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§ 30 

Förvaltningschefen informerar 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

Stabschef Jennie Lehtipalo informerar kort om verksamheterna inom samhällsbyggnad. 
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§ 31  
 

Ändring av Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbestämmelser 

Diarienr 18SBN67 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar reviderade delegationsbestämmelser. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad har gjort en översyn av nämndens delegationsbestämmelser och reviderat 

dem. 

 

De nya delegationsbestämmelserna är gjorda enligt en mall från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL), vilket innebär att även en omstrukturering i numreringen gjorts. De 

delegationspunkter som är nya är tillagda med avsikt att tydliggöra mandat och effektivisera 

hanteringen av dessa frågor. 

 
Beslutsunderlag 

 Ändringar och tillägg i delegationsbestämmelserna för Samhällsbyggnadsnämnden 

 Delegationsbestämmelser för Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 32  
 

Gallringsbeslut för pappershandlingar skannade till 

verksamhetssystemet 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 planärenden (detaljplaner och ansökan om 

planbesked) enligt plan- och bygglagen (PBL) samt handlingar tillhörande beslut om 

adressättning (så kallade adressärenden), enligt delegationsbestämmelser för 

samhällsbyggnadsnämnden. 

 
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. 

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

skanning” 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, ett filformat som är godkänt för 

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

förvaltningsgemensamma specifikationer och ska definiera informationens struktur mellan till 

exempel 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. 

 
Beslutsunderlag 

 Beslut av förvaltningschef om digitalt mellanarkiv för handlingar rörande detaljplaner 

och ansökan om planbesked samt handlingar rörande ärenden för adressättning 
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§ 33  
 

Ersättning för utbildningsplikt 

Diarienr 19SBN83 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den statliga ersättningen för utbildningsplikt används 

till det den är avsedd för och att den ska redovisas i beräkningsunderlaget till ”Fördelning av 

flyktingmedel". 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela schablon-

ersättningar som kommunen erhåller för mottagande av flyktingar. 

 

Från 2018 tillkom ett nytt arbetsmarknadsprogram, ”Utbildningsplikt”, där 

Arbetsförmedlingen kan bedöma att nyanlända med kort utbildning inte är matchningsbara 

mot arbete under tiden man deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram, utan därför 

behöver utbilda sig. 

 

Regeringen gör bedömningen att kommunernas kostnad för att bedriva och anpassa 

vuxenutbildningen för målgruppen ökar och att antalet individer med utbildningsplikt 

kommer att öka. 

 

För att slippa skapa ett nytt ersättningssystem till kommunerna för detta, använder regeringen 

”schablonersättningssystem” för nyanlända till kommunerna men med beloppet för 

utbildningsplikt särredovisat. 

 

Nuvarande fördelningsmodell innebär att medlen för utbildningsplikt fördelas till fler 

verksamheter och inte enbart till det som avses, anpassa och utöka vuxenutbildningen. 

 

Yrkanden 

Johannes Johansson (C) yrkar att den statliga ersättningen för utbildningsplikt ska läggas till i 

beräkningsunderlaget så att även den fördelningen redovisas på samma sätt som övriga. 

 

Brith Fäldt (V) yrkar bifall till Johannes Johanssons (C) förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Jonas Lindberg (S) finner att samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt Johannes 

Johanssons (C) förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Höjd ersättning till kommunerna för mottagande av nyanlända 

 Beslutsunderlag fördelning medel Migrationsverket år 2017 

 SBN 2017-09-07 § 102 Fördelning av flyktingmedel fr o m 1 juli 2017 
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§ 34  
 

Riktlinjer för hantering av lägenhetskontrakt inom 

flyktingverksamheten 

Diarienr 19SBN75 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer Riktlinjer för hantering av lägenhetskontrakt inom 

flyktingverksamheten. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun ska, enligt Bosättningslagen, varje år ta emot ett visst antal nyanlända för 

bosättning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Migrationsverket matchar och anvisar 

nyanlända som omfattas av bosättningslagen till kommunerna. 

