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§157 

Ändring av dagordning 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att en ansökan om planbesked för flerbostadshus på 

fastigheten Pitholm 45:3 läggs till dagordningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ordförande föreslår att ett extraärende läggs till dagordningen i samband med att Plan, bygg 

och mark föredrar sina ärenden. Ärendet har på grund av tekniska fel inte kommit med i 

kallelsen. 
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§ 158  
 

Revisorernas grundläggande granskning av 

samhällsbyggnadsnämnden 2018 

Diarienr 18SBN216 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tackar revisorerna för besöket. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunallagen (KL 9 kap) och god revisionssed anger att revisorerna ska granska all 

verksamhet årligen. 

 

För att tillgodose detta krav granskar revisorerna hur nämnder och styrelse arbetar för att 

säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Grundläggande granskning genomförs varje år för styrelsen och nämnderna och sker genom 

löpande insamling och fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 

styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem 

och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. Det övergripande 

syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om nämnderna och styrelsen har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 

 

Revisorerna besöker samhällsbyggnadsnämnden den 21 november 2018. 

 

Kommunrevisionen tillämpar en enkät, se bilaga, som en del i den grundläggande 

granskningen. Kommunrevisionen använder dessa frågeställningar som utgångspunkt för 

dialogen med nämnden. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-10-03, § 137, ordförande och vice ordförande i uppdrag 

att besvara revisionens frågor, se bilagor. 

 
Beslutsunderlag 

 Svar på revisorernas frågor Grundläggande granskning 2018 

 Svar på revisorernas kompletterande frågor 

 Frågor grundläggande granskning 2018 av samhällsbyggnadsnämnden 

 Revisorernas grundläggande granskning 2018 kompletterande frågor till respektive 

nämnd 
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§ 159  
 

Månadsrapport 

Diarienr 18SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av månadsrapporten för oktober 2018. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för oktober 2018. 

 
Beslutsunderlag 

 Månadsrapport SBN oktober 2018 
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§ 160  
 

Svar på medborgarförslag om vindskydd vid busskuren Kvarnen i 

Öjebyn 

Diarienr 18SBN158 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget eftersom kollektivtrafikens hållplatser 

kommer att ses över när Öjagatan byggs om. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om behov av väderskydd på busshållplatsen vid kvarnen 

efter Öjagatan i Öjebyn. 

 

Det pågår ett arbete i Öjebyn med att se över strukturen på området som inrymmer Solander-

skolan, badhus, äldreboenden med mera. Arbetet inkluderar trafiksituationen på såväl området 

som Öjagatan eftersom det är en väl nyttjad gata av skolbarn och andra för att ta sig till sina 

målpunkter. 

 

Det finns även planer för trafiksituationen på hela Öjagatans sträckning som då inkluderar den 

del där kvarnen finns. En gång- och cykelväg längs hela sträckan finns exempelvis med i 

Piteå kommuns gång- och cykelplan. När kommunen bygger om gator är kollektivtrafikens 

hållplatser en naturlig del av arbetet. I samband med att en ombyggnation av Öjagatan sker 

kommer man att titta på samtliga busshållplatser på sträckan. Samtliga aspekter rörande 

kollektivtrafiken ses då över bland annat behovet av tillgänglighetsanpassning, kurer, lämplig 

placering av hållplatser och belysning. 

 

Med anledning av det pågående arbetet är det inte aktuellt med några mindre tillfälliga 

åtgärder på Öjagatan. 

 

Yrkanden 

Ulf Lindström (L) yrkar att svaret på medborgarförslaget ska ändras så att det anses besvarat. 

 

Ordförande Brith Fäldt (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Ett vindskydd vid busskuren Kvarnen i Öjebyn 
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§ 161  
 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda alla förskolor att åka gratis 

buss 

Diarienr 17SBN201 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden anser ärendet färdigbehandlat. 

  

Anteckning 

Ulf Lindström (L) är positiv men vill förtydliga att det endast gäller orter med lokaltrafik och 

inte länstrafikens busslinjer i byarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslaget anger att alla förskolor ska få ett busskort för att kunna nyttja lokal-

trafiken gratis. Att erbjuda barnen ett lustfyllt sätt att åka kollektivt. Skapa ett intresse för 

lokaltrafik och miljötänk med att åka tillsammans redan från ung ålder, hållbar utveckling. 

 

Att redan i tidig ålder visa barn och unga att kollektivtrafiken är ett bra färdmedelsalternativ 

för att transportera sig är positivt och skapar goda förutsättningar för att de ska fortsätta resa 

på ett hållbart sätt även i framtiden. Kollektivtrafiken är även ett säkrare färdmedel än bilen. I 

nuläget finns busskort med olika resealternativ att köpa, exempelvis 20 resors kort. Läns-

trafiken arbetar även på att se över möjligheter till att införa det så kallade 619 kortet. Det 

innebär att barn och ungdomar mellan 6-19 år reser avgiftsfritt med all kollektivtrafik i 

Norrbotten. Innan ett beslut kan tas om införande av 619 kortet ska Länstrafikens utredning 

färdigställas och förslaget presenteras för berörda kommuner. 

 

Medborgarförslaget att erbjuda förskolor i Piteå kommun gratis busskort innebär att dessa i 

nuläget måste köpas in enligt nu gällande taxor för kollektivtrafiken. Samhällsbyggnad 

bekostar driften av kollektivtrafiken i kommunen men står inte för biljettkostnader till andra 

förvaltningar. Busskort till olika verksamheter inom kommunen bekostas av respektive 

förvaltning. Eftersom det är utbildningsförvaltningen som ansvarar för förskolan och dess 

budget är det de som bör besluta om busskort ska erbjudas inom deras verksamhet. 

 

Utbildningsförvaltningen har givits möjlighet att yttra sig i ärendet och de bekräftar att det är 

de som ska stå för förskolornas kollektivtrafikkostnader. De konstaterar vidare att det skulle 

innebära stora mängder tillkommande resor och med det ökade kostnader för utbildnings-

förvaltningen. De uppger dock inte något tydligt ställningstagande i frågan. 

 

Yrkanden 

Marika Risberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag om att erbjuda alla förskolor att åka gratis buss 

 Yttrande på medborgarförslag gratis buss för förskolor 
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§ 162  
 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - tematiskt tillägg till 

översiktsplan (ÖP2030) 

Diarienr 18SBN276 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner uppdragsbeskrivning för 

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) - tematiskt tillägg till översiktsplanen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen finansierar uppdraget med 400 tkr 

via planbudget 2019. 

  

Anteckning 

Marika Risberg (C) får till protokollet antecknat följande: Den tidigare dialog som genom-

fördes i en del byar för ca 5 år sedan ska inte ses som att dialog redan utförts. I arbetet med att 

ta fram utredningsområdena ska ny dialog ske med de delar av kommunen (områden/byar 

etc.) som ligger utanför landsbygdscentrum (där har dialog skett i arbetet med FÖP). 

Exempelvis: Markbygden, Lillpite med omnejd, Hemmingsmark, Alterdalen, Sjulsmark, 

Sikfors, Arnemark. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog översiktsplanen (ÖP2030) 2016-12-19. I samband med detta 

beslutades att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen - landsbygdsutveckling i 

strandnära läge. Samhällsplanering har fått i uppdrag att utföra en LIS-utredning. 

