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§ 115  
 

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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§ 116  
 

Verksamhetsplan (VEP) 2019-2021 

Diarienr 18SBN255 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till VEP 2019-2021. 

 

Anteckning 

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

Åström (NS) och Anne Bjernhagen (KD) deltar inte i beslutet. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget, VEP 2019-2021, och 

föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslaget. 

 
Beslutsunderlag 

 Verksamhetsplan (VEP) 2019-2021 för Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 117  
 

Delegering till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att 

fastställa delårsrapporten för 2018 

Diarienr 18SBN256 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 7 

september att fastställa delårsbokslutet för 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden behöver fatta beslut om delårsbokslutet för 2018. Delårsbokslutet 

avser perioden januari till och med augusti 2018. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om delegering till ett extra arbetsutskott 2018-09-07 

(enligt beslut 2017-12-07, § 173, om sammanträdesplaneringen för 2018) så att nämnden inte 

ska behöva sammanträda två gånger inom en tvåveckorsperiod. 

 

Kommunfullmäktige har fastställt ett årshjul med stopptider för verksamhetsplanering och 

ekonomiska beslut som måste följas. 
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§ 118  
 

Ändring av hastighetsbegränsning vid skolor i Piteå kommun 

Diarienr 18SBN232 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ändrar hastighetsbegränsningen till 30 km/h under hela dygnet 

och hela året vid samtliga skolor som idag har tidsreglerade hastighetsgränser. 

 
Ärendebeskrivning 

Vid ett antal tillfällen har privatpersoner och ansvariga på skolor inkommit med önskemål till 

Piteå kommun om att skolhastigheten 30 km/h ska gälla året om och dygnet runt eftersom ett 

flertal skolor har fritidsverksamhet under sommarlovet. Senaste åren har skolorna i Piteå tagit 

lov lite senare än vad som gällde när beslutet om skolhastigheten togs. Detta har inneburit att 

hastigheten har höjts redan innan skolbarnen fått sommarlov. Skolan är dessutom en ganska 

attraktiv mötesplats och lekplats även på kvällstid då det oftast finns stora ytor på 

skolgårdarna som lockar till lek och möten. 

 

Hastighetsbegränsningen vid skolorna gäller årligen på vardagar mellan 7–18 under perioden 

15/8–15/6, vilket innebär att det på vardagskvällar, helgdagar och sommarperioden råder 

bashastighet för tättbebyggt område, 50 km/h. Vid kommande hastighetsförändringar till 40 

km/h, enligt hastighetsplanen Rätt fart i Piteå, innebär detta att kommunen måste ”dubbel-

skylta” med två hastighetsvägmärken 30 och 40 km/h på samma plats. I praktiken innebär det 

att tre hastighetsgränser råder på platsen. 

 

Samhällsbyggnad föreslår att dagens hastighetsgränser vid skolorna ändras till att gälla året 

om och hela dygnet för att minska plottrigheten i hastighetsgränserna och för att tydliggöra att 

här ska låga hastigheter råda. Ändringen medges även i den reviderade hastighetsplanen Rätt 

fart i Piteå. 

 

Yrkanden 

Tomas Eklund (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Motivering till Piteå kommuns beslut om ändring av skolhastighet 30 km/h i Piteå 

kommun 
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§ 119  
 

Yttrande över medborgarförslag om att Strömbackaelever gör 

sittbänkar efter gång- och cykelvägen Piteå–Bergsviken 

Diarienr 18SBN63 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

  

Reservationer 

Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C), Martin Åström (NS), Jan 

Westerberg (L) och Anne Bjernhagen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss till samhällsbyggnadsnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden om ett medborgarförslag som innebär att elever på Strömbackaskolan 

tillverkar sittbänkar som ska placeras längs med gång- och cykelvägen Piteå–Bergsviken. 

 

Samhällsbyggnad har tagit del av ett yttrande från Strömbackaskolans gymnasiechef. Chefen 

hänvisar bland annat till att ansvaret för parkerna ligger på Kultur, park och fritid och att en 

förfrågan om uppdraget alltid givetvis måste inkomma från ansvarig förvaltning. 

