeras med beaktande 

av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap.9§ PBL). Byggherren 

beställer och bekostar utstakningen. 

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan 

 
Ärendebeskrivning 

Till SBN inkom 2018-03-22 Caroline Lundström och Joachim Bergquist med en ansökan om 

nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Hortlax 4:28. Fastigheten är 

avstyckad och avsedd för småhusbebyggelse. Vatten och Avlopp kommer att anslutas till 

kommunal anläggning, tillträde till byggnaden sker via Skatanvägen 

 

Åtgärden vidtas utom planlagt område och utanför strandskyddat område och är i enlighet 

med de generella bestämmelserna enligt 9kap.31a§ PBL. Berörda grannar har getts tillfälle att 

yttra sig om åtgärden. 

 

Motivering 
 

Åtgärden vidtas utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna 
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enligt 9kap.31a§ PBL 

 

SBN bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och 

materialverkan (8kap.1§ PBL) och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på 

platsen (8kap.9§). SBN bedömer att åtgärden inte strider mot rådande 

strandskyddslagstiftning och inte innebär betydande olägenhet för omgivningen. 

 
Beslutsunderlag 

 44008 Bygglovsansökan 

 nybyggnadkarta 

 fasad garage 
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§ 89  
 

Gråträsk 2:39, Nybyggnad av fritidshus 

Diarienr 18SBN160 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan med stöd av 9 kap. 

31a§ Plan o Bygglagen 2010:900 (PBL) 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett startbesked (10 

kap.3§ PBL) 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett 

slutbesked (10 kap.4§ PBL) 

 

Information till beslutet 
Startbesked (10 kap.3§ och 23§ PBL) kan erhållas tidigast efter det att följande handlingar 

inlämnas till SBN; 

- Förslag till kontrollplan enl. 10 kap.6-8§ PBL 

 

Utstakning ska ske efter det att Samhällsbyggnadsnämnden utfärdat startbesked (10 kap.26§ 

PBL). Utstakning ska utföras av kommunen godkänd utförare (Metria eller Norconsult). 

Föreslagen sockelhöjd ska fastställas vid utstakningstillfället och kan justeras med beaktande 

av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap.9§ PBL). Byggherren 

beställer och bekostar utstakningen. 

 

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan 

erhållas tidigast efter det att slutsamråd enl. 10 kap.30§ PBL ägt rum och att följande 

handlingar inlämnats till SBN; 

- Verifierad och signerad kontrollplan 

- Utstakningsprotokoll med koordinater 

- Intyg på godkänd Im-kanal 

 

Anläggande av enskild avloppsanläggning samt berg- eller jordvärme ska prövas av Piteå 

Kommun, enheten för miljö- och hälsoskydd. (Miljöbalken 9kap.6§ ). Anmälan eller 

tillståndsansökan behandlas i separat ärende. 

 

Anslutning av el ska anmälas till AB PiteEnergi. Anmälan behandlas i separat ärende. 

 

Vid schaktning i mark ska byggherren informera sig om förekomst av vatten-, avlopps-, el-, 

datafiber- och teleledningar inom schaktområdet. Vid behov ska ledningsutsättning begäras. 

 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som beslutet avser inte har påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vann laga kraft. (9 kap. 43 § 
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Ärendebeskrivning 

Till SBN inkom 2018-04-11 Christine Grunow med en ansökan om nybyggnad av fritidshus 

på fastigheten Gråträsk 2:39. Fastigheten är avstyckad och avsedd för småhusbebyggelse. 

Vatten och Avlopp kommer att anslutas till enskild anläggning, tillträde till byggnaden sker 

via väg 552 

Åtgärden vidtas utom planlagt område och utanför strandskyddat område och är i enlighet 

med de generella bestämmelserna enligt 9kap.31a§ PBL. Berörda grannar har getts tillfälle att 

yttra sig om åtgärden. 

 

Motivering 
Åtgärden vidtas utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna 

enligt 9kap.31a§ PBL 

 

SBN bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och 

materialverkan (8kap.1§ PBL) och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på 

platsen (8kap.9§). SBN bedömer att åtgärden inte strider mot rådande 

strandskyddslagstiftning och inte innebär betydande olägenhet för omgivningen 

 
Beslutsunderlag 

 Gråträsk 2_39 bygglovsansökan 

 Gråträsk 2_39 fasad  Bygglovansökan April 2018-3 

 Gråträsk 2_39 sektion Bygglovansökan April 2018-4 
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§ 90  
 

Kopparnäs 1:20, Nyetablering av tomt 

Diarienr 18SBN163 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att meddela positivt förhandsbesked för etablering av 1 st 

fritidshus. 

 
Ärendebeskrivning 

Olof Lundqvist ansöker om förhandsbesked för nybyggnad av 1 st fritidshus med en tomtyta 

på 2500 m². Platsen är belägen på Mjoöns sydvästra sida och utanför strandskyddat område. 

Sökande beviljades 2015 förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus i anslutning till den 

nu tänkta bebyggelsen. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att möjligheten att anordna 

vatten och avlopp är goda. Sökande avser att anordna väg över egen fastighet till samfälld väg 

(se bifogad karta) och vägsamfälligheten har godkänt utfarten. 

 

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämplig med hänsyn till 

landskapsbilden, naturvärdena på platsen, samt det rörliga friluftslivet. Strandlinjen har redan 

tagits i anspråk av näraliggande fastigheter. 

 
Beslutsunderlag 

 250254955 Översiktskarta Kopparnäs 1 20 

 250254956 Karta plats för hus Kopparnäs 1 20 

 250262354 Karta med väg och husplacering Kopparnäs 1 20 

 250263027 Intyg från Mjoöns samfällighetsförening Koppar näs 1 20 
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§ 91  
 

Pitholm 2:137, Nybyggnad av fritidshus 

Diarienr 18SBN164 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan med stöd av 9 kap. 