 

Genom att peka ut LIS-områden är det förväntade resultatet av utredningen att den bidrar till 

en hållbar och långsiktig utveckling av Piteås landsbygd och möjliggör utveckling i strand-

nära lägen. 

 

Kostnader för att genomföra uppdraget är uppskattat till 400 tkr till utredningar, medborgar-

dialoger, samrådshandlingar, utställningsmaterial, annonsering etc. 

 
Beslutsunderlag 

 Uppdragsbeskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
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§ 163  
 

Gallringsbeslut för pappershandlingar skannade till verksamhets-

systemet ByggR 

Diarienr 18SBN324 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden gallrar de pappershandlingar som skannats in till verksamhets-

systemet ByggR. Gallring får ske först tre månader efter skanning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden betraktar inskannade handlingar som originalhandlingar och 

bevarar den information som finns i systemet ByggR. 

 

Beslutet avser de handlingar tillhörande lovärenden enligt plan- och bygglagen (PBL) samt 

administrativa ärenden (PBL). 

 
Ärendebeskrivning 

Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras och att gallring är ett undantag från 

denna huvudregel. Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det finns viktiga 

förbehåll: 

 Gallring får inte ske utan att beslut har fattats. Den som ska besluta är myndigheten, 

dvs. den nämnd som producerat handlingen, i detta fall samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 Gallring ska ske på ett kontrollerat sätt och vara noga genomtänkt och kunna 

motiveras. Felaktigt eller för omfattande gallring innebär att man förlorar betydelsefull 

information. 

Om de handlingar som inkommer till myndigheten i pappersform skannas måste myndigheten 

ta ställning till vad som är att betrakta som original. Pappersförlagan kan gallras om 

informationen i systemet ska bevaras digitalt genom konvertering till godkända filformat 

enligt gällande standarder. 

 

I Riksarkivets författningssamling (RA-FS 2003:2) specificeras ett antal kvalificerade krav för 

att pappershandlingar ska få gallras efter skanning. 

 

På det sätt som skanning och registrering i systemen görs, och även ska göras i framtiden, 

ansvarar nämnden för att: 

 samtliga handlingar blir korrekt inskannade och att läsbarheten är god 

 

 det finns dokumenterade rutiner för skanning, som garanterar format- och 

kvalitetskraven vid skanning. 

Förvaltningschef har 2018-10-31 fastställt det styrande dokumentet ”Anvisningar för 

skanning inom Samhällsbyggnad ” som ska garantera att format- och kvalitetskraven vid 

skanningen uppfylls. 
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Verksamhetssystemet ByggR har en så kallad exportfunktion vilket gör det möjligt att 

konvertera lagrad information till XML-filformat. Detta filformat är godkänt för 

slutarkivering enligt Riksarkivets FGS-paketstruktur, senaste versionen. FGS står för 

förvaltningsgemensamma specifikationer och ska definiera informationens struktur mellan 

t.ex. ett verksamhetssystem och ett e-arkiv. Genom FGS:erna ska informationen enkelt kunna 

överföras mellan myndigheter och struktureras för återsökning i arkiv. 

 

Kommunarkivarien bedömer att om ovan nämnda kriterier uppfylls så blir informations-

förlusten ringa och informationen säkerställs en digital långtidslagring. Rekommendationen är 

att pappersunderlagen då kan gallras vid inaktualitet. När den tidpunkten ska äga rum är upp 

till Samhällsbyggnad själv att besluta. Den frist man kommer fram till ska dokumenteras i de 

informationshanteringsplaner som ska tas fram för respektive nämnd. 
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§ 164  
 

Systematiskt kvalitetsarbete för vuxenutbildningen i Piteå kommun 

2018 

Diarienr 17SBN543 

 
Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner analysen och ger vuxenutbildningen i uppdrag 

att fortsätta bedriva verksamheten enligt redovisningen. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden ger vuxenutbildningen i uppdrag att fortsätta 

utvecklingsarbetet för studie- och yrkesvägledningen med inriktning mot SFI 

(utbildning i svenska för invandrare). 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden ger vuxenutbildningen i uppdrag att fortsätta arbeta med 

metodutveckling av validering. 

 

4. Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen om övriga avvikelser. 

Ärendebeskrivning 

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

kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen i Piteå kommun 2018. 

 

I enlighet med beslutet behandlar arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet vid dagens 

möte de tematiserade målområdena: skola, omvärlden och utbildningsval samt övriga 

avvikelser. Beslutet är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen i 

kommunen. 

 

Analysen bygger främst på underlag från studie- och yrkesvägledarna, dialog och samverkan 

med arbetslivet, kurs/program/bransch/yrkesråd, prognoser från arbetsförmedlingen samt 

olika rapporter. 

 

Vuxenutbildningen är idag gränsöverskridare mellan utbildnings-, arbetsmarknads-, 

integrations- och tillväxtpolitik vilket ställer stora krav på verksamhetens anpassningsförmåga 

för att lyckas med det komplexa uppdraget. 

 

Statliga reformer såsom studiestartsstöd, utbildningskontrakt och utbildningsplikt innebär 

utökade arbetsuppgifter för studie- och yrkesvägledningen och målgruppernas behov av stöd 

medför metodutveckling av befintliga insatser. Behovet av vägledning fortsätter att öka i form 

av ökade kontakter via e-post och telefon. Antalet män som besöker drop-in ökar. 

 

Under 2017 tillsattes ett valideringsteam inom vuxenutbildningen med syfte att utveckla 

valideringsstrukturen inom avdelningen. Arbetet sker i samverkan med Region Norrbotten. 

Det uppsökande arbetet inom vuxenutbildningen har under 2017-2018 riktats mot målgruppen 

som har möjlighet att få studiestartsstöd samt mot insatser för att nå ut till målgruppen som 

har möjlighet att studera inom Särskild utbildning för vuxna. 
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Redovisningen av aktuellt tema visar på statistik och en rad insatser för att öka mål-

uppfyllelsen och svara upp mot nämndens uppdrag: 

 82 % av de som slutför en sammanhållen yrkesutbildning under 2017 har gått till 

anställning och 86 % för delåret 2018. Statistiken talar för att vuxenutbildningen 

erbjuder rätt utbildning med rätt innehåll i förhållande till arbetslivets behov. 

Ökad efterfrågan av studie- och yrkesvägledarkompetens påvisar medborgarnas behov av 

vägledning i en komplex omvärld. Dialog mellan medborgare och studie- och yrkesväg-

ledningen bidrar till ett bra underlag för framtida utbildningsutbud och ett utbildningsupplägg 

som svarar upp mot medborgarnas efterfrågan och arbetslivets behov. Samverkan med en rad 

aktörer möjliggör ett större utbildningsutbud och insatser som skapar förutsättningar för att 

fler medborgare ges möjlighet att studera. Flyktingströmmen och globaliseringen innebär en 

ökning av utlandsfödda elever vilket ställer krav på metodutveckling, samverkan och 

validering. 

 

Som framgångsfaktorer ses följande: 

 nära samverkan med arbetslivet 

 

 förändringsbenägen och flexibel organisation 

 

 året-om-verksamhet 

 

 samverkansavtal Femkantens vuxenutbildning 

 

 samverkan med vuxenutbildningen Skellefteå 

 

 politiskt uppdrag att tillhandahålla brett utbildningsutbud 

 

 statsbidrag yrkesutbildning 

 

 studie- och yrkesvägledning 

 

 organisationstillhörigheten. 

Uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden föregående år: att vidareutveckla samverkan med 

kommunens näringslivsavdelning med syfte att fånga upp det lokala arbetslivets behov. En 

rad insatser och aktiviteter har påbörjats och arbetet fortskrider, vilket redovisas i underlaget. 

 

Utvecklingsområden: 

 fortsätta utveckla validering inom vuxenutbildningen 

 

 fortsätta pågående utvecklingsarbete av studie-och yrkesvägledning inom SFI. 
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Övriga avvikelser 

Sedan arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottets sammanträde 2018-10-15 har två 

övriga avvikelser uppstått. Förvaltningen informerar om följande avvikelser: 

1. En elev har anmält en person, på den arbetsplats utbildningen bedrivs, för sexuella 

trakasserier. Ärendet har hanterats i dialog med arbetsplats och elev. Eleven fortsätter 

utbildningen men på annan arbetsplats. 

 

2. En elev har anmält en lärare, hos upphandlad utbildningsleverantör, för kränkning. 

Ärendet hanteras i dialog med utbildningsföretaget. Eftersom eleverna i utbildningen 

kommer från olika kommuner kommer Femkantens ledningsgrupp att fatta ett 

gemensamt beslut om förhållningssätt mot utbildningsföretaget. 

Beslutsunderlag 

 AVU presentation oktober 2018 
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§ 165  
 

Revidering av Riktlinjer för subventionerade anställningar i Piteå 

kommun 

Diarienr 18SBN115 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner reviderade Riktlinjer för subventionerade 

anställningar. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar riktlinjen till kommunstyrelsen för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen antog riktlinjer för subventionerade anställningar 2011-10-03, § 214, efter 

förslag från dåvarande nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning (NAV). 

 

En revidering av riktlinjen godkändes 2015-10-13, § 152, av samhällsbyggnadsnämnden. 

Riktlinjen skickades till kommunstyrelsen för antagande men togs inte upp för beslut. Med 

anledning av den tid som förflutit lämnar samhällsbyggnad ett nytt förslag på revidering av 

riktlinjen för antagande i kommunstyrelsen. Gällande riktlinje anger bland annat NAV som 

ansvarig nämnd. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för subventionerade anställningar i Piteå kommun 
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§ 166  
 

Revidering av Riktlinjer för Kommunala arbetsmarknadsprogram 

(KAP) 

Diarienr 18SBN343 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av Riktlinjer för Kommunalt 

arbetsmarknadsprogram (KAP). 

 

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar riktlinjen till kommunstyrelsen för antagande. 

 
Ärendebeskrivning 

Med anledning av den muntliga information som samhällsbyggnad lämnar om Riktlinjer för 

Kommunalt arbetsmarknadsprogram föreslår arbetsutskottet att reviderade riktlinjer godkänns 

i samhällsbyggnadsnämnden. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den senaste revideringen av riktlinjen 2015-10-13, § 

151. 

 

Det bifogade förslaget innebär en förenkling av det styrande dokumentet i och med att rutiner 

lyfts ur. Förenklingen innebär i sig en större tydlighet om vad arbetsmarknadsprogrammet 

innebär. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för Kommunalt arbetsmarknadsprogram 
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§ 167  
 

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 

Diarienr 17SBN421 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen upphäver "Riktlinjer för upplåtelse 

av gatumark". 

 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner "Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats" och 

föreslår att kommunstyrelsen antar riktlinjerna. 

 

Reservationer 

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

Lindström (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Daniel Bergmans (M) förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen antog 2010-04-26 "Riktlinjer för upplåtelse av gatumark". Representanter 

från samhällsbyggnad; kultur, park och fritid samt fastighets- och serviceförvaltningen har 

sett ett behov av en förtydligad riktlinje och därför tillsammans arbetat fram ett nytt förslag. 

 

Med offentlig plats avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som enligt 

detaljplan redovisas som allmän plats. Så som riktlinjen är utformad idag tydliggörs endast på 

vilket sätt det är möjligt att upplåta gatumark. I det nya förslaget förtydligas begreppet allmän 

plats, vilket innebär att riktlinjen ger stöd för att upplåta offentlig plats i större utsträckning. 

Med anledning av detta ser vi ett behov av en ny riktlinje som tydliggör villkor för upplåtelse 

av offentlig plats. 

 

Syftet med den nya riktlinjen är att upplåtelse av offentlig plats dvs. allmänna vägar, gator, 

torg, parker och andra platser som enligt detaljplan redovisas som allmän plats, ska hanteras 

utifrån samma förutsättningar och villkor. Att upplåta offentlig plats ska bidra till en till-

gänglig, trygg och attraktiv stad för medborgare, besökare och näringslivet i enlighet med 

Piteå kommuns övergripande mål. 

 

Det nya förslaget har lyfts i kultur- och fritidsnämnden samt fastighets- och servicenämnden 

eftersom även dessa nämnder har verksamhetsansvar i många av upplåtelserna för offentlig 

plats och därmed berörs av riktlinjen. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med ändring av 

placering av valbodar. Valbodarna står normalt 2–3 veckor vart fjärde år, alltså 2–3 veckor av 

mer än 200 veckor. 1–1,5 % av tiden. Alltså en kort och begränsad tid. För att väljarna lättare 

ska kunna möta politiker och partier yrkar jag att valbodarna samlas runt Byxtorget. Låt 

Byxtorget vara ett demokratitorg 2–3 veckor vart fjärde år. Torget är ju fritt att använda till 

annat alla andra 200 veckor under fyraårsperioden. Under valet 2018 träffade jag social-

demokrater i valstugan som ställde sig positiva till det. 
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Karl-Erik Jonsson (M), Marika Risberg (C), Jan Westerberg (L) och Ulf Lindström (L) yrkar 

bifall till Daniel Bergmans (M) förslag. 

 

Magnus Nyström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Brith Fäldt (V) ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnads-

nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats 

 Placering av valbodar 

 Riktlinjer för upplåtelse av gatumark 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 19 (43) 

Sammanträdesdatum  

2018-11-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 168  
 

Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 

Diarienr 18SBN350 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner "Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator" och 

föreslår att kommunstyrelsen antar  riktlinjerna. 

 
Ärendebeskrivning 

Det har under en längre tid funnits ett behov hos medborgare att få hastighetsdämpande 

åtgärder i villaområden och längs efter bostadsgator. Som en följd av detta har samhälls-

byggnad beviljat tillstånd för utplacering av blomlådor som en fartdämpande- och trygghets-

höjande åtgärd på kommunala gator inom Piteå kommun. 

 

På det sätt som de nuvarande riktlinjerna är utformade idag ser samhällsbyggnad en svårighet 

att göra en tydlig bedömning av nya ansökningar om blomlådor. Ett av Piteå kommuns mål är 

att Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Att placera ut blomlådor innebär en begräns-

ning i gaturummet, därför måste Piteå kommun som väghållare ha möjlighet att ställa krav på 

att god trafiksäkerhet kan uppnås för samtliga fordonsslag. Med anledning av detta finns nu 

ett behov av att tydliggöra villkor för utplacering av blomlådor. 