  

Motivering 

Marken som berörs ägs delvis av kommunen vilket innebär att delar av gång- och cykelvägen 

ligger på mark som är i privat ägo. Barn- och utbildningsnämnden äger frågan om 

Strömbackaelevers tillverkning av bänkar. Kultur, park och fritid ansvarar för drift och skötsel 

av parkbänkar och måste svara utifrån den aspekten. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Samhällsbyggnadsnämnden har inga synpunkter till medborgar-

förslaget. 

  

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen till beslut och finner att samhällsbyggnads-

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-23 § 256 Medborgarförslag - Att Strömbackaelever 

gör sittbänkar efter gång-och cykelvägen Piteå - Bergsviken 

 Medborgarförslag - Strömbacka elever gör bänkar efter gång- och cykelvägen Piteå - 

Bergsviken 

 Karta GC-väg Piteå–Bergsviken 

 Yttrande från gymnasiechef över medborgarförslag om att Strömbackaelever gör 

sittbänkar efter gång- och cykelvägen Piteå–Bergsviken 
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§ 120  
 

MBK i egen regi för Piteå och Älvsbyns kommuner samt uppdrag 

inför bildande av KFF-kommuner 

Diarienr 18SBN166 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Piteå kommun ska utföra MBK (mätning, beräkning 

och kartframställning) i egen regi i samverkan med Älvsbyns kommun från och med 2019. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att gå vidare med ansökan om att bli 

KFF-kommuner (kommunala förrättningsförberedelser) från och med 2020 i Piteå och 

Älvsbyns kommuner. 

 
Ärendebeskrivning 

Under 2016 och 2017 genomfördes på uppdrag av kommuncheferna i Fyrkanten ett 

utredningsuppdrag för att ta fram ett beslutsunderlag avseende MBK (mätning, beräkning och 

kartframställning) och KFF (kommunala förrättningsförberedelser). 

 

Utredningen har genomförts under perioden februari–maj med representanter från Piteå och 

Älvsbyns kommuner samt extern konsult. Ärendet presenterades på ordförandeberedningen 

2018-04-27 samt i plan- och tillväxtkommittén 2018-05-02. 

 

Baserat på utredningen är förslaget att gå vidare med genomförande av MBK i egen regi och, 

under förutsättning att detta blir kommunernas beslut, fortsätta med förberedande arbete med 

ansökan om KFF. 

 

Älvsbyns kommun har bifallit beslut om MBK i egen regi och ansökan om att bli KFF-

kommun genom beslut av kommunstyrelsen 2018-05-28 och kommunfullmäktige 2018-06-

18. Älvsbyns beslut förutsätter att samverkan kan etableras med Piteå kommun för utförande. 

 

MBK 

MBK, GIS (Geografiska Informationssystem) och lantmäteriverksamhet är en viktig del i 

samhällsbyggnadsprocessen. MBK är en förkortning för mätning, beräkning och kartläggning 

vilket omfattar bland annat grundkartor för planläggning, nybyggnadskartor och 

husutsättningar samt förvaltning och utveckling av kommunala kartor och stomnät. 

 

Kraven på en väl fungerande verksamhet inom MBK-, GIS- och lantmäteriområdet ökar 

ständigt då samhället förändras i allt högre takt. Samhällsbyggandet ställer höga krav på mät- 

och karttjänster för samhällsbyggnadsprocessen vid planläggning, bygglovsprövning, 

projektering, fastighetsbildning och övrig kommunal verksamhet. Kommunen har också 

behov av att långsiktigt säkra kvalitet och kompetensförsörjning för dessa tjänster. Piteå 

kommun och Älvsbyns kommun har idag ramavtal med Metria AB för utförande av tjänster 

inom MBK-området. 