31§ Plan och Bygglagen 2010:900 (PBL) 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett startbesked (10 

kap.3§ PBL) 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett 

slutbesked (10 kap.4§ PBL) 

 

Information till beslutet 
Startbesked (10 kap.3§ och 23§ PBL) kan erhållas tidigast efter det att tekniskt samråd ägt 

rum (10 kap.14 PBL). Härmed kallas till tekniskt samråd. kontaktas för överenskommelse om 

lämplig tid. Vid tillfället ska byggherren samt kontrollansvarig delta. Senast i samband med 

tekniskt samråd ska följande handlingar inlämnas till SBN; 

- Förslag till kontrollplan enl. 10 kap.6-8§ PBL 

- Tidplan utvisande huvudmoment för åtgärdens genomförande 

 

Utstakning ska ske efter det att Samhällsbyggnadsnämnden utfärdat startbesked (10 kap.26§ 

PBL). Utstakning ska utföras av kommunen godkänd utförare (Metria eller Norconsult). 

Föreslagen sockelhöjd ska fastställas vid utstakningstillfället och kan justeras med beaktande 

av bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap.9§ PBL). Byggherren 

beställer och bekostar utstakningen. 

 

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan 

erhållas tidigast efter det att slutsamråd enl. 10 kap.30§ PBL ägt rum och att följande 

handlingar inlämnats till SBN; 

- Utlåtande från KA enl. 10 kap.11§ p6 PBL. 

- Utstakningsprotokoll med koordinater 

- Ifylld och verifierad kontrollplan 

 

Anslutning eller utökning av kommunalt vatten och/eller avlopp eller anslutning/utökning till 

kommunalt ansluten gemensamhetsanläggning ska anmälas till Piteå Renhållning & Vatten 

(PIREVA). Anmälan behandlas i separat ärende. 

 

Anslutning av el ska anmälas till AB PiteEnergi. Anmälan behandlas i separat ärende. 

 

Vid schaktning i mark ska byggherren informera sig om förekomst av vatten-, avlopps-, el-, 

datafiber- och teleledningar inom schaktområdet. Vid behov ska ledningsutsättning begäras. 

 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som beslutet avser inte har påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vann laga kraft. (9 kap. 43 § PBL) 
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Ärendebeskrivning 

Till SBN inkom 2018-04-05 Linus och Helena Eriksson med en ansökan om 

nybyggnad av fritidshus på fastigheten Pitholm 2:137. Fritidshuset uppges bli 114 

kvadratmeter och placeras som närmast 4,5 meter från berörd fastighetsgräns. Fastigheten är 

idag obebyggd men avstyckad och avsedd för småhusbebyggelse. Vatten och Avlopp kommer 

att anslutas till egen anläggning. 

 

Åtgärden vidtas utom planlagt område och utanför strandskyddat område och är i enlighet 

med de generella bestämmelserna enligt 9kap.31a§ PBL. Berörda grannar har getts tillfälle att 

yttra sig om åtgärden, ingen erinran har inkommit. 

 

Motivering 
Åtgärden vidtas utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna 

enligt 9kap.31§ PBL 

SBN bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och 

materialverkan (8kap.1§ PBL) och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på 

platsen (8kap.9§). SBN bedömer att åtgärden inte strider mot rådande 

strandskyddslagstiftning och inte innebär betydande olägenhet för omgivningen. 

 
Beslutsunderlag 

 250261251 Ritning vind Pitholm 2 137 

 Tjänsteskrivelse 20150930 Pitholm 2 137 

 250261250 Fasadritning Pitholm 2 137 

 250261252 Ritning bottenplan Pitholm 2 137 

 250261253 Sektionsritning Pitholn 2 137 

 250261254 Situationsplan Pitholn 2 137 
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§ 92  
 

Långnäs 28:1 (Durruddsvägen 170), Förhandsbesked -Nyetablering av 

tomt för nybyggnad av enbostadshus 

Diarienr 18SBN172 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för etablering av en tomt 

för enbostadshus på Långnäs 28:1 med stöd av 9 kap. 17§ plan- och bygglagen. 

 
Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden inkom 2018-01-31 Jonas Holmgren med ansökan om 

förhandsbesked angående nyetablering av ett bostadshus på rubricerad fastighet tomtens 

storlek blir ca.3000 m2. Platsen är belägen i sydöstlig riktning på Durrudden ovanför 100 

meters linjen för strandskydd. Sökanden gör enskilt VA. som sedan kommer att ersättas av 

Pirevas nya verksamhetsområde (Durrudden/Ön). Ny tillfart enligt gråmarkerad sektion på 

bifogad situationsplan. 

 

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämpligt med hänsyn till 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och helhetsverkan. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansokan-om-forhandsbesked_Långnäs 28_1(2)_180131 

 Situationsplan -forhandsbesked_Långnäs 28_1(2)_180131 

 Långnäs 28_1.pdf Karta 
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§ 93  
 

Svensbyn 48:1, Förhandsbesked - Nyetablering av tomt 

Diarienr 18SBN176 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked för etablering av en tomt 

för fritidshus på Svensbyn 48:1 med stöd av 9 kap. 17§ plan- och bygglagen. 

 
Ärendebeskrivning 

Till Samhällsbyggnadsnämnden inkom 2018-03-23 Nils Skarin med ansökan om 

förhandsbesked angående nyetablering av fritidshus på rubricerad fastighet tomtens storlek 

blir ca.3000m2. Platsen är belägen på Perudden ovanför 100 meters linjen för strandskydd. 

Sökanden ansluter till kommunalt Vatten men gör enskilt Avlopp tillsammans med 

grannfastigheten. Ligger inom förslag till vattenskyddsområde för sekundär zon 

 

Motivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att etableringen är lämpligt med hänsyn till 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och helhetsverkan. 

 
Beslutsunderlag 

 Plankarta Svensbyn 48.1 

 Situationskarta Svensbyn 48.1 

 Karta utfart Svensbyn 48.1 
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§ 94  
 

Uppföljning av aktiviteter i genomförandeplan för tillgänglighet 

Diarienr 18SBN142 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Genomförandeplan - Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning(608471) (0) 

 Uppföljning2017_Genomförandeplan - Tillgänglighet20180503 
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§ 95  
 

Svar på remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller, 2019-2023 

Diarienr 18SBN132 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar yttrandet för svar på remiss av Trafikverkets 

åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023. 