 

Att placera ut blomlådor är en kortsiktig åtgärd som syftar till att sänka hastigheten för motor-

fordon och förbättra trafiksäkerheten tillfälligt. Samhällsbyggnads ansvar är att göra en 

bedömning av lämpligheten för utplacering av blomlådor samt märka ut blomlådans placering 

på aktuell gata. Blomlådor får inte försvåra framkomligheten för kollektivtrafik, 

räddningstjänst, sopbilar, samt drift- och underhållsfordon. 

 

I det nya förslaget förtydligas på vilka grunder en ansökan om blomlådor kan beviljas. Ett av 

flera villkor är att vägbredden ska vara minst 5,5 meter för att uppfylla minsta godkända kör-

banebredd. Den minsta angivna körbanebredden baseras på allmänt vedertagna tillgänglig-

hetskrav och ligger till grund för de beräkningar som framgår av bilaga ”Ritning och 

placering blomlådor”. En ansökan ska göras årligen för att lättare upptäcka eventuella 

förändringar på en gata. Således får samhällsbyggnad en tydligare överblick av beviljade 

tillstånd som i sin tur främjar en enhetlig uppföljning och kontroll av underhåll på blomlådor. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att den nya riktlinjen tydliggör villkor för utplacering av blom-

lådor på kommunala gator och samtidigt säkerställer rekommenderade tillgänglighetskrav och 

att god trafiksäkerhet kan uppnås. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för blomlådor på kommunala gator 

 Ritning och placering blomlådor 
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§ 169  
 

Redovisning nyttjandegrad av motorvärmarplatser Stadsberget 

2017–2018 

Diarienr 18SBN203 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av nyttjandegraden av motorvärmar-

uttag i Stadsberget och överlämnar redovisningen till kommunfullmäktige. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav 2018-02-19, § 9, samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att senast 

den 20 juni 2018 redovisa nyttjandegraden av motorvärmaruttag vid Stadsbergets parkerings-

hus under vintern 2017–2018. 

 

När Stadsberget byggdes ansågs motorvärmare vara en viktig faktor för att dels göra 

parkeringshuset mera attraktivt men också utifrån ett miljöperspektiv. Vid ett eventuellt 

införande av parkeringsavgifter planerades motorvärmare ingå i parkeringstaxan som med 

fördel skulle kunna göra så att fler väljer parkeringshuset istället för att parkera på parkerings-

platser utomhus. Vintern 2017–2018 har en avgift tagits ut för nyttjande av motorvärmare på 

13 kr/timme. Avgiften har tagits ut via befintliga betalautomater i Stadsberget. 

 

Tyvärr har kommunen inte haft något system som redovisar separat nyttjandet av motor-

värmare i Stadsberget vilket innebär att det är svårt att specificera en exakt siffra på antalet 

fordon som nyttjat och som idag nyttjar motorvärmare. Betalautomaten och dess program kan 

inte utskilja parkerade fordon med motorvärmare och de som inte använder motorvärmare. 

Förutom de redan uthyrda motorvärmarplatserna i Stadsberget har samhällsbyggnad (trafik 

och projekt) ändå uppskattat nyttjandegraden till ca 2 % av det totala antalet fordon som 

dagligen parkerade i Stadsberget vintern 2017–2018. Uppskattningen har gjorts utifrån 

parkeringsvakternas dagliga kontroller. 

 

Ett nytt parkeringssystem är på gång och med detta blir det betydligt tydligare och lättare att 

överblicka och redovisa nyttjandegraden av motorvärmare. Det nya systemet har dock blivit 

försenat och det kommer därför att dröja ytterligare innan någon utförligare statistik kan 

redovisas. 

 
Beslutsunderlag 

 Nyttjandegrad motorvärmare Stadsberget 2017-2018 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 21 (43) 

Sammanträdesdatum  

2018-11-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 170  
 

Information om planärenden 

Diarienr 18SBN11 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

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

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 22 (43) 

Sammanträdesdatum  

2018-11-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 171  
 

Planbesked för cirka 50 kolonilotter -  

Diarienr 18SBN352 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas under 

förutsättning att antalet parkeringar och in- och utfart till området utreds och säkerställs. 

 

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

(2010:900). 

 

Information till beslutet 

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

ska inte heller uppfattas som ett 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 planläggnings-

arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. För närvarande är det kö på 

handläggning av detaljplaner, vilket innebär att planstart inte alltid kan ske precis då 

exploatören önskar. Detta innebär att sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då 

planstart önskas. 

 
Ärendebeskrivning 

Den 3 oktober 2018 inkom en ansökan om planbesked gällande etablering av ca 50 koloni-

lotter på fastigheten  (se bilaga). I en 

första etapp planeras 29 kolonilotter i den norra delen (närmast Renövägen) och i andra 

etappen planeras 26 kolonilotter om vardera 200–300 m2. Eftersom hela området är utbyggt 

beräknas finnas 32 parkeringsplatser på området vilket ger 0,58 platser per kolonilott. Ett 

servicehus med gemensamhetslokal placeras mitt på området och norr om Renövägen 

planeras en öppen grönyta med plats för grillplats (se bilaga). 

 

Natur- och kulturvärden, ÖP, riksintresse, strandskydd 

Översiktsplanen anger att området ligger inom närnatur av särskild betydelse och området är 

inte detaljplanelagt sedan tidigare. Det ligger inom riksintresse för friluftsliv och kustturism. 

Dock finns inga kända dokumenterade naturvärden registrerade för området. För området norr 

om vägen anger Skogsstyrelsen att det rör sig om sumpskog. Denna notering och avgränsning 

utfördes 1992 och baseras i första hand på flygbildstolkning. Skogsstyrelsen har inte angett 

status vad gäller naturvärdesklass för detta område. Inga kulturvärden bedöms finnas i 

området. 

 

Fastigheten  ligger till viss del inom strandskyddat område. Detta område 

sträcker sig över Renövägen och in över det område som anges som parkering. 

 

Infrastruktur, vatten och avlopp (VA) 

Infrastruktur i form av vägar finns.  

vilket innebär god infrastruktur till området. Inom planområdet behöver vägar, parkering och 
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övrig infrastruktur genomföras. Då utbyggnad av VA till Renön/Nötön är ett aktuellt projekt i 

Piteå kommun kommer goda förutsättningar att finnas för detta. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att planläggning av området kan inledas. Det planerade koloni-

området med stugor bedöms vara ett bra komplement ur geografisk synpunkt till tidigare 

etableringar på Fårön och Slammermora. Planarbetet anses kunna ske med standardförfarande 

enligt plan- och bygglagen (PBL). 

 

Frågor att utreda i det framtida planarbetet är antalet parkeringsplatser som i ett första skede 

bedöms vara få till antalet. Detta med hänsyn till att det är relativt långt avstånd till Piteå 

tätort med omnejd, ingen kollektivtrafik finns i närområdet samt avsaknad av GC-vägar. 

Bilutnyttjandet kan därför antas bli stort. Ett för lågt parkeringstal kan leda till fordon 

parkeras längs med Lastgrundsvägen och Renövägen och med det kan skapas en osäker och 

oönskad trafikmiljö. Tillskapandet av infart till parkering och avfall/kompost/servicehus 

bedöms bättre kunna ske från Lastgrundsvägen istället för från Renövägen då denna klassas 

som uppsamlingsgata där andel in- och utfarter ska begränsas. 