 

Ett nytt samverkansavtal, som även omfattar MBK verksamheten, tecknas mellan Piteå 

kommun och Älvsbyns kommun där Älvsbyn står för personalkostnader avseende en 
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halvtidstjänst samt att övriga kostnader fördelas procentuellt utifrån kommunernas 

befolkning. Älvsbyn och Piteå har sedan 2014 ett samverkansavtal inom GIS-området. De 

personella resurser som krävs för MBK-verksamheten tillgodoses genom att Piteå kommun 

anställer två mätningsingenjörer. Piteå kommun ansvarar också för att säkerställa tillgång till 

de organisatoriska och tekniska resurser som krävs för verksamheten, t ex datasystem, 

mätutrustning m.m. Älvsbyns kommun finansierar 25 % av MBK-verksamheten och 

nyttjande av tjänster följs upp årligen för att säkerställa att fördelningen av kostnader och 

resurser är rättvis. 

 

Motivering MBK 

För att kunna erbjuda en god service, kvalitetssäkra central information i 

samhällsbyggandsprocessen och skapa resurseffektivitet behöver Piteå kommun bedriva 

MBK-verksamheten i egen regi. MBK i egen regi skapar också förutsättningar för en utökad 

samverkan såväl internt (teknik och gator samt kommunala bolag) som externt med andra 

kommuner i närområdet. 

 

Mål MBK i egen regi 

 Långsiktigt uppnå en kvalitetssäker och effektiv försörjning av MBK tjänster och 

möta behovet kopplat till ett ökat samhällsbyggande. 

 Erbjuda medborgare och företag god service. 

 Skapa synergieffekter med samlad mätning för samhällsbyggande. 

 Utveckla verksamheten inom mät-, kart- och GIS-området. 

 Uppfylla kvalitetskraven för geografisk information för att kunna skapa effektiva 

digitala tjänster. 

 Utöka avtalssamverkan mellan Piteå och Älvsbyns kommuner. 

 Möjliggöra utökad samverkan i Fyrkanten. 

 Möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande. 

KFF 

Lantmäterimyndigheten hade fram till 2013 en decentraliserad organisation för 

fastighetsbildning, med lokal närvaro i flertalet kommuner i Norrbotten, bl.a. Piteå. Dagens 

situation är att Lantmäteriet har stängt de flesta lokalkontor, inklusive Piteåkontoret, vilket 

gett betydligt sämre service. Eftersom kommunerna inte har någon del i fastighetsbildningen 

kan inte heller kommunen ge exploatörer och andra bra service kring dessa frågor. 

Lantmäteriets handläggningstider är också mycket långa, vilket påverkar 

samhällsbyggnadsprocessen negativt. 

 

Att kommunala förrättningsförberedelser, KFF, utförs i kommunerna ökar kommunernas 

möjligheter att ge bättre service till medborgare och externa aktörer och att ta fram bättre 

underlag för samhällsbyggnads- och planprocessen. Förrättningsförberedande mätning och 

annan mätning i samma organisation är på många sätt effektivare och ger bättre förutsätt-

ningar för en smidig samhällsbyggnadsprocess. Det kan även ge bättre kvalitet på underlag, 

eftersom grundkarta, förrättning och nybyggnadskarta är tätt kopplade till varandra i 

processen. Genom att kommunerna kan ge bättre service i samband med förrättningar bör 

ansökningshandlingarna för förrättningar bli bättre, vilket i sin tur sparar både tid och pengar 

för den ansökande parten, och på så vis underlättar för samhällsbyggandet. 
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Fyrkantens kommuner är stora kommuner relativt de flesta befintliga KFF-kommuner och det 

finns inget som tyder på att kommunerna i Fyrkanten inte skulle kunna bli KFF-kommuner på 

grund av för liten volym. Baserat på erfarenheter från andra regioner finns det heller inget 

som tyder på att andra kommuner i regionen skulle drabbas negativt av att kommunerna i 

fyrkanten blir KFF-kommuner. Utredningen föreslår att samtliga fyra kommuner ansöker om 

att få bli KFF-kommuner. 