 
Ärendebeskrivning 

Trafikverket har tagit fram ett åtgärdsprogram enligt Förordning (2004:675) om 

omgivningsbuller, som för Trafikverket ska omfatta statliga vägar som under 2016 

trafikerades med mer än 3 miljoner fordon samt statliga järnvägar som trafikerades med mer 

än 30 000 tåg. Dessutom omfattas flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma. 

 

Trafikverket har valt att utöka omfattningen av åtgärdsprogrammet till att innefatta all statlig 

väg och järnväg, samt även vibrationsstörningar i bostäder. Ett omfattande arbete med att 

genomföra bullerinventeringar pågår just nu. 

 

Trafikverket har som syfte att åtgärdsprogrammet ska ge en samlad bild av de åtgärder som 

krävs och planeras, med fokus på statlig väg och järnväg. Det ska utgöra en sammanställning 

av vad som planeras för att skydda de mest utsatta och minska det totala antalet bullerstörda i 

samhället. Programmet ska utgöra en grund för kommunikation, både internt och externt, och 

för fortsatt arbete kring strategiska trafikbullerfrågor 

 

Trafik- och projektenheten, Piteå kommun har inte några synpunkter att delge på remissen. 

 
Beslutsunderlag 

 Yttrande på remiss Frida Pettersson Trafikplanerare Samhällsbyggnad av Trafikverkets 

åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023 
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§ 96  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådet 2018-04-10 

 Begäran om medel ur Centrala potten för exploatering villaområden Strömnäsbacken och 

Ljungheden 

 Resultat Tillitsbarometern 2017 

 Resultat Tillitsbarometern 2017 tjänsteskrivelse 

 Svar på medborgarförslag om Svensbyfjärdens vattenskyddsområde 

 Svar på medborgarförslag om fullständig översyn av hela Björklunda och 

Solanderskolans nyttjandeområde innan renovering påbörjas 

 Christinaprojektet – scenario 1 eller 4 

 Kultur- och fritidsnämndens beslut 2018-04-10 angående riktlinjer för upplåtelse 

offentlig plats 

 Mejl om KFN beslut 2018-04-10 ang Riktlinjer för upplåtelse offentlig plats 

 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 

 Rapport Tillitsbarometern 2017 

 Beslut 2018-05-07 i Kommunfullmäktige §70 Utökat verksamhetsområde för vatten och 

avlopp (VA) för Hemlunda i samband med ny detaljplan - Hemlunda 1:29 

 Karta över utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA) för Hemlunda i 

samband med ny detaljplan - Hemlunda 1:29 

 Beslut 2018-05-07 i Kommunfullmäktige §71 Markbyten Karlberg 

 Kartbilaga Karlberg 

 Beslut från kommunstyrelsen 2018-05-08 Begäran om medel ur Centrala potten - Projekt 

Västermalm del av Västergatan 

 Beslut från kommunstyrelsen 2018-05-08 §129 Fördjupad månadsrapport mars 2018 

 Beslut i kommunfullmäktige 2018-05-07 §79 Svar på motion (SLP) om Storgatans 

inglasning 

 Beslut i kommunfullmäktige 2018-05-07 §81 Svar på motion (SLP) om kommunalt 

bidrag till enskilda avloppsanläggningar 

 Beslut från kommunstyrelsen 2018-05-08 §132 Medborgarförslag angående att måla 

Stadsbergets trappa i regnbågsfärgerna 

 Medborgarförslag angående att måla Stadsbergets trappa i regnbågsfärgerna 

 Beslut i kommunfullmäktige 2018-05-07 §86 Val avsägelser och fyllnadsval 2018 

 Beslut i kommunfullmäkitge 2018-05-07 § 102 Medborgarförslag - Stäng Bomvägen för 

biltrafik 
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 Medborgarförslag - Stäng Bomvägen för biltrafik 

 Medborgarförslag - Stäng Bomvägen för biltrafik karta 

 Beslut i kommunfullmäktige 2018-05-07 § 103 Medborgarförslag - Ett vindskydd vid 

busskuren Kvarnen i Öjebyn 

 Medborgarförslag - Ett vindskydd vid busskuren Kvarnen i Öjebyn 
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§ 97  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 18SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Cirkulär 18:15 från Sveriges Kommuner och Landsting 

 Cirkulär 18:17 från Sveriges Kommuner och Landsting  vårpropositionen och 

vårändringsbudgeten för 2018 

 Antagen av kommunchef - Anvisning för tillträdesbestämmelser till stadshuset Piteå 

kommun 
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§ 98  
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 18SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för offentlig plats. 

 
Ärendebeskrivning 

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

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut - Yttrande A163.720 Loppis 2018 Arenaområdet Norrstrand Piteå 

Folketshusförening 

 Delegationsbeslut - Yttrande A383.049 Pite motorgård bilutställning Norrstrand 18 

augusti 

 Delegationsbeslut - Yttrande A141.116 Piteå Sportdykarklubb kanal sim 1 maj 

Banderoller och yta Badhusparken 

 Delegationsbeslut - Yttrande A145.527 Loppis Arena Norrstrand 2018 Piteå 

Folketshusförening 

 Delegationsbeslut - Yttrande A060.780 Varuexponering Hem Ljuva hem tom 20190101 

 Delegationsbeslut - Yttrande A161.752 Uteservering DH Kök o bar 2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A175.322 1 maj firande Rådhustorget 

 Delegationsbeslut A128.920 Yttrande Firande 31 april Rådhustorget med avstängning 

fordonstrafik 

 Delegationsbeslut A099.942 Espresso House Sweden AB uteservering 

 Delegationsbeslut A203.242 Yttrande Tjejkväll 26 april 

 Delegationsbeslut - yttrande A099.942 uteservering på Byxtorget godkänns inte 

 Delegationsbeslut A099.942 Yttrande avslag uteservering på Byxtorget Espresso House 

 Delegationsbeslut - Yttrande 050.930 Trottoarpratare Uddmansgatan 13 Lyxx Piteå 

 Delegationsbeslut - Yttrande Loppis Badhusparken sommaren 2018 Folketshus 

föreningen 

 Delegationsbeslut - yttrande ansökan om tillstånd allmän sammankomst offentlig 

gudstjänst A196.630 

 Delegationsbeslut - Yttrande A101.789 Uteservering Subland i Piteå AB 

 Ansökan om tillstånd för begagnande av offentlig plats  A101.789 Uteservering Subland i 