 

För att kommunen ska kunna ta emot nyanlända måste flyktingsamordningen ha en lägenhet 

att erbjuda. Flyktingsamordningen hyr lägenheter från olika hyresvärdar i kommunen. 

Flertalet av hyresvärdarna skriver inte lägenhetskontrakt direkt med flyktingen vid ankomst, 

vilket medför att flyktingsamordningen måste hantera andrahandskontrakt och uppföljning 

kring detta. 

 

Andrahandskontraktet avser att reglera och tydliggöra de rättigheter och skyldigheter som 

finns mellan flyktingsamordningen och den nyanlända. Flyktingarna uppmanas och får hjälp 

att ställa sig i kö för en bostad och tanken är att de ska lyckas få ett eget förstahandskontrakt 

inom den tvåårs period som de är inskrivna i verksamheten. Så snart som flyktingen får ett 

förstahandskontrakt så måste flyktingen flytta till sin nya bostad. Lägenheten erbjuds sen till 

ny flykting och nytt andrahandskontrakt tecknas. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för hantering av lägenhetskontrakt inom flyktingverksamheten 
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§ 35  
 

Framkomlighet Kolmilavägen 

Diarienr 19SBN44 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden inför parkeringsförbud på Kolmilavägens västra sida mellan 

Storgatan och Bäckgatan. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 

punkten och 3 § första stycket Trafikförordningen (1998:1276). 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnads avdelning Fysisk planering har tagit emot en skrivelse från avdelningen 

Teknik och gator om problem att sköta vinterväghållningen på Kolmilavägen, delen 

Storgatan–Bäckgatan. Orsaken till problemet är att det står bilar parkerade på vägen dygnet 

runt vilket medför svårigheter att utföra snöröjning och halkbekämpningsåtgärder på 

Kolmilavägen och intilliggande gångbana så att resultatet blir både trafiksäkert och 

tillgängligt för alla trafikanter. Teknik och gator önskar parkeringsförbud på gatan så deras 

åtaganden kan uppfyllas. 

 

Fysisk planerings bedömning stämmer överens med Teknik och gators bedömning att 

parkeringsförbud bör införas. Gatan är smal och det står dagligen flera fordon parkerade längs 

Kolmilavägen som begränsar framkomligheten på gatan sommar som vintertid. Här ska även 

barn till den närbelägna förskolan samt Backeskolan passera dagligen. 

 

Anledningen till problemet är främst de närbelägna fastighetsägarnas avsaknad av 

bilparkeringar till boende och besökare. Detta innebär att fordonsförarna tvingas att parkera 

på gatan som medför en kraftigt försämrad trafiksäkerhet och framkomlighet längs 

Kolmilavägen. 

 

Fysisk planering föreslår att parkeringsförbud införs på västra sidan av Kolmilavägen på 

sträckan Storgatan–Bäckgatan, enligt bilaga ”P-förbud Kolmilavägen Kartbilaga 1”. 

 

Yrkanden 

Brith Fäldt (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Vinterväghållning Kolmilavägen 

 Kartbilaga P-förbud Kolmilavägen 
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§ 36  
 

Ombyggnation av Västergatan samt ytor kring kvarteret Tallen 

Diarienr 19SBN82 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om reserverade investeringsmedel på 4,1 mkr 

till projektet Västergatan delen Sundsgatan–Storgatan. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen lyfter medlen från styrelsens 

centrala pott ”Exploatering för ökad befolkning”. 

 
Ärendebeskrivning 

Syfte 

Ombyggnationen avser Västergatan, samtliga ytor runt Lindbäcks nya byggnader, inklusive 

Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen samt delar av Cecilparken (se bifogad skiss). 

Området utgör en lågpunkt i centrala Piteå där översvämningar har förekommit vid ett flertal 

tillfällen, senast år 2014. Lindbäcks nya byggnader är, i dialog med Piteå kommun, anpassade 

i höjd för att klara framtida översvämningar. Västergatan behöver dubbla antalet 

dagvattenbrunnar och ändrad lutning för att bättre hantera framtida dagvattenvolymer. Ytorna 

runt Lindbäcks fastigheter skall anpassas till entréhöjderna. Alla ytor kring Lindbäcks 

fastigheter inklusive Västergatans förlängning består idag av grus, så även delar av 

Västergatan. 