 

Under samma period som utredningen genomfördes har problematiken med att långa 

handläggningstider försvårar samhällsbyggnadsprocessen uppmärksammats nationellt i flera 

sammanhang och Regeringen beslutade 2017 om två uppdrag där Lantmäterimyndighetens 

handläggningstider skulle kartläggas för att snabba på processen. Statskontoret fick i uppdrag 

att utvärdera vad Lantmäteriet hittills har gjort för att minska handläggningstiderna och hur 

effektiva de åtgärderna har varit. Lantmäteriet fick i uppdrag att titta på hur handläggnings-

tiderna kan kortas och hur ärendeprioriteringen bättre kan spegla samhällsbehovet. Efter 

utredningen, i januari 2018, har Fastighetsägarna, Sveriges byggindustrier och Byggherrarna, 

med utgångspunkt i de statliga utredningarna, tagit fram rapporten Åtta förslag för att 

effektivisera och utveckla svensk fastighetsbildning. Rapporten pekar på att de åtgärder som 

lyfts fram i de statliga utredningarna behöver kompletteras av ytterligare konkreta åtgärder för 

att komma tillrätta med problemen med långa handläggningstider. 

 

Motivering KFF 

Syftet med att bli KFF-kommun är att samla all mätning för samhällsbyggnadsprocessen i en 

organisation för att uppnå god kvalitet och effektivitet från planering till genomförande. 

 

Mål KFF 

 Långsiktigt uppnå en kvalitetssäker och effektiv försörjning av MBK - och 

lantmäteritjänster och möta behovet kopplat till ett ökat samhällsbyggande. 

 Erbjuda medborgare och företag god service. 

 Skapa synergieffekter med samlad mätning för plan, bygglov och fastighetsbildning. 

 Utveckla verksamheten inom mät-, kart-, GIS- och lantmäteriområdet. 

 Utöka avtalssamverkan mellan Piteå och Älvsbyns kommuner. 

 Möjliggöra utökad samverkan i Fyrkanten. 

 Möjliggöra effektivt resursutnyttjande. 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 MBK- och KFF-utredning Slutrapport med bilagor 2017-03-28 

 Bilaga 2 Genomförandeförslag MBK i egen regi Piteå och Älvsbyn 2018-05-07 

 Bilaga 3 Förslag avseende KFF Piteå och Älvsbyn 2018-04-12 
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§ 121  
 

Information om planärenden 

Diarienr 18SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Helén Eriksson, enhetschef Plan, bygg och mark, informerar nämnden om planärenden. 
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Motivering 

Planförslaget anses förenligt med översiktsplanens mål och rekommenderade mark-

användning då större delen av planområdet är utpekat som planerad bebyggelse och kan 

därmed bidra till att möta efterfrågan att bygga fritidshus. 

 

Frågor om planens påverkan på naturvärden och det rörliga friluftslivet i området anses 

utredda och redovisade på tillfredsställande sätt i det planprogram som godkänts av 

samhällsbyggnadsnämnden 2015-10 13 och i miljökonsekvensbeskrivningen som ligger till 

grund för detaljplanens utformning. 

 

Samhällsbyggnad anser att planen är klar för antagande och föreslår att kommunfullmäktige 

antar detaljplanen. 

 

Avgift 

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

207. Detaljplan debiteras enligt planavtalet med 21 125 kr plus 4 647 kr för arbete eftersom 

planen handlagts med utökat förfarande i enlighet med planavtalet, totalt 25 772 kr. Plan-

avtalet är upprättat och signerat av exploatör och kommun 2017-05-29. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta med planbestämmelser del av  

 Bilaga 2 Planbeskrivning 

 Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning 

 Bilaga 4 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 5 Granskningsutlåtande 

 Bilaga 6 Delegationsbeslut om särskild MKB 
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§ 123  
 

Detaljplan för vårdändamål för del av  

Diarienr 18SBN248 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för . 

  

2. Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnads samrådsredogörelse och 

granskningsutlåtande som kommunens. 

Information till beslutet 

Efter antagande av plan i samhällsbyggnadsnämnden skickas antagandebeslutet till sakägare 

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

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

beslut kommer in till länsstyrelsen. 