Piteå AB 

 Delegationsbeslut - Yttrande A210.985 Rådhustorget Hyresgästföreningen 11 maj 2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A152.893 uteservering Karls källa 2018 

 Delegationsbeslut - yttrande A169.819 Uteservering Streetfood i Piteå AB/Bastard 

Burgers 

 Delegationsbeslut - Yttrande A083.880 Ekbergs 

 Delegationsbeslut - A124.192 Yttrande Nya Hanséns 

 Delegationsbeslut A206.645 Yttrande NODO Café & Bistro Storgatan 
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 Delegationsbeslut A206.738 Yttrande NODO Rådhustorget 

 Delegationsbeslut - Yttrande A223.408 Civilförsvarsförbundet Piteå Byxtorget 1 juni 

2018 

 Delegationsbeslut A226.023 yttrande Buketten Vinterbells AB varuexponering 2018 

 Delegationsbeslut A217.826 Yttrande Café Piteå uteservering 2018 

 Delegationsbeslut - yttrande A179.825 Byxtorget, Wesander marketing event för 

Österbotten o Finland 

 Delegationsbeslut A176.791 yttrande mopedutställning Rådhustorget 11 augusti, Piteå 

Moppers mopedklubb 

 Delegationsbeslut - Yttrande A203.809 Alter assistans AB motionslopp 17 maj 

 Delegationsbeslut - yttrande A105.305 tillstånd för begagnande av offentlig plats 

banderoll 29/6--1/7-2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A121.030 Uteservering Ronjas pizzeria 

 Delegationsbeslut A226.470 Yttrande Orienteringstävling Öjebyn 18 maj 2018 

 Delegationsbeslut -Yttrande A249.700 Café Röda Lyktan 

 Delegationsbeslut A218.028 Yttrande Uteservering Pressbyrån Storgatan 

 Delegationsbeslut A244.595 Yttrande Byxtorget 19 maj Ceda Lindström AB 

 Delegationsbeslut A240.031 Yttrande Golden Dragon uteservering 

 Delegationsbeslut A179.641 Yttrande NEOK AB VM-tält på Löjan 10juni-20juli 2018 

 Delegationsbeslut A210.307 Yttrande Chim´s Thai Garden 

 Delegationsbeslut A238.600 yttrande skylift v 21 Aronsg./Storgatan At Front 

Skyltentreprenad AB 

 Delegationsbeslut - Yttrande A120.280 Lets Display North AB Storbildskärm VM 2018 

 Delegationsbeslut - A????? Yttrande Folketshus föreningen Norrfjärden Examensfest 

 Delegationsbeslut - Yttrande A264.316 Sanfridssons Måleri saxlift  Kyr brogatan 9 
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§ 99  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut kompetensförsörjning 02-2018 6/4-24/4-2018 

 Delegationsbeslut - yttrande över remiss om Regional handlingsplan för grön 

infrastruktur 

 Delegationsbeslut gällande fri kollektivtrafik sommaren 2018 
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§ 100  
 

Av ledamöter väckta ärenden 

Diarienr 18SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med presentation av 

delegationsordningen för lokala föreskrifter om stängning av lokal gata eller väg 

  

 Tillfälligt beslut 

 Permanent beslut 

 Nämndens beslut 

  

 
Ärendebeskrivning 

Karl-Erik Jonsson (M) väcker frågan om vilket forum företag kan vända sig till vid intresse 

att köpa kommunal industrimark. 

  

Ordföranden informerar om att köpare kan vända sig till kommunens företagslots. 

  

Marika Risberg (C) väcker frågan om delegationsordning för permanent stängning av väg. 

  

  

  

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 38 (56) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 101  
 

Information om planärenden 

Diarienr 18SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Helén Eriksson, enhetschef för Fysisk planering, informerar nämnden om planärenden. 
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§ 102  
 

Rönnen 7, Ansökan om planbesked för Kv Rönnen enligt plan- och 

bygglagen (PBL kap. 5, 2-5§§) för bostadsändamål 
Diarienr 18SBN175 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 

Planläggning av området kan inledas med de förutsättningar som beskrivs i motiveringen till 

beslutet 

 

Information till beslutet 
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet 

ska inte heller uppfattas som ett slutgiltig ställningstagande från kommunens sida. Ett positivt 

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

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

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

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

 

Ett slutligt beslut om att anta en detaljplan kan vid standard planförfarande förväntas tas cirka 

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

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

delegationsbeslut tas om framtagande av samrådshandlingar. 

  

Jäv 
Marika Risberg (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet av ärendet. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 4 maj 2018 inkom till fysisk planering en ansökan om planbesked för del av fastigheten 

Rönnen 7, beläget i Piteå centrum. Ansökan syftar till att möjliggöra för ny 

bostadsbebyggelse med fem stycken flerbostadshus på en tomtstorlek om 75 m gånger 81 m 

(helst 84 m). Husen förväntas inrymma omkring 150-200 nya bostadslägenheter med 

möjlighet till kontor och servicelokaler i bottenvåning. Garage avses att byggas under mark, 

under byggnader och gårdsplan. Fyra bostadshus förväntas uppföras i fem våningar plus 

inredd vind, medan det femte huset är tänkt att vara en karaktärsbyggnad om 12 våningar. 

Vidare önskar sökanden att kv Forellen expanderas för att möjliggöra markbostadsparkering 

på utökad tomtmark i direkt anslutning till Lillbrogatan. 