 

Tidplan 

Projektering: påbörjades under hösten 2018 och färdigt förfrågningsunderlag ska levereras i 

februari. 

Upphandling: mars–april 2019 

Utförande: maj–september 2019 

 

Projektets kostnader 

2018: 500 kr till projektering (har redan finansiering) 

2019: Ombyggnation av Västergatan samt övriga publika ytor runt Lindbäcks nya byggnader, 

inklusive Prästgårdsgatans förlängning genom Kv. Tallen (4 100 tkr). 

2020: Ombyggnation av Cecilparken inklusive gång- och cykelpassagen över Västergatan 

mot Storgatan (1 800 tkr). 

 

Finansiering 

Inför 2018 beviljades inte några pengar för projektet i VEP. Samhällsbyggnad begärde dock 

pengar från kommunstyrelsens centrala pott för ökad befolkning. Pengarna avsåg projektering 

och beviljades av kommunstyrelsen. Summan uppgick till 500 tkr. 

 

Inför 2019 beviljades inte några pengar för utförandet av projektet i VEP. 

 

Konsekvenser om projektet inte utförs 2019 

Sista inflyttning i Lindbäcks nya lägenheter är i mitten av februari. Cederkliniken öppnar sin 
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verksamhet i den nya lokalen 24 maj. Dialog med Lindbäcks krävs snarast om finansiering 

inte beviljas, då detta skulle påverka Lindbäcks och deras hyresgäster negativt. 

1. Området kring Piteå busstation och Lindbäcks nybyggda fastighet med vårdcentral 

kommer att upplevas som en pågående byggarbetsplats. Lindbäcks hyresgäster 

kommer att få problem med att grus dras i deras lokaler. 

 

2. Ytorna kring busstationen och Lindbäcks fastigheter utgör ett viktigt stråk mellan 

busstationen och centrala stan. Bristfällig tillgänglighet i form av branta lutningar och 

ojämnheter samt avsaknad av ledstråk för synskadade kommer skapa problem. En stor 

del av vårdcentralens kunder utgörs av äldre personer. Angöringsplatser är inte 

iordningsställda (leveranser, hämtning/lämning till Vårdcentralens huvudentré samt 

Lättakutens entré). Det kommer bli otydligt för områdets besökare och skapa 

trafikproblem. 

 

3. Översvämningsproblematik: Västergatan behöver byggas om för att undvika framtida 

översvämningar. 

På lång och kort sikt kommer åtgärderna (om de inte görs i detta projekt) att löpande belasta 

Teknik och gators driftbudget. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan Västergatan och Kvarteret Tallen 

 Kalkyl Västergatan och Kvarteret Tallen 
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§ 37  
 

Infrastruktur Universitetsområdet 

Diarienr 19SBN63 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner begäran om avsatta investeringsmedel på 1 000 000 kr 

till Universitetsområdet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen lyfter avsatta medel från styrelsens 

centrala pott. 

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun initierade 2013 ett arbete för utveckling och långsiktig tillväxt på 

Universitetsområdet. Utgångspunkten var att under kommande 7-årsperiod genomföra 

satsningar inom näringsliv, forskning, utbildning och upplevelser med målet att det år 2020 

ska finnas 500 fler verksamma på området och att området ska bli ännu mer attraktivt för 

bostäder och verksamheter, bestå av bra infrastruktur ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

perspektiv. 