 

Sakägare har rätt att överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta planen. Tiden 

räknas från den dag då samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunens digitala 

anslagstavla. Om inte länsstyrelsen överprövat planen eller sakägare överklagat planen vinner 

den laga kraft tre veckor efter att samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunens 

digitala anslagstavla. 

 
Ärendebeskrivning 

Fastighets- och serviceförvaltningen i Piteå kommun vill upprätta en ny detaljplan för del av 

fastigheterna  för att möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende 

samt parkering. Området är planlagt sedan tidigare i detaljplanen D2050. Aktuellt planområde 

anges i nuvarande detaljplan (D2050) som teknisk anläggning, transformatorstation, 

gemensam yta (gemensamhetsanläggning) för parkering samt kvartersmark för centrum, 

utbildning och forskning. 

 

Intentionen med det nya förslaget till detaljplan för del av  är att 

ändra det som anges som teknisk anläggning i gällande detaljplan (D2050) till vård, bostäder, 

utbildning samt centrumbebyggelse i enlighet med omgivningen. Den tidigare gemensamma 

parkeringsytan avser att ändras till enskild parkeringsyta för vård- och omsorgsboendet. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2018-05-22 – 2018-06-12. 

Samhällsbyggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-06-14. I redogörelsen 

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

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-06-18 – 2018-07-02. 

Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2018-07-03. I utlåtandet 

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

 

Underlag till framtagande av planhandling: 
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Översiktlig dagvattenutredning 

Parkeringsutredning 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad anser att planen bidrar till målet om en levande stadskärna med goda 

möjligheter för alla att växa upp, bilda familj och åldras i, vilket är en angelägen åtgärd i 

enlighet med översiktsplanen. 

 

Samhällsbyggnad anser att detaljplanen är klar för antagande och föreslår att 

samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen. 

 

Avgift 

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

142. Detaljplan debiteras enligt tabell 8 C klass 2, 87 870 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta med planbestämmelser del av  

 Bilaga 2 Planbeskrivning 

 Bilaga 3 Samrådsredogörelse 

 Bilaga 4 Granskningsutlåtande 

 Bilaga 5 Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan 
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§ 124  
 

Förhandsbesked för etablering av bostadshus med garage –  

 

Diarienr 18SBN211 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked för etablering av ett bostadshus 

och garage på fastigheten  

  

Information till beslutet 

Bygglov ska sökas 2 år efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

 
Ärendebeskrivning 

 inkom till samhällsbyggnadsnämnden 2018-

04-06 med en ansökan om förhandsbesked för etablering av ett bostadshus med garage. 

 

Tomten är på ca 2 000 m². Tomten ligger inom Pirevas verksamhetsområde för vatten och 

avlopp och ledningar ligger vid väg. Den tänkta placeringen ligger i anslutning till 

Aspgårdsvägen. 

 

Markägaren och berörda grannar har inget att invända mot förslaget. Vägsamfällighets-

föreningen har inget att invända mot ny utfart. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att etableringen är lämplig enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 
Beslutsunderlag 

 Översiktskarta  

 Situationsplan  
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§ 125  
 

Förhandsbesked för nyetablering av ett bostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader –  

Diarienr 18SBN257 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för nyetablering av ett 

enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten  

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 2 kap 2 och 5 §§, 8 kap 9 § samt 9 kap 

17 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 
Ärendebeskrivning 

 inkom 2018-02-20 med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus. Platsen är belägen på Sör-Fårön i anslutning till Fårövägen. Platsen är utom 

detaljplan och utanför strandskyddat område. Avstyckad tomt finns. 

 

Sökande avser att anordna vatten med djupborrad brunn och avlopp med trekammarbrunn. 

Idag finns ingen tillträdesväg till fastigheten, den i ansökan tänkta tillträdesvägen från 

Fårövägen till fastigheten går över kommunal mark. 

 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 5 § framgår det att: 

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska 

bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 

till… 

3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 

kommunikation samt samhällsservice i övrigt, …” 

 

 har ingen infartsväg och inget servitut för en väg, vilket gör det omöjligt att kunna 

ordna trafiken. Sökanden har föreslagit en infartsväg över kommunens mark vilket 

kommunen ogillar. Kommunen har dock föreslagit en alternativ infartsväg över kommunens 

mark vilket sökanden ogillar. 