 

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 utpekas området som planerad bebyggelse samt 

samhällsfunktion. Vidare ingår även området som hänsynsområde för kulturmiljö, 

utvecklingsområde för kulturmiljö samt inom kulturmiljöprogrammet. Området omfattas av 

riksintresse för friluftsliv och kustturism. I översiktsplanens skyfallsanalys framkommer att 

del av området riskerar vattennivåer om 0,1-0,3 m vid ett 100-årsregn. Området ingår i 

befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 

 

Det tänkta planområdet omfattas av redan befintlig detaljplan (D0049) antagen 1966-02-22, 
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vilken tillåter ”område för allmänt ändamål”. Vidare har området utretts i idéprogrammet 

”Kvarteret Rönnen” vilket tillsammans med ”Principiella ställningstaganden gällande 

kvarteret Rönnen” antogs i kommunfullmäktige 2017-12-18. Idéprogrammet syftar till att 

klarlägga förutsättningar och ange riktlinjer för nya attraktiva stadskvarter i kvarteret Rönnen. 

De principiella ställningstagandena innefattar fastighetsindelning, exploateringsgrad, trafik 

och planering, samt gestaltningsprinciper. 

 

Motivering 
Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör bedömningen att planläggning av området kan 

inledas. Ansökan om nybyggnation av bostäder går i linje med Piteå kommuns 

utvecklingsmål om att öka befolkningen till 46 000 invånare år 2030 samt erbjuda möjligheter 

till ett attraktivt och varierat boende. 

 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör bedömningen att 

vid upprättande av detaljplan ska exploatering av tilldelat område följa ”Principiella 

ställningstaganden gällande kvarteret Rönnen”. Det innebär bland annat att tilldelad 

tomtstorlek ovan mark inte får överskrida 75 m gånger 76 m. En utökning av tomtmarken 

längs med Lillbrogatan enligt sökandens önskemål gör intrång på befintlig gång- och 

cykelväg samt på Rönnens förskolas gård. Siktlinjen längs gång- och cykelvägen ska 

bibehållas för en fortsatt trygg och säker trafikmiljö. 

 

idéprogrammets föreslagna inriktning på bostäder om 2-8 våningar utgör utgångspunkt vid 

planläggning. Att uppföra en byggnad om 12 våningar enligt ansökan bedöms påverka 

befintlig förskola och angränsande bostadsmiljöer negativt och kan inte utlovas. Avgörande är 

att den känsliga och kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön på kyrkmalmen inte påverkas 

visuellt. Vid planläggning behöver gestaltningsfrågor behandlas i ett separat 

gestaltningsprogram. 

 

del av kvarteret Forellen samt Lillbrogatan inte ingår i tilldelat område och ska därmed inte 

planläggas i denna detaljplan. Parkeringsbehov för boende i befintligt bestånd på kvarteret 

Forellen kan tas höjd för i detaljplanen för kvarteret Rönnen. Piteå kommuns parkeringsnorm 

ska följas, och all parkering ska ske inom den egna fastigheten. Det innefattar både 

boendeparkering samt parkering för kontor och servicelokaler. 

 

exploatering av området kommer öka belastningen på dagvattenledningarna. Detta innebär att 

en dagvattenutredning bör genomföras där möjligheterna till lokalt omhändertagande av 

dagvatten undersöks. Avvattning av Nygatan sker delvis genom Rönnen 7 och leds vidare i 

dagvattennät mot Noliaområdet. Denna funktion måste kvarstå. 

 

Fysisk planering, samhällsbyggnad bedömer att en möjlig planläggning kan handläggas med 

standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap. § 7. Förfarandet kan dock komma 

att ändras under detaljplaneprocessen. 

 

Avgift 
Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plantaxa antagen av kommunfullmäktige 2017-06-26, § 
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142. 

Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 4, 13 920 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 250262643 Ansökan om planbesked kvarteret Rönnen 

 250262644 Situationsplan kvarteret Rönnen 

 250263731 Utökad intresseanmälan Markanvisning kvarteret Rönnen 

 250263730 Ställningstagenden gällande kvarteret Rönnen 
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§ 103  
 

STADSÖN 2:1, Detaljplan för del av fastigheten Stadsön 

2:1,Transformatorstation, avseende planläggning i Piteå kommun, 

Norrbottens län för tekniskt ändamål 
Diarienr 18SBN171 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna detaljplanen för del av fastigheten Stadsön 

2:1,Transformatorstation. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna samhällsbyggnads, fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande. 

 

Information till beslutet 
Efter antagande av plan i kommunfullmäktige skickas antagandebeslutet till sakägare och 

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

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

kommunens beslut kommer in till länsstyrelsen. 

 

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

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

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

veckor efter att kommunfullmäktiges beslut anslagits på kommunen anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Vattenfall planerar att uppföra en ny transformatorstation (inomhusstation 130kV/10kV) som 

ersätter utomhusstationen på fastigheten Stadsön 5:8 (Station PT45). Station PT45 togs i drift 

1978 och är i behov av förnyelse. Apparater har blivit ålderstigna och anläggningen har 

funktions och tillförlitlighetsproblem. Avbrott i strömförsörjningen har inträffat, vilket 

medfört stora problem både för boende och för de stora basindustrier som har verksamhet i 

Piteå. 

 

Planförslaget är ett led i att långsiktigt förstärka och säkerställa strömförsörjningen i Piteå i 

enlighet med de intentioner som pekas ut bland annat Piteå kommuns översiktsplan. En ny 

inomhusstation innebär en bättre arbetsmiljö och en minskad risk för olyckor och sabotage. 

Planförslaget innebär därför en väsentlig förbättring av hälsa- och säkerhetssituationen. 

 

För att motverka risk att planförslaget strider mot översiktsplanens mål avseende 

naturområden och gröna stråk har placeringen av transformatorstationen setts över så att 

största möjliga hänsyn tas mot både grönstrukturen och Jakobs brunn. Kring området för 

transformatorstationen regleras allmän platsmark (PARK) med kommunalt huvudmannaskap 

för att säkerställa att marken utanför transformatorstationen förblir parkmark. 
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Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 14 mars – 4 april 2018. 

Samhällsbyggnad, fysisk planering har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-04-12. 

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

synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 18 april – 9 maj 2018. 

Samhällsbyggnad, fysisk planering har upprättat ett granskningsutlåtande daterad 2018-05-15. 

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

 

Underlag till framtagande av planhandling har varit: Bullerutredning Stadsfjärdens 

transformatorstation (2018-02-07), Dagvattenutredning Transformatorstation Stadsfjärden 

(2018-01-19) och MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik PT45 Stadsfjärden, 

Piteå (2018-01-19). 