 

Planarbetet bör också säkerställa hanteringen av VA inom området. För att undvika att 

kolonistugorna får annan användning än just kolonistugor som avses att användas tillfälligt 

och inte som permanentboende eller sommarstuga, bör VA enbart finnas i det gemensamma 

servicehuset samt vid vattenposter inom området för bevattning. Ytterligare frågor att utreda i 

detaljplanearbetet är lämplig storlek på tomterna samt byggrätt för kolonistugorna. 

 

Avgift 

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

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7 klass 3, 9 000 kr. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslut. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om planbesked  2018-602 

 Orienteringskarta  PB 2018-602 

 Planskiss  PB 2018-602 

 

 

 

 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 24 (43) 

Sammanträdesdatum  

2018-11-21  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

§ 172  
 

Planbesked för industriändamål -  

 

Diarienr 18SBN355 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 

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

(2010:900). 

 

Information till beslutet 

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

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

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

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

arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 

ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 

 
Ärendebeskrivning 

Haraholmen är inne i en expansiv fas med stora genomförda och planerade investeringar 

under åren 2014–2020. Investeringarna görs dels av privata aktörer och dels av Piteå kommun 

och dess bolag. Området som ansökan avser omfattar en yta av ca 80 hektar på  

”. I öster gränsar 

området till ”Haraholmens industriområde 1” som sedan 1983 är planlagt för industriändamål 

(D0163) och nu håller på att tas i anspråk. Industrietableringar som är aktuella inom både 

område 1 och område 2 är i första hand verksamheter med behov av närhet till ett 

logistikcentrum samt behov av större markyta. 

 

Gällande planer 

Den västra delen av området närmast motorstadion och halkbanan har, enligt gällande över-

siktsplan, markanvändningen ”verksamhetsområde, planerad” medan den östra delen har 

markanvändningen ”verksamhetsområde, utredningsområde”. Motiv till utpekande av 

”utredningsområde” var bl.a. att det i ett tidigare planlagt industriområde (Stadsplan för 

Pitholmens industriområde, D0154, fastställd 1977) nordväst om det nu aktuella området 

föreligger konflikter med många andra intressen och värden (rekreationsvärden, rennäringens 

behov, naturvärden mm). Tanken var att delar av det planlagda industriområdet (D0154) 

skulle kunna upphävas utifrån konflikterande värden om det nu aktuella området kunde tas i 

anspråk och kompensera för förlusten av industrimark inom det planlagda området (D0154). 

 

Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare men angränsar till Stadsplan för Haraholmens 

industriområde (D0163), område 1. 

 

Söder om väg 505, i angränsning till det ansökta områdets västra spets, har ett detaljplane-

arbete startat hösten 2018 (D2104). Det huvudsakliga syftet med det påbörjade detaljplane-

arbetet är att möjliggöra utvidgning av Haraholmens logistikcentrum. 
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Konsekvenser och eventuell påverkan på befintliga värden och intressen 

Området ligger inom riksintresse för kustturism och friluftsliv, enligt 4 kap. 2 § miljöbalken 

(1998:808), och omfattar hela kommunens yta öster om E4. Riksintresse för rennäring finns 

nordväst om det ansökta området. 

 

Området består av i första hand skog som i delar av området övergår till en myr-skogmosaik. 

En hel del inslag av våtmark/myrmark finns inom området. Den tilltänkta verksamheten i 

området kommer att innebära en mycket stor förändring och omdaning av naturmiljön som 

kommer att leda till att de växt- och djurarter som finns där idag kommer att trängas undan. 

Enligt Skogsstyrelsen utgörs mindre andelar av området av sumpskog. Skogsstyrelsens 

notering baseras på flygbildstolkning och säger ingenting om det finns naturvärden eller inte i 

området. 

 

Vad kommunen känner till nyttjas området i mycket liten utsträckning för rekreation, 

friluftsliv eller andra naturbaserade aktiviteter. En endurobana finns dock i eller nära intill 

området. 

 

Söder om det aktuella området, söder om väg 505, ligger Sandängesstrandens naturreservat 

och ett antal bostäder/fritidshus. Det finns risk för påverkan på naturreservatet och bostäderna. 

 

Den planerade ändrade markanvändningen inom området från skogsmark till planlagd mark 

för industri eller verksamheter medför att kommunens skogsmarksareal minskar och därmed 

minskar även avkastningen från det kommunala skogsbruket. 

 

Väg 505 och Piteå Hamn omfattas av Riksintresse för kommunikationer. Flera vägar/ingångar 

till området har bedömts behövas för att uppnå god framkomlighet och för möjlighet till 

trafikomledning vid en eventuell nödsituation. Där området angränsar mot järnvägen kan 

område för lastning och avlastning planeras. 

 

Utredning av områdets kapacitet gällande vatten och avlopp pågår. 

  

Motivering 

Samhällsbyggnad anser att planläggning av området kan inledas. Ansökan om planbesked för 

ett industriområde på Haraholmen går i linje med Piteå kommuns prioriterade mål att vara en 

attraktiv ort för näringsliv och företagande. Det finns idag begränsat med exploateringsbar 

industrimark i Piteå kommun och det är därför angeläget att påbörja arbetet med att upprätta 

en detaljplan för Haraholmens industriområde 2. 

 

Genom att samplanera exploateringen av områdena Haraholmens industriområde 1 och 2 

möjliggörs samordningsvinster och stora kostnadsbesparingar för Piteå kommun och dess 

bolag. Detta genom att det exempelvis ger möjligheter för massbalans och strategiskt 

placerade anslutningspunkter för el samt vatten och avlopp (VA). När planmässiga och 

infrastrukturella förutsättningar finns på plats finns större möjligheter för kommunen att 

arbeta proaktivt med industriella etableringar. 
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Krav på utredningar, åtgärder och kompensation 

Förekomst av eventuella naturvärden bör utredas och undersökas genom fältinventeringar (på 

barmark) enligt SIS-standard för naturinventeringar. Rennäringens intressen bör utredas och 

redovisas främst utifrån områdets betydelse för vinterbete. 

 

Ställningstaganden till kompensationsåtgärder för att uppväga omdaning av naturmiljön som 

kommer att leda till att de växt- och djurarter som finns där idag kommer att trängas undan 

bör därför belysas i det fortsatta planarbetet. 

 

Möjlighet till kompensation för förlorade värden i området genom att upphäva hela eller delar 

av stadsplan för Pitholmens industriområde behöver övervägas i det fortsatta planarbetet. 

 

Eventuell påverkan och behov av skyddsavstånd eller andra åtgärder för att minimera 

störningar på Sandängesstrandens naturreservat samt för närliggande bostäder ska utredas och 

säkerställas. 

 

Det allmänna strandskyddet tangerar södra delen av det aktuella området invid väg 505. 

Eventuellt behov av upphävande av strandskyddet hanteras i planarbetet. 

 

Med anledning av den höga expansiva utvecklingsfasen Haraholmen befinner sig i har en 

utredning av trafiksituationen (samtliga trafikslag) kopplat till sökt planbesked och till övrig 

utveckling i Haraholmen påbörjats. Utredningen kommer ligga till grund för en dialog med 

Trafikverket om var eventuella anslutningar mot väg 505 bör förläggas och hur de bör 

utformas inför framtagande av detaljplan. 