 

Den väg som kommunen föreslår kommer innebära att sökanden behöver dra vägen över hela 

sin fastighet för att nå den plats där den föreslagna byggnaden ska stå. De övriga ägarna av 

fastigheten kommer inte att tillåta någon väg eller byggnad och därför anser kommunen att 

trafikfrågan inte är löst. 

 

Enligt plan- och bygglagen 8 kap 9 § framgår det att: 

”9 § En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 

till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska 

ordnas så att… 

3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som 

medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 

utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för 
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parkering, lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till 

byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och 

förhållandena i övrigt inte är orimligt, och …” 

 

 har ingen infartsväg och inget servitut för en väg, vilket gör det omöjligt att ordna 

en infart för transporter och för boende men även för räddningstjänsten. Det gör det även svårt 

för personer med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga att nå tomten. Därför anser 

kommunen att ett förhandsbesked inte kan medges. 

 

Sökanden har föreslagit en infartsväg över kommunens mark vilket kommunen ogillar. 

Kommunen har dock föreslagit en alternativ infartsväg över kommunens mark vilket 

sökanden ogillar. 

 

Den väg som kommunen föreslår kommer innebära att sökanden behöver dra vägen över hela 

sin fastighet för att nå den plats där den föreslagna byggnaden skall stå. De övriga ägarna av 

fastigheten tillåter inte någon väg eller byggnad. På grund av ovanstående anser kommunen 

 inte lever upp till kravet enligt plan- och bygglagen. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om förhandsbesked  

 Situationsplan  

 Remissvar Piteå kommun 

 Remisssvar  

 Remisssvar  
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§ 126  
 

Priser för småhustomter Strömnäsbacken, Ljungheden och 

Sjulsmark 

Diarienr 18SBN231 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna 

för Strömnäsbacken till 350 000 kr, 400 000 kr, 450 000 kr samt 500 000 kr enligt 

indelning på karta tillhörande värdering. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna 

för Ljungheden till 350 000 kr, 400 000 kr samt 450 000 kr enligt indelning på karta 

tillhörande värdering. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer tomtpriserna 

för Sjulsmark till 100 000 kr vardera. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad färdigställer 24 småhustomter på Strömnäsbacken, 16 småhustomter på 

Ljungheden samt 2 småhustomter i Sjulsmark. 

 

Anbudsbegäran för värdering skickades under våren till tre mäklarbyråer, varav en byrå hade 

möjlighet att ta på sig uppdraget. Värdering utfärdades 2018-06-14 och har sedan jämförts 

med beräknad kostnadskalkyl för framtagandet av tomter. 

 

För att täcka de kommunala kostnaderna för exploateringarna krävs en höjning av tomt-

priserna med 100 000 kr per tomt jämfört med värdering. De föreslagna priserna beräknas 

täcka de kostnader som kommunen har för exploatering. Privata aktörer har sålt liknande 

småhustomter för 495 000 kr till 600 000 kr. 

 

I priserna för Strömnäsbacken och Ljungheden ingår vatten och avlopp (VA). I Sjulsmark 

tillkommer kostnad för VA. I de föreslagna priserna för Strömnäsbacken har inte hänsyn 

tagits till kostnader i anslutning till området, till exempel reinvestering av Nötövägen. 

 

Tomterna beräknas vara klara under Q1 (kvartal 1) 2019. Fördelningen av tomter kommer i 

första hand att ske till de som är anmälda i den kommunala tomtkön för villatomter. 