 

Motivering 
Planförslaget är ett led i att långsiktigt förstärka och säkerställa strömförsörjningen i Piteå och 

anses förenligt med översiktsplanens mål och rekommenderade användning. Bedömningen är 

att det samlade värdet av att förstärka och säkra strömförsörjningen överstiger 

ianspråktagandet av parkmark. 

 

Samhällsbyggnad, fysisk planering anser att detaljplanen är klar för antagande och föreslår att 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen och överlämnar den för ett antagande i 

Kommunfullmäktige. 

 

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

142. Detaljplan debiteras enligt tabell 8B, utökat förfarande, komplexitet 4, summa 78 300 

kronor. 

  

Yrkanden 

 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag 

Brith Fäldt (V): Bifall till arbetsutskottets föreslag 

Jan Westerberg (L): Bifall till arbetsutskottets förslag 

  

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 250263500 Planillustration Stadsön 2. 1 

 250263499 Planbeskrivning Stadsön 2.1 

 Granskningsutlåtande Stadsön 2.1 

 Samrådsredogörelse Stadsön 2.1 
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§ 104  
 

Sandholmen 7:1, Nybyggnad av bostadsplattform 

(tillfälliguppställning för vindkraftsbyggare) 

Diarienr 18SBN177 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

  

Tillfälligt bygglov beviljas enligt ansökan med stöd av 9 kap. 33§ PBL (Plan och Bygglagen, 

SFS 2010:900). Beslutet gäller till och med 2020-07-01 

 

Startbesked medges, åtgärden får påbörjas, Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) bedömer att 

tekniskt samråd är obehövligt (10 kap.3§ o 14§) 

 

Byggnadsverket får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) gett ett 

slutbesked (10 kap.4§PBL) 

 
Ärendebeskrivning 

Åtgärden innebär att tillgängligheten inte är uppfylld, men att avsteg medges från 8 kap, §1 

punkt 3. Toaletterna medger inte en vändcirkel på 130 cm. 

 

Strandskyddsdispens är beviljad för tillfällig uppställning av bostadspråm. 

 

Slutbesked (10 kap.4§ och 34§ PBL) och beslut om att byggnadsverket får tas i bruk kan 

erhållas tidigast efter det att slutsamråd enl. 10 kap.30§ PBL ägt rum 

- Härmed kallas ni till slutsamråd på plats 

 

Avtal om anslutning av kommunalt vatten och/eller avlopp finns mellan sökande och Piteå 

Renhållning & Vatten (PIREVA). 

 

Avtal om anslutning av el finns mellan sökande och AB PiteEnergi. 

 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som beslutet avser inte har påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vann laga kraft. (9 kap. 43 § PBL) 

 

Information om ärendet. 
Marine Crane inkom till SBN den 2018-03-12 med en ansökan om att få tillfälligt ställa upp 

en bostad/hotell pråm utanför spintkajen på Sandholmen 7:1. Uppställningen av pråmen sker 

utanför spintkajen och parkeringar finns, arbetslagen kommer att bussas mellan 

vindkraftsparken och pråmen. Ett hamntillstånd beviljades 2015-02-17, den nygamla kajen 

vid Sandholmen återinvigdes 2014 efter en renovering och nybyggnation av en 65 m lång 

spåntad och pålad kaj som medger anlöp och lossning av fartyg upp till minst 110 m. I 

hamnanläggningen ingår också att område för materialupplag till vilket Piteå kommun lämnat 

strandskyddsdispens och tillstånd för. 2016-05-26 beviljades upplag av muddermassor utanför 

spintkajen som kommer att fungera som parkeringsyta, ytan är idag materialupplag 
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Motivering 
Åtgärden vidtas utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna 

enligt 9kap.31§ PBL 

 

Bygglovet kan anses vara en utökning av befintligt verksamhet som redan bedrivs på området. 

 

SBN bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och 

materialverkan (8kap.1§ PBL) och är lämplig med hänsyn till omgivningens karaktär på 

platsen (8kap.9§). SBN bedömer att åtgärden inte strider mot rådande 

strandskyddslagstiftning då strandskyddsdispens finns beviljad och inte innebär betydande 

olägenhet för omgivningen 

 

2018-03-27 beviljades strandskyddsdispensen, ärendenummer 2018 - 188 

 

Beslutsunderlag 

9 kap. 31§ Plan och Bygglagen 2010:900 (PBL) - Åtgärden strider inte mot 

områdesbestämmelser eller förutsätter planläggning. 

7 kap.14§ Miljöbalken - Åtgärden vidtas inom strandskyddsområde som omfattar intill 100m 

från strandlinjen och beviljad dispens finns 

  

Yrkanden 

 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag, vilket blir 

samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

  

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan Sandholmen 7.1 

 Fasad - landgångsritning Sandholmen 7.1 

 Planritning pråm Sandholmen 7.1 

 250263690 Avvecklingsplan Sandholmen 7.1 

 Brandskyddsbeskrivning Sandholmen 7.1 
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§ 105  
 

Medborgarförslag angående att begränsa hastigheten och trafiken på 

delar av Källbogatan 

Diarienr 18SBN82 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda 

lämpliga lösningar för att begränsa genomfartstrafiken vid en framtida ombyggnation av 

Källbogatan. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för 

beslut. Förslagsställaren föreslår att kommunen begränsar hastigheten och trafiken på sträckan 

mellan korsningen Källbogatan-Solbackegatan samt korsningen Källbogatan-Industrigatan. 

 

Förslagsställaren har tre förslag på åtgärder: 

1. Gör denna del av Källbogatan till ett gångfartsområde 

2. Gör denna del av Källbogatan enkelriktad 

3. Förbjud genomfart på denna dela av Källbogatan 

 

Motiv till förslaget är: 

Privatpersoner såväl som företag använder ovan nämnda del av Källbogatan som 

genomfartsled och kör snabbt, vårdslöst och utan hänsyn till de som bor längs gatan (vilket 

innefattar flera små barn). Detta anser jag inte vara nödvändigt då de kan nyttja Sundsgatan. 