 

Under 2018 har det tagit fart på Universitetsområdet och attraktionskraften för 

universitetsområdet växer. Aktuellt på området just nu: 

 PartAB etapp 1, 60 lägenheter. Klart 

 COOP, byggnation matvarubutik pågår, öppnar hösten 2019 

 Äldreboende Berggården ca 60 platser, klart hösten 2019 

 PartAB etapp 2 ca 40 lägenheter, byggstart 2019 

 PiteBo, ”Blåbärsskogen” ca 60 lägenheter, planerad byggstart våren 2019 

 PiteBo elevbygge 3 hus/8 lgh, byggtid 6–7 år, planerad byggstart våren 2019 

 nya verksamheter, förfrågan om kontorslokaler på två ställen på området 

 eventuell ny förskola, 8–10 avdelningar, ingen tidplan i dagsläget. 

För att möta detta behov behöver samhällsbyggnad projektera två lokalgator under 2019 (se 

Översikt vägar - Universitetsområdet): 

 Energigränd, lokalgata mellan Part AB:s etapp 1 och PiteBo:s etapp ”Blåbärsskogen” 

 Innovationsgränd, lokalgata till Pitebo:s elevbygge. 

Energigränd behöver även byggas under 2019. Idag används en tillfällig infart från Nygatan 

som ska stängas. I VEP 2020–2022 återkommer vi med fortsatt plan och äskande för området. 

 
Beslutsunderlag 

 Översikt vägar - Universitetsområdet 

 Infrastruktur Universitetsområdet kalkyl 
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§ 38  
 

Remiss - Medborgarförslag om fler skräpkorgar efter gång- och 

cykelvägar 

Diarienr 18SBN341 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från samhällsbyggnadsnämnden över ett 

medborgarförslag om att placera fler skräpkorgar efter gång- och cykelvägnätet. 

 

Samhällsbyggnads bedömning 

Samhällsbyggnad bedömer att det inte behövs fler skräpkorgar eftersom någon ökning av 

nedskräpning efter gång- och cykelvägarna inte har märkts av. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Fler skräpkorgar efter gång- och cykelvägar 

 §150  Medborgarförslag - Fler skräpkorgar efter gång- och cykelvägar 
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§ 39  
 

Remiss - Motion (SLP) gratis bussåkande inom kommunen 

Diarienr 18SBN385 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen eftersom frågan 

om minskade koldioxidutsläpp är komplex och inte löses enbart genom att erbjuda gratis 

kollektivtrafik. 

  

Reservationer 

Ulf Grahn (SLP): Reserverar mig mot att Skol- och Landstingspartiet ej fick bifall till 

motionen. Motionärerna hade gjort omfattande undersökningar i ett 40-tal kommuner där 

gratis bussåkande införts. De nämnda kommunerna finns upptagna i motionen. Om ett så stort 

antal kommuner ställt sig positiva till gratis bussåkande så borde man på försöka kunna införa 

detta även i Piteå. Såvitt jag kan finna så överväger ett bifall till motionen ett avslag särskilt 

för seniorbefolkningen (över 65 år) på landsbygden, men även för seniorbefolkningen i 

stadsbygden. Fördelar och nackdelar belyses främst i en förhoppningsvis framtida 

försöksverksamhet. 

 
Ärendebeskrivning 

Skol- och Landsbygdspartiet (SLP) har skrivit följande motion för gratis bussåkande inom 

kommunen. Av flertalet miljö- och resursskäl börjar det nu vara tid för politiken att ta sitt 

ansvar och agera mer än med tomma ord och framtida planer. Det är inte ett individuellt 

ställningstagande som ska rädda planeten från koldioxidförgiftning utan det överväldigande 

ansvaret vilar på politiken. De stora företagen verkar faktiskt ha satt igång sin målsättning i 

praktiken även om mycket mer kan göras även där. Men politiken tycks vara feg och väntar 

på direktiv ovanifrån eller bortifrån eller från någon annanstans. Därför är det nödvändigt att 

kollektivtrafiken i form av bussresor blir gratis. 

 

Skol- och Landsbygdspartiet hänvisar sedan i sin motion till ett antal exempel där det enligt 

dem är politiker som har vågat agera. 