  

Motivering 

En höjning av priset med 100 000 kr per tomt jämfört med värdering innebär att 

exploateringarna bär sina egna kostnader och att skattemedel inte behöver användas. Fler 

tomter bidrar till kommunens mål om att Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boende-

miljöer samt att Piteå år 2020 ska ha 43 000 invånare och år 2030 46 000 invånare. 
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Yrkanden 

Daniel Bergman (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Värdering småhustomter 

 Karta Strömnäsbacken 

 Karta Ljungheden 

 Karta Sjulsmark 
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§ 127  
 

Christinaprojektet - äskande av reserverade medel VEP 2018 

Diarienr 18SBN197 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden äskar 4 miljoner kronor från det som finns reserverat i VEP 2018 

för Christinaprojektet för att påbörja arbetet med att integrera Norrmalmskolans verksamhet i 

Christinaskolans område och möjliggöra för uppförande av nya bostäder på nuvarande 

Norrmalmskolans område. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå växer och befolkningsmängden ökar, och så även behovet av fler förskole-/skolplatser 

samt bostäder. 

  

På Norrmalmområdet i centrala Piteå finns Norrmalmskolan belägen vilken idag kräver stora 

och kostsamma renoveringsåtgärder. Samtidigt finns möjlighet att bebygga markytan som är i 

direkt anslutning till Christinaskolan. För att minska drift och reinvesteringsbehov samt att ta 

hänsyn för behovet av skol och förskoleplatser i området finns ett beslut om att flytta 

Norrmalmskolans verksamheter till nya lokaler i Christinaskolan. 

  

Ett antal olika scenarion har utretts där Kommunstyrelsen 2018-04-09 § 100 beslutade att gå 

vidare med  scenario 1, dvs. att nya skollokaler byggs på Christianskolans område. Scenariot 

innebär att nuvarande Norrmalmskolans verksamhet integreras i Christinaskolans område och 

att mark för uppförande av nya bostäder  frigörs på nuvarande Norrmalmskolans område. 

  

Projektet förväntas pågå fram till och med 2022, där nedanstående arbeten planeras påbörjas 

under 2018. 

  

Delprojekt Aktivitet 
Uppskattad kostnad 

2018 

Skola 

Framtagande av Programhandling 

Flytt av parkering Norrmalmskolan – Nolia 

Frigöra Rönnens förskola från Norrmalmsskolan 

El och Bredband 

3,5 miljoner kronor 

Kv.Rönnen 

  

Div. utredningar inför rivning samt 

detaljplanearbete. 
0,5 miljoner kronor 

Infrastruktur - 0 
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§ 128  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut undantag från lokal trafikföreskrift om parkering för OFF835 nyttokort 

nr 8/2018 

 Delegationsbeslut Charlotte Sundman 2018 

 Beslut 2018-06-07 om uppsägning av ramavtal Yrkesakademin AB – delegat Brith Fäldt 

 Delegationslista nr 3 Pernilla Forsberg 25 maj–6 aug 2018 
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§ 129  
 

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 A261.274 Yttrande Hellströms Bygg AB, Olof Palmes gata nr 9 

arbetsplatsområde 

 Delegationsbeslut - Yttrande Barnkalaset Västra kajen juni 2018 PiteEnergi 

 Delegationsbeslut - Yttrande A101.021 Subland ansökan 2022-2024 

 Delegationsbeslut -Yttrande A ???? Valstuga Öjebyn 20180818-2018-0916 

 Delegationsbeslut A242.099  Yttrande Röjardagen Piteå Destination Piteå ekonomiska 

förening 

 Delegationsbeslut A113.221 Yttrande SM Watercross västra kajen 13-16 juli 2018 

 Delegationsbeslut yttrande A213.947 nationaldagsfirande Badhusparken 

 Yttrande A206.966 bilutställning Badhusparken 2018-06-07--2018-08-30 varje torsdag 

18:00-21:00 

 Delegationsbeslut A272.443 Yttrande uteservering Nordic Sandwich AB, Subway 

 Delegationsbeslut - yttrande A262.145 Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin AB 

 Yttrande från Kultur park och fritid om A262.145 Cirkus Brazil Jack Trolle Rhodin AB 

 Delegationsbeslut - yttrande A121.030 uteservering Kebab House Rådhustorget 

 Delegationsbeslut A243.577 yttrande saxlift Sundsgatan Cederterassen 11-12 juni 

 Delegationsbeslut A263.435 yttrande Byggställning NCC Storgatan 35 

 Delegationsbeslut A283.703 Yttrande At Front skylift Sundsgatan/Uddmansgatan f.d. 