Trafiken bör begränsas till det nödvändiga, alltså de som bor eller besöker någon som bor 

längs gatan. Detta skulle skapa en tryggare och trevligare miljö för oss på Källbogatan. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning: 

Generellt är en gata till för alla fordonsslag och bör därför ha en god framkomlighet för de 

fordon och oskyddade trafikanter som planeras nyttja gatan. Vi ser generellt ett ökat krav på 

lägre hastigheter i bostadsområden. 

 

Källbogatan delen Kolmilavägen – Industrigatan har några faktorer som kan medföra att 

fordon kör genom området för att nå målpunkter eller kör från en målpunkt. Dessa är 

cykelhandlare, kyrkogård, bilaffär och Röda korsets verksamhet Kupan. Samtliga 

verksamheter i området kan anses ha en hög besöksandel som kommer med bil, vilket troligen 

är en av orsakerna till den upplevda genomfartstrafiken. 

 

Trafikmätning utförd 2011 visar att trafikmängden då var 701 fordon/vardagsmedeldygn. 

Gällande hastighet är bashastighet för tättbebyggt område 50 km/h. Mätningen (85 

percentilen) visade på medelhastigheter om ca 45 km/h. Uppmätta hastigheter och den 

verkliga upplevelsen av den visar att 50 km/h upplevs, på Källbogatan, alldeles för hög. 

Liknande upplevelser finns på många bostadsområden i Piteå. 
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I Piteå kommun pågår en hastighetsförändring som innebär att bostadsområden generellt 

kommer att få en lägre hastighetsgräns än dagens 50 km/h. Att bygga om gatan till ett 

gångfartsområde kräver väldigt stora insatser och bör inte anläggas i bostadskvarter utifrån 

bostadskvarterens behov mm. En enkelriktning tar inte ner hastigheten på fordon utan 

begränsar bara vilken riktning fordonen får köra, naturligtvis kan trafikmängden minska med 

en sådan åtgärd. Enkelriktning bedöms i dagsläget inte vara en lämplig åtgärd. Att förbjuda 

genomfart på en gata har en viss effekt på antalet fordon som kommer att passera genom 

området men minskar inte genomfartstrafiken helt. Att övervaka detta förbud är komplicerat 

och mycket resurskrävande för polismyndigheten. I och med detta föreslår vi att 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 

Trafik- och projektenheten anser att det behöver göras något åt det upplevda problemet men 

anser att det bör anordnas fasta anordningar på gatan som begränsar dels hastigheten men 

också minskar den genomfartstrafik som idag råder. Trafik och projekt föreslår därför att 

Samhällsbyggnadsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att utreda lämpliga lösningar som 

passar väl in i området inför en framtida ombyggnation av Källbogatan. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag angående att begränsa hastigheten och trafiken på delar av Källbogatan 
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§ 106  
 

Medborgarförslag – SMSpark ska gå att använda på alla parkeringar i 

centrum 

Diarienr 18SBN86 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anse medborgarförslaget färdigbehandlat 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för 

beslut. Förslagsställaren föreslår att mobilapplikationen för parkering ”SMSpark” införs på 

samtliga parkeringar i centrum. 

 

Förslagsställaren tycker att mobilapplikationen ”SMSpark” fungerar bra och smidigt men att 

det är otroligt frustrerande att den inte gäller på samtliga parkeringar i centrum. 

Förslagsställaren menar på att det är svårt att hålla isär vad som gäller på de olika 

parkeringarna. Några har P-skiva, några där man måste hämta en biljett i en P-automat och 

några där man kan använda SMSpark appen. Förslagsställaren vill att kommunfullmäktige 

beslutar att SMSpark appen ska vara ett giltigt betal/parkeringssätt på alla parkeringar som 

Piteå kommun tillhandahåller i centrala Piteå. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige i Piteå att införa elektronisk registrering och 

betalning av parkering i centrala Piteå. I dagsläget erbjuds elektronisk betalning med 

SMSparks applikation på befintliga betalparkeringar på gatumark. Vilken leverantör som 

slutligen får uppdraget när kommunen ersätter P-skivan med elektronisk betalning via app är 

ännu inte klart. I och med detta kan medborgarförslaget anses som färdigbehandlat. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - SMSpark ska gå att använda på alla parkeringar i centrum 
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§ 107  
 

Medborgarförslag om gratis busskort inom kommunen för elever 

som är inackorderade i Piteå. 
Diarienr 18SBN122 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om att införa gratis busskort inom 

kommunen för elever som är inackorderade i Piteå. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren upplever att eleverna på Grans naturbruksskola blir begränsade under deras 

fritid då de saknar inkomst och de måste betala bussresan för tar att ta sig till Puff, gratis bio 

och andra evenemang. Förslagsställaren brukar ordna med fribiljetter till idrottsevenemang 

och träningsanläggningar men även det faller ofta på att det kostar att ta sig till evenemangen. 

För att möjliggöra en mer aktiv fritid önskar därför förslagsställaren att eleverna ska erbjudas 

gratis busskort. 

 

Piteå kommun följer de taxor som upprättas av Länstrafiken för kollektivtrafiken i 

kommunen. Möjligheterna att för en relativt låg kostnad resa med tätortstrafiken i Piteå finns 

idag för skolungdomar. I dagsläget kostar ett 20 resors busskort för skolungdom 7 till 19 år 

med tätortstrafiken 216 kr, vilket blir en kostnad på 10,8 kr/resa. Köp av enstaka enkelbiljetter 

kostar från 12 kr och upp till 14 kr beroende på om de betalas med mobilapp, reskassa eller 

direkt på bussen. 