 

Samhällsbyggnads bedömning 

Majoriteten av motionens text är direkt hämtad från olika webbsidor, delvis från en artikel på 

SVT nyheters webbsida samt en stor del från Planka.nu. Planka.nu är en hemsida/organisation 

som uppmanar kollektivtrafikresenärer att resa kollektivt utan att betala för sig. De erbjuder 

sig också att betala böterna om man åker fast för detta i en kontroll. Detta sker dock endast 

om man gått med i deras så kallade P-kassa som innebär en kostnad av 100 kr/månad till 

organisationen. 

 

I den text som Skol- och Landsbygdspartiet har klippt in i motionen har även motargument 

som finns i det ursprungliga materialet utelämnats, bland annat i texten om Ockelbo saknas 

delar av citatet från Carita Carter ”Ingen ifrågasätter systemet, politiskt är alla i kommunen 

överens om att fortsätta med avgiftsfri lokaltrafik…” (resten av citatet lyder: ”…men det har 

inte så stor effekt på bilåkandet, säger hon”). I texten om Kiruna saknas Magdalena 

Wäpplings citat ” Men kostnaderna är stora och med högre avgifter hade man kunnat utveckla 
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trafiken med tätare turer, resonerar hon”. I Kirunas fall går det även i en rapport av Ramböll 

från 2015 att utläsa en ca 300 procentig ökning av kollektivtrafikresorna men knappt någon 

minskning alls av bilresorna. Avsaknaden av dylika fakta i motionen ger en något förskönad 

bild av gratis kollektivtrafik. 

 

De flesta som provat verkar vara överens om att gratis kollektivtrafik ofta innebär en 

resandeökning men sällan en minskning av bilanvändandet. Det ökar även kostnaderna 

markant då biljettintäkterna försvinner och fler bussar ofta behövs. De som reser mer är ofta 

de som redan reser kollektivt och de som annars går och cyklar till/från sina målpunkter, 

vilket kan ha en negativ inverkan på folkhälsan. Bodens kommun har som exempel ett 

ungdomskort som kostar 100 kr/år och resandestatistiken har efter införandet stigit kraftigt, 

men en konsekvens är bland annat ökade kostnader i form av utökad förstärkningstrafik samt 

försenade turer då ett stort antal ungdomar endast reser en hållplats istället för att gå. 

 

Piteå kommun är en av de mest bilberoende kommunerna i Norrbotten och följaktligen även i 

landet. Ska koldioxidutsläppen minska räcker det inte med att endast erbjuda gratis 

kollektivtrafik utan även andra åtgärder krävs. Miljön vinner inget på att en som idag 

promenerar istället väljer bussen imorgon. Man måste istället få de som kör bil att välja 

kollektivtrafik samt att gå och cykla i större utsträckning än idag. Några exempel på metoder 

för detta är höjda parkeringsavgifter samt färre parkeringsplatser för bilarna, kombinerat med 

utökade satsningar på gång- och cykelvägar och ett utökat turutbud för bussarna. 

 

Yrkanden 

Ulf Grahn (SLP) yrkar att samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen bifaller 

motionen. 

 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Jonas Lindberg (S) ställer proposition på förslagen och finner att samhälls-

byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Motion (SLP) - Gratis bussåkande inom kommunen 
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§ 40  
 

Delegationsbeslut 2019 

Diarienr 19SBN2 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens delegations-

bestämmelser. 

 
Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut anvisning för blomlådor på kommunala gator delegationspunkt policy 

för styrande dokument - förvaltningschef 

 Delegationslista nr 27-34 för år 2018 delegat Maria Nilsson 

 Delegationsbeslut 31-40 år 2018 delegat Therese Bergdahl 

 Delegationslista nr 1 2019 delegat Charlotte Sundman 

 Delegationsbeslut  2018-11-01--2019-02-06 delegat Pernilla Forsberg 

 Delegationsbeslutslista ByggR 2019-01-01--2019-02-06 
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§ 41 
 

Delegationsbeslut - trafikärenden 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 

delegationsbestämmelser. 