Pentryt 

 Delegationsbeslut - Yttrande A276.053 Byxtorget kristen musik dagar i juni och juli 

 Delegationsbeslut - A269.030 Yttrande Storstrandsföreningen pannkakor Byxtorget 20-

21 juli 

 Delegationsbeslut - A206.242 Yttrande Pensionsmyndigheten info Byxtorget 9 o 12 

augusti 

 Delegationsbeslut A115.794 Yttrande PDOL gatufestival 2018 

 Delegationsbeslut A147.001 Yttrande European Funair AB Tivoli under PDOL 2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande Byxtorget 16 juni information Socialdemokraterna 

 Delegationsbeslut A313.401 Yttrande varuexponering Shop Intim Storgatan 552 

 Delegationsbeslut A494.456 yttrande materialupplagsområde kv.Vargen 

 Delegationsbeslut - Yttrande A333.698 Varuexponering Gardin Galleriet Storgatan 47 

 Delegationsbeslut - yttrande A285.668 Stora Nolia mässan 2018 

 Delegationsbeslut - Yttrande A136.563 Valstuga Öjebyn Socialdemokraterna 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 26 (30) 

Sammanträdesdatum  

2018-08-23  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 Delegationsbeslut A191.121 Yttrande Affischering val sjukvårdspartiet 

 Delegationsbeslut - Yttrande A.355.657 Marknad musik och båtutställning 

 Delegationsbeslut - Yttrande valbod Centerpartiet A.247.043 

 Delegationsbeslut - Yttrande A237.260 Valbod Nya Moderaterna 

 Delegationsbeslut - Yttrande A256.397 valbod Socialdemokraterna 

 Delegationsbeslut - Yttrande A266.575 valbod Vänsterpartiet 

 Delegationsbeslut - Yttrande A244.810 KD valbod 

 Delegationsbeslut - Yttrande A238,739 Liberalerna valstuga 

 Delegationsbeslut - Yttrande A380.072/2018 moderaterna torgmöte Byxtorget 

 Delegationsbeslut - Yttrande A375.385/2018 torgmöte Rådhustorget 2018-08-21 

 Delegationsbeslut - Yttrande A272.895/2018 byggställning - Storgatan 47 - Jowahuset 
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§ 130  
 

Delgivningsärenden 

Diarienr 18SBN6 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Cirkulär 18:20 SKL Feriejobb/sommarjobb 2018 

 Avsägelse av politiska uppdrag 
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§ 131  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger delgivningarna till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 §148 Riktlinje för personlig säkerhet för 

förtroendevalda 

 Riktlinje för personlig säkerhet för förtroendevalda 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 151 Ansökan om stöd i Landsbygdsprogrammet 

(Jordbruksverket) för utbyggnad av bredband på landsbygden 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-06-19 § 93 

Ansökan om markanvisning Pitholm 47:13>4 

 Fastighets- och servicenämndens beslut 2018-06-14 § 45 Riktlinjer för upplåtelse av 

offentlig plats 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 106 Minskning av antalet platser för 

ensamkommande barn 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 116 Revidering av Plan för rätt fart i Piteå 

 Plan för rätt fart i Piteå 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 110 Begäran om investeringsmedel för 

exploatering av Haraholmens industriområde 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 134 Val avsägelser och fyllnadsval 2018 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 § 145  Medborgarförslag - Namnge orterna i 

Piteå kommun med namn på pitemål på vägskyltarna 
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§ 132  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

1. delegationsordning för lokala föreskrifter om stängning av lokal gata eller väg 

 

2. Dialog Rådhustorget 20–21: information om det två olika idéskisserna och dialogen 

om dem. 
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§ 133  
 

Av ledamöter väckta ärenden 

Diarienr 18SBN9 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa en lägesrapport över 

Grundviksärendet som överklagats. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över nämndens reglemente och 

delegationsbestämmelser. 

 

 

 

 