 

Piteå kommun samt övriga kommuner i Norrbotten ser dock i nuläget över möjligheterna att 

införa det av Länstrafiken föreslagna 619 kortet. Det skulle innebära att samtliga i åldern 6-19 

år reser obegränsat med all kollektivtrafik utan avgift. Det gäller för resor inom Norrbottens 

län och för de som är skrivna i Norrbotten. Ett beslut rörande denna fråga är inte taget då 

förslaget ännu är under utredning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Piteå kommun ansvarar för driften av kollektivtrafiken i form av 

de lokala Länstrafiklinjerna samt Tätortstrafiken. Skolskjutsar och busskort till skolelever 

ansvarar Barn och utbildningsnämnden för. Ett riktat busskort som förslagsställaren önskar 

ska erbjudas till inackorderade elever är inte något som erhålls av 

Samhällsbyggnadsnämnden. De utifrån ålder indelade resenärsgrupper som finns idag erbjuds 

samma kostnadsmässiga förutsättningar att resa kollektivt. Frågan om ett erbjudande till en 

specifik skola att erhålla gratis busskort bör hanteras av Barn och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Gratis busskort inom kommunen för elever som är inackorderade i 

Piteå 
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§ 108  
 

Medborgarförslag om skyltning för laddstolpar 

Diarienr 17SBN291 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anse medborgarförslaget besvarat. 

 

För samtliga allmänna parkeringar avsedda för elbilar har skyltar satts upp i enlighet med 

vägmärkesförordningen som utgör gällande regelverk. Allmänna laddstolpar på 

Universitetsområdet som sätts upp sommaren 2018 kommer också förses med likvärdig 

skyltning. 

 
Ärendebeskrivning 

Önskan om skyltning av laddplatser för elbilar med parkeringsförbudsskylt samt tilläggsskylt 

som medger parkering om fordonet har pågående laddning. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag angående att skylta upp laddplatser för laddbilar. Diarienr 17KS424 
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§ 109  
 

Medborgarförslag om att Citylinjen ska gå till sjukhuset. 
Diarienr 17SBN487 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att Citylinjen ska gå till 

sjukhuset. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren önskar att Citylinjen ska trafikera Piteå sjukhus med motivering att det 

skulle underlätta för äldre och funktionshindrade att ta sig till och från sjukhuset. 

Förslagsställaren anger även att Citylinjen är gratis vilket gör det lättare för de med mindre 

god ekonomi att ta sig till och från sjukhuset. 

 

Förslaget innebär med nuvarande linjesträckning en förlängning av Citylinjen från korsningen 

Trädgårdsgatan-Sundsgatan tur och retur till sjukhuset. Det blir en förlängning med ca.1,9 

km/tur vilket ökar restiden med uppskattningsvis ca.5 minuter inklusive stopptid på 

Strömbackaskolans och sjukhusets hållplats. En utökad restid i kombination med en 

linjedragning som för de resenärer som inte har sjukhuset som målpunkt blir en relativt 

omfattande omväg, medför en ökad risk för att resenärer väljer andra transportmedel än 

bussen. Utöver det innebär den ökade reslängden också ökade kilometerkostnader på ca. 

190 000 kr/år. 

 

Idag trafikerar samtliga tätortstrafiklinjer utom linje 5 sjukhuset. Det finns således goda 

möjligheter att ta sig till och från sjukhuset med befintlig trafik och samtliga bussar är 

lågentré bussar vilket underlättar resan för de flesta målgrupper. Kostnaden för en vuxen 

resenär är beroende på val av biljettyp från 16,20 kr/resa med ett 40 resors kort upp till 27 

kr/resa vid köp av enkelbiljett. 

 

Sammantaget är det inte i dagsläget aktuellt med en förlängning av Citylinjen till att även 

trafikera sjukhuset. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag att Citylinjen ska gå till sjukhuset 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 53 (56) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 110  
 

Medborgarförslag om gratis busskort till personer som har 

aktivitetsstöd 

Diarienr 18SBN83 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis busskort till 

personer som har aktivitetsstöd. 

 
Ärendebeskrivning 

Förslagsställaren önskar att personer i Piteå kommun som lever av aktivitetsstöd erbjuds 

gratis busskort eftersom bussen transporterar dem till deras dagaktiviteter. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden i Piteå kommun ansvarar för driften och planeringen av 

kollektivtrafiken inom kommunen. Det gäller de lokala Länstrafiklinjerna 201-213 samt 

tätortstrafiken. Taxorna som gäller är de som fastställts av Länstrafiken och eventuella 

subventionerade busskort erhålls inte av Samhällsbyggnadsnämnden. Samtliga 

resenärsgrupper som är indelade utifrån ålder erbjuds idag samma kostnadsmässiga 

förutsättningar att resa kollektivt. Riktade gratis busskort till specifika grupper erhålls inte av 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Aktivitetsstöd erhålls av Försäkringskassan och är en ersättning för personer som deltar i ett 

arbetsmarknadspolitiskt program. Det berör flera skilda typer av verksamheter och eventuella 

erbjudanden om gratis busskort till specifika grupper är en fråga för respektive ansvarig 

verksamhet att ta ställning till. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Gratis busskort till personer som har aktivitetsstöd 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 54 (56) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 111  
 

Medborgarförslag att skylta upp avrättningsplats i Norrfjärden 

Diarienr 17SBN530 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag har lämnats om att skylta upp kulturminnesplats i Norrfjärden. 

  

Piteå kommun är inte markägare eller väghållare, varför kommunen inte kan fatta beslut i 

frågan. 

  

Avrättningsplatsen kan markeras upp som kulturminne på kommunens digitala karta. 

  

Kultur- park och fritidsnämnden är kontaktad men kan av samma anledning inte driva frågan. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att skylta upp Avrättningsplats i Norrfjärden 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 55 (56) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 112  
 

Medborgarförslag att belysa gångväg Allén 

Diarienr 17SBN529 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget och att förslaget följer kommunens normala investeringsförfarande i 

Verksamhetsplanen (VEP) 

 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag har lämnats om att belysa gångväg vid Allén, Klubbgärdet. 

  

Efter kontroll på plats kan det konstateras att den befintliga gatubelysningen är på andra sidan 

bilvägen vilket innebär att belysningen blir väldigt svag på gångvägen. Förslaget är bra och 

precis sådan information som behöver komma fram för att förbättra staden. Däremot kan det 

inte genomföras omgående då varje investering behöver jämföras och prioriteras mot 

varandra. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Gångvägen saknar belysning vid Allén 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 56 (56) 

Sammanträdesdatum  

2018-06-14  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 113  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

 flyktingmottagningen 

 kompetensförsörjning 

 lärande rekrytering 

 systematiskt kvalitetsarbete. 

 

 

 

 