 

Då industriverksamhet kan antas medföra föroreningar av dagvatten bör en dagvatten-

utredning med fokus på rening genomföras. Kommunens riktlinjer för dagvatten ska vara 

vägledande. 

 

Planförfarande 

Samhällsbyggnad bedömer att en planläggning är av betydande intresse för allmänheten samt 

även i övrigt är av stor betydelse. En möjlig planläggning ska därför handläggas med utökat 

planförfarande enligt 5 kap. § 7 plan- och bygglagen (PBL). 

  

Avgift 

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

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7, klass 4, 14 400 kr (prisnivå 2018). 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) och Karl-Erik Jonsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan planbesked  PB 2018-594 

 Orienteringskarta  PB 2018-594 

 Situationsplan  PB 2018-594 
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§ 173  
 

Planbesked för flerbostadshus -  

Diarienr 18SBN398 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas under förut-

sättning att följande utreds och säkerställs: 

 

 antalet parkeringar 

 in- och utfart till området 

 dagvattenhantering 

 plats för snöupplag 

 befintlig fjärrvärmeledning 

 befintliga kopparkablar. 

 

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

(2010:900). 

 

Information till beslutet 

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

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

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

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

arbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden 

ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked för  har den 27 september 2018 

inkommit till samhällsbyggnadsnämnden. Sökanden önskar bygga två flerbostadshus om två 

till tre våningar med totalt tjugo lägenheter fördelade på två till tre rum och kök. Sökanden 

vill också uppföra tillhörande servicebyggnader, markparkeringar, lekplats med mera. 

Sökanden har angett parkeringstal 1,0, vilket innebär 1 P-plats per lägenhet. 

 

Befintliga förhållanden 

Området berörs av befintlig detaljplan (D0101) från 1951 vilken reglerar allmän plats: park 

eller plantering. I kommunens översiktsplan ÖP2030 är aktuell fastighet inte kategoriserad 

och utpekad för något specifikt ändamål. Fastigheten omfattas av riksintresse för Friluftsliv 

och Kustturism, och delar av fastigheten ligger inom riskzon för översvämning vid 100-

årsregn. 

 

På tomtens norra del finns en befintlig skogsdunge med äldre tallar. Fjärrvärmeledning med 

ledningsrätt ligger i nedre vänstra hörnet på aktuell tomt, och det finns även kopparkablar i 

marken. Området är inom befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 

Det finns två dagvattenledningar som har sina utsläppspunkter här. 
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Motivering 

Piteå kommun är ägare av fastigheten och det finns inga planer på att utveckla platsen till 

något annat än vad den är idag. Tidigare fanns här en lekplats, men några planer på att 

anlägga en ny sådan på platsen igen finns inte. Fysisk planering, Samhällsbyggnad gör därför 

bedömningen att en bostadsförtätning i området är positiv. En sådan förtätning, överens-

stämmer med kommunens mål om ökad befolkning samt målet om att skapa attraktiva 

bostadsmiljöer. 

 

Planeringsförutsättningar 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad anser att den befintliga skogsdungen bevaras som ett 

grönt inslag då det inom Strömnäsområdet finns få kvarvarande gröna strukturer. 

 

Vid byggnation måste hänsyn till fjärrvärmeledningen tas, och kopparkablar måste skarvas 

bort innan tomten bebyggs. Det måste finnas ett tillräckligt stort avstånd, minst 3 meter, för 

snöupplag mellan gång- och cykelvägen längs Durrnäsvägen och kommande bebyggelse. 

  

Samhällsbyggnad bedömer att utfart från tänkt exploateringsområde lämpligast sker mot 

Södergatan. Detta eftersom Durrnäsvägen har funktionen uppsamlingsgata med busstrafik, 

samt att den nyligen upprustade gång- och cykelvägen längs med Durrnäsvägen är väl 

trafikerad. Den fungerar som skolväg för elever på Pitholmsskolan, Strömnässkolan och 

Strömbackaskolan. Utfart mot Södergatan innebär en nära koppling till Ringiusvägen vilket 

gör att trafik kan styras bort från Strömnäsgatan. 

 

Samhällsbyggnad anser att kommunens parkeringsnorm ska följas. För dessa tjugo lägenheter 

(två rum ock kök och större) innebär detta 18 bilparkeringar och 40 cykelparkeringar. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att kapacitet för vatten och spillvatten finns för tillkommande 

bebyggelse. Funktionen för befintliga dagvattenledningar måste kvarstå. Samhällsbyggnad 

anser att en dagvattenutredning måste göras för att undersöka möjligheterna till ett lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Kommunens riktlinjer för dagvatten ska vara vägledande. 

 

Planförfarande och avtal 

Samhällsbyggnad bedömer att en möjlig planläggning av området kan handläggas med 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL). I samband med detaljplanearbetet ska 

ett markanvisningsavtal mellan Piteå kommun och exploatören upprättas. 

  

Avgift 

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

142. Planbesked debiteras enligt tabell 7, klass 2, 5 400 kr. 

  

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar avslag. 

 

Brith Fäldt (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att planläggning kan inledas 

under förutsättning att antalet parkeringar, in- och utfart till området, dagvattenhantering, 
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plats för snöupplag, placering av befintlig fjärrvärmeledning och befintliga kopparkablar 

utreds och säkerställs. 

 

Mikael Borgh (V), Karl-Erik Jonsson (M) och Jan Westerberg (L) yrkar bifall till Brith Fäldts 

(V) förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

enligt Brith Fäldts (V) förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Ansökan om planbesked -  PB 2018-592 

 Situationsplan -  PB 2018-592 

 Illustration -  PB 2018-592 
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§ 174  
 

Detaljplan för industriändamål -  

Diarienr 18SBN359 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för del av . 

 

Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnads samrådsredogörelse och gransknings-

utlåtande 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 anslags-

tavla. Om inte länsstyrelsen överprövat planen eller sakägare överklagat planen vinner den 

laga kraft tre veckor efter att samhällsbyggnadsnämndens beslut anslagits på kommunens 

digitala anslagstavla på www.pitea.se. 

 
Ärendebeskrivning 

Sökanden vill upprätta ny detaljplan för  med intentionen att 

införliva pågående markanvändning samt möjliggöra för personalutrymmen och kontor för 

industriverksamhetens behov. 

 

Planområdet är beläget vid Piteå hamn på Haraholmen i anslutning till Cisternvägen. I 

kommunens översiktsplan ÖP2030 är området utpekat som befintligt verksamhetsområde. 

Området är planlagt sedan tidigare i detaljplanen D0164 där aktuellt planområde anges som 

allmän plats (gata) och kvartersmark för hamnändamål där byggnad inte får uppföras. 

 

Förslag till ny detaljplan reglerar kvartersmark för industriändamål samt kontor i syfte att ge 

planmässiga förutsättningar för pågående industriverksamhet samt kontor för industri-

verksamhetens behov. Största tillåtna byggnadsarea uppgår till 20 procent av fastighetsarean, 

samt regleras högsta nockhöjd till 9 meter. Minst 50 procent av fastighetsarean ska vara 

genomsläpplig för dagvatten. 

 

Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 2018-09-10–2018-10-01. Samhälls-

byggnad har upprättat en samrådsredogörelse daterad 2018-10-04. I redogörelsen framgår i 

vilken omfattning kommunen har tagit hänsyn till inkomna synpunkter. 

 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2018-10-08–2018-10-22. 

Samhällsbyggnad har upprättat ett granskningsutlåtande daterat 2018-10-31. I utlåtandet 

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

Samhällsbyggnad anser att planförslaget går i linje med kommunens övergripande mål om att 

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande samt att detaljplanen reglerar de 

befintliga förhållanden som råder på platsen. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att planen är klar för antagande och föreslår att samhällsbyggnads-

nämnden antar detaljplanen. 

 

Avgift 

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

142. Detaljplan debiteras enligt tabell 8 B klass 2, 43 500 kronor. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) och Karl-Erik Jonsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Plankarta med planbestämmelser -  PB 2017-658 

 Bilaga 2 Planbeskrivning -  PB 2017-658 

 Bilaga 3 Samrådsredogörelse -  PB 2017-658 

 Bilaga 4 Granskningsutlåtande -  PB 2017-658 

 Bilaga 5 Delegationsbeslut om betydande miljöpåverkan -  PB 2017-

658 
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§ 175  
 

Förhandsbesked för enbostadshus -  

 

Diarienr 18SBN351 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om förhandsbesked för ersättningsbyggnad av 

enbostadshus på fastigheten . 

 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan med stöd av 3 kap. 8 § miljöbalken (1998:808). 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om förhandsbesked för ersättningsbyggnad av enbostadshus på fastigheten 

 inkom till samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-14. Sökande har framfört 

synpunkter i en bilaga till ansökan. 

 

Platsen ligger inom redan etablerad bebyggelse ca 3 km fågelvägen från Piteå Centrum. Infart, 

vatten och avlopp finns redan på fastigheten. 

 

Riksintresse Norrbotniabanan råder på fastigheten. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att en ersättningsbyggnad inte är lämplig med hänsyn till det 

rådande Riksintresset på fastigheten i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken (MB). Mark- och 

vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energi-

produktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering ska 

så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 

av sådana anläggningar. 

 

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

 

Ingen av grannarna har inkommit med erinran. Trafikverket har lämnat erinran enligt bilaga. 

 

Kommunicering 

Sökande har beretts möjlighet att yttra sig senast 2018-11-12. 

 

Yrkanden 

Ulf Lindström (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Översiktsbild  PB 2018-575 

 Ansökan om förhandsbesked  PB 2018-575 

 Bilaga till ansökan  PB 2018-575 

 Remissvar med erinran från Trafikverket PB 2018-575 
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 Situationsplan nuvarande läge  PB 2018-575 

 Situationsplan rivning och nybyggnad  PB 2018-575 

 Situationsplan översikt  PB 2018-575 
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§ 176  
 

Nybyggnad av drivmedelsanläggning och rivning av  

 

Diarienr 18SBN363 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

drivmedelsanläggning och tankning för båt/skoter vid brygga på fastigheten  

under förutsättning att sökande lämnar in en avvecklingsplan. 

 

Jäv 

Brith Fäldt (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

 

Reservationer 

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

Lindström (L) reserverar sig till förmån för förvaltningens förslag. 

 
Ärendebeskrivning 

 inkom till samhällsbyggnadsnämnden 2018-02-01 (reviderat 2018-

09-12) med ansökan om bygglov på en drivmedelsanläggning med tidsbegränsat bygglov på 

fastigheten . 

 

Platsen ligger på ett område som inte är planlagt för ett specifikt ändamål. Riksintresse för 

Norrbotniabanan råder på fastigheten. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att en drivmedelsanläggning inte är lämplig att uppföra på 

området med hänsyn till det rådande riksintresset i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken 

(1998:808). Utfartsförbud råder på den angivna platsen. 

 

Samtliga hörda grannar har inkommit med erinran, se bilagor. Räddningstjänsten och 

Citybuss har inget att erinra. PNF har inte inkommit med några synpunkter. 

 

Kommunicering 

 har fått möjlighet att yttra sig över 

förvaltningens förslag till beslut (avslag på ansökan). Synpunkter framgår av bilaga. 

 

Yrkanden 

Magnus Nyström (S), Tomas Eklund (S), Agnes Szögi (S), Stig Rönnbäck (S), Mikael Borgh 

(V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att det beviljas under förutsättning att 

sökande lämnar in en avvecklingsplan. 

 

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

Lindström (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag om avslag med hänvisning till 

miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). 
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Propositionsordning 

Ärendets ordförande Magnus Nyström (S) ställer proposition på förslagen och finner att 

samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägget om 

avvecklingsplan. 

 

Daniel Bergman (M) begär omröstning. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande 

propositionsordning: 

Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg. 

Nej-röst för bifall till förvaltningens förslag. 

 

Votering 

Med 7 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden att anta arbetsutskottets 

förslag med tillägget att sökande ska lämna in en avvecklingsplan. 

 
Beslutsunderlag 

 Arbetsutskottet 2018-11-13 § 158 Nybyggnad av drivmedelsanläggning och rivning av 

skärmtak - tidsbegränsat bygglov -  

 Översiktsbild  PB 2018-52 

 Bilder PB 2018-52  drivmedelsanläggning och biltvätt  

 Remissvar med erinran - Piteå kommun Plan bygg mark PB 2018-52  

 Remissvar med erinran Piteå kommun Trafik och projekt PB 2018-52  

 Situationsplan nuvarande PB 2018-52  

 Situationsplan nybyggnad PB 2018-52  

 Yttrande från  2018-11-09  
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§ 177  
 

Sammanträdesplanering för samhällsbyggnadsnämnden 2019 

Diarienr 18SBN357 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner sammanträdesplaneringen för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner mötesplaneringen för 

2019 enligt bifogat beslutsunderlag. Planeringen avser sammanträdesdagar för nämnd, 

nämndens båda arbetsutskott samt presidieberedningar. 

 

Förvaltningen har samordnat planeringen med mötesplaneringen för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen samt kommunens ekonomiska årshjul. 

 
Beslutsunderlag 

 Sammanträdesplanering SBN 2019 
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§ 178  
 

Remissvar på motion (SLP) - Varken campingvagnar eller naturister 

Diarienr 18SBN187 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser förslaget om att nuvarande 

strand inte får bebyggas färdigbehandlat, med hänvisning till beslut av kommunstyrelsens 

arbets- och personalutskott (KSAPU) 2018-06-19 § 93. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslaget om att under-

söka om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 

kommunfullmäktige ger nämnden ansvaret för utredningen. 

 
Ärendebeskrivning 

Motionen ”Varken campingvagnar eller naturister” har 2018-04-26 inkommit från Anders 

Nordin (SLP). Bakgrunden till motionen är Pite Havsbads tidigare ansökan om att få nyttja 

ytterligare kommunal mark, ”naturiststranden”, till strandcamping. Avslag på Pite Havsbads 

ansökan har meddelats av KSAPU 2018-06-19 § 93. En farhåga som framförs i motionen är 

att det i en framtid inte är omöjligt att en ägare till Pite Havsbad ser den ekonomiska möjlig-

heten att ta betalt för att bada på stranden. Nordin skriver även att det bör utredas om naturist-

badet kan flyttas längre norrut till Sandängesstranden, om kommunen vill ha denna verksam-

het kvar. 

 

Nordin hemställer att 1) nuvarande strand, naturiststranden, inte får bebyggas på något sätt 

genom dispensregler, ska vara orörd och vistelse på denna strand ska vara gratis 2) undersöka 

om naturistbadet kan flyttas eller avvecklas. 

 

Motivering 

Ansökan om markanvisning för utökad camping på Pitholm 47:13>4 avslogs av KSAPU 

2018-06-19, § 93. Nordins förslag om att stranden inte får bebyggas kan därmed anses färdig-

behandlat. Att Pite Havsbad i framtiden ska börja ta betalt för vistelse på stranden är inte 

aktuellt, eftersom Pite Havsbad inte har avtal för nyttjande av strandremsan, se ortofoto bilaga 

1. Röd markering på ortofotot är del av Pite Havsbads tomträttsinnehav. Övrig mark är 

kommunal eller har ej fastställda ägarförhållanden. Stranden är fri för allmänheten och 

passage till strand kan alltid ske österifrån, från Klubben. 

 

Nordins förslag om att flytta eller avveckla naturistbadet behöver utredas vidare. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (SLP) - Varken campingvagnar eller naturister 

 Bilaga 1 Översiktskarta M2018-206 Tomträttsinnehav Pite havsbad 

 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2018-06-19 § 93 Ansökan om 

markanvisning Pitholm 47:13>4 
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§ 179  
 

Informationsärenden 

Diarienr 18SBN8 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen och bordlägger informationen om 

SAM2020 till nämndens verksamhetsutbildning den 16 januari. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad informerar nämnden om: 

 SAM2020 

 

 verksamheten inom avdelningen Teknik och gator 

 

 feriearbete. 

Yrkanden 

Marika Risberg (C) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden bordlägger informationen om 

SAM2020 till nämndens utbildningsdag den 16 januari. 

 

Propositionsordning 

Ordförande finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Marika Risbergs (C) förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Ferierapportering 2018 

 Ferie 2018 Handledarenkät 

 Ferie 2018 Ungdomsenkät 
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§ 180  
 

Delegationsbeslut 

Diarienr 18SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegations-

bestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut nr 5-26 2018 delegat Maria Nilsson 

 Delegationsbeslut nr 5-30 2018 delegat Therese Bergdahl 

 Delegationsbeslut 2018-09-10--2018-10-30 delegat Pernilla Forsberg 

 Delegationsbeslut 2018-09-11--2018-10-31 delegat Ingrid Lundgren Grankvist 

 Delegationsbeslutslista ByggR 2018-09-15--2018-10-30 

 Delegationsbeslut 1-17 år 2018 delegat Maria Stenberg 
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§ 181  
 

Delegationsbeslut offentlig plats 

Diarienr 18SBN5 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten för offentlig plats. 

 
Ärendebeskrivning 

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

delegationsbestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut A473.495 Yttrande modevisning Byxtorget 

 Delegationsbeslut - Yttrande A468.298/2018 

 Delegationsbeslut yttrande A470.362/2018 

 Delegationsbeslut - yttrande för ansökan om tillstånd av begagnande av offentlig plats 

takarbeten med bomlift  

 Delegationsbeslut ansökan om begagnande av offentlig plats A508.447 Yttrande 

 byggställning 

 Delegationsbeslut - Yttrande A516.574/2018 ansökan om tillstånd av begagnande av 

offentlig plats byggställning för takarbeten  

 Delegationsbeslut -Yttrande för ansökan om tillstånd av begagnande av offentlig plats 

A529.656   Byxtorget 

 Delegationsbeslut - Yttrande A522.822/2018  parad och torgmöte 2018-12-01 

 Delegationsbeslut - Yttrande A531.836/2018  uppställning av 

kioskvagn Rådhustorget 

 Delegationsbeslut - Yttrande uppställning av container  A531.836/2018 
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§ 182  
 

Delgivningsärenden protokoll 
Diarienr 18SBN7 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delgivningarna. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit för kännedom. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-24 § 154 Detaljplan för  - butik 

på Universitetsområdet 

 Sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådet 2018-08-23 

 Bilaga 1 till sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådet 

 Bilaga 2 till sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådet 

 Bilaga 3 till sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådet 

 Kommunfullmäktige 2018-09-24 § 165 Sammanträdesplan 2019 

 Sammanträdesplan årsplan ekonomiska aktiviteter och undersökningar 2019 

 Sammanträdesplan 2019 för KSAPU - KS - KF 

 Revidering av Policy för kvalitetsarbetet 

 Revidering av Policy för kvalitetsarbetet 

 Revidering av Policy för styrande dokument 

 Revidering av Policy för styrande dokument 

 Svar på motion (L) - utreda säkra busstopp 

 Svar på motion (SLP) om laddstolpe snabbladdare för el-bilar vid stadshusparkeringen 

 Val avsägelser och fyllnadsval 2018 

 Kommunstyrelsens beslut 2018-10-01 Christinaprojektet - begäran om reserverade medel 

från centrala potten för integrering av Norrmalmskolans verksamhet (2/2) 

 Protokollsutdrag 2018-10-01 Kommunstyrelsen §244  Remiss - Regional 

utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 

 Piteå kommuns yttrande över Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030 

 Kommunstyrelsens beslut delegationsbestämmelser för kommunstyrelsen 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 209 Detaljplan för fritidshus för  

 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Plankarta Detaljplan för fritidshus för  

 i Piteå kommun 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Planbeskrivning Detaljplan för fritidshus för 

 i Piteå kommun 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för 

fritidshus för  i Piteå kommun 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Samrådsredogörelse Detaljplan för fritidshus 

för  i Piteå kommun 
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 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Granskningsutlåtande detaljplan för  

 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Detaljplanens genomförande bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 §10  Detaljplan- del av fastigheten  

. Transformatorstation 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Plankarta  Transformatorstation 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22  Planbeskrivning Detaljplan för  

 Transformatorstation 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Granskningsutlåtande  

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Samrådsredogörelse  

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 § 206 Delårsrapport augusti 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 §207  - Prissättning av tomter 

Näsudden 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 §248  - Prissättning av tomter 

Näsudden 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Värdering Näsudden 2018-08 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Karta Tomtindelning Näsudden 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Översiktskarta Näsudden 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 §208  Priser för småhustomter 

Strömnäsbacken Ljungheden och Sjulsmark 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Värdering småhustomter Strömnäsbacken 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Karta Sjulsmark 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Karta Ljungheden 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Karta Strömnäsbacken 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 §209  Detaljplan för fritidshus för d  

 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Detaljplanens genomförande bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan Nörd-Haraholmen 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Granskningsutlåtande detaljplan för  

 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Samrådsredogörelse Detaljplan för fritidshus 

för  i Piteå kommun 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för 

fritidshus för  

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Planbeskrivning Detaljplan för fritidshus för 

 

 Beslut från kommunfullmäktige 2018-10-22 Plankarta Detaljplan för fritidshus för  

 i Piteå kommun 
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§ 183  
 

Förvaltningschefen informerar 

Diarienr 18SBN2 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad 

samt SAM2020, plan- och tillväxtkommittén samt ordförandeberedningen. 

 

 

 

 