 
Delegationsbeslut 

 Delegationsbeslut trafikanordningsplan på  Delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN67-2) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  Delegationspunkt 25.3  (dnr  

19SBN80-2) 

 Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter på  - Delegationspunkt 

19.6.5  (dnr  19SBN21-17) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - vikt och längd  - Delegationspunkt 19.3  (dnr  

19SBN79-3) 

 Delegationsyttrande om transportdispens - vikt och bredd  - Luleå och omvänt - Delegationspunkt 

19.3  (dnr  19SBN87-2) 

 Förslag till nya föreskrifter angående BK4 för Norrbottens län - delegationsyttrande punkt 25.5 delegat Kjell 

Norberg  (dnr  19SBN34-4) 

 Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats  mässområde delegationspunkt 

19.8.2  (dnr  18SBN388-3) 

 Delegationsbeslut om nyttoparkeringstillstånd (nyttokort) Delegationspunkt 19.6.3  (dnr  19SBN76-2) 

 Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats arbetsplatsområde Prästgårdsgatan delegationspunkt 

19.8.2  (dnr  19SBN126-2) 

 Delegationsyttrande  transportdispens tung och bred transport Umeå - Piteå - Delegationspunkt 19.3  (dnr  

19SBN91-2) 

 Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  delegationspunkt 19.3  (dnr  18SBN487-3) 

 Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats förlängning byggställning  

delegationspunkt 19.8.2  (dnr  18SBN435-6) 

 Delegationsbeslut om transportdispens bred  delegationspunkt 19.3  (dnr  18SBN485-3) 

 Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats skylift  delegationspunkt 19.8.2  (dnr  

18SBN489-2) 

 Delegationsbeslut om transportdispens bred och lång  delegationspunkt 19.3  (dnr  18SBN486-4) 

 Delegationsbeslut trafikanordningsplan på Storgatan och Prästgårdsgatan delegationspunkt 25.3  (dnr  

18SBN476-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens tung och bred  delegationspunkt 19.3  (dnr  18SBN493-4) 

 Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats skotercrosstävling delegationspunkt 19.8.2  (dnr  

18SBN495-2) 

 Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats - dans runt granen vid Rådhustorget delegationspunkt 

19.8.2  (dnr  18SBN503-2) 

 Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  delegationspunkt 19.3  (dnr  

19SBN12-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens - undantag från bestämmelser om största tillåtna bredd -  

Delegationspunkt 19.3  (dnr  19SBN11-3) 

 Delegationsbeslut om lokal trafikföreskrift för förbud mot trafik med fordon på  

delegationspunkt 19.7.2  (dnr  18SBN503-4) 
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 Delegationsbeslut - om lokal trafikföreskrift skotercrosstävling delegationspunkt 19.7.2  (dnr  18SBN495-3) 

 Delegationsbeslut - Trafikanordningsplan Piteå innerstad delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN17-2) 

 Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter på  delegationspunkt 

19.6.5  (dnr  19SBN17-3) 

 Delegationsyttrande - tillstånd för begagnande av offentlig plats Hellströms delegationspunkt 19.8.2  (dnr  

19SBN9-3) 

 Delegationsbeslut om transportdispens  tung och bred delegationspunkt 19.3  (dnr  19SBN23-3) 

 Delegationsbeslut om  lokal trafikföreskrift skotercrosstävling delegationspunkt 19.7.2  Nytt datum på 

arrangemanget varav nytt beslut är taget  (dnr  18SBN495-7) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN9-5) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på trottoarer i Piteå delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN9-6) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på gång- och cykelvägar delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN9-7) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på gator i Piteå delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN9-8) 

 Delegationsbeslut om  transportdispens  delegationspunkt 19.3  (dnr  

19SBN32-3) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN7-2) 

 Delegationsbeslut lokal trafikföreskrift på  delegationspunkt 19.7.2  (dnr  19SBN43-1) 

 Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN41-2) 
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§ 42  
 

Delgivningar till nämnd 2019 

Diarienr 19SBN3 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Inbjudan SKL Mötesplats samhällsbyggande 16-17 juni 

 Nya talare inbokade på Mötesplats samhällsbyggande 16-17 juni 
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§ 43  
 

Delgivningar - protokoll 2019 

Diarienr 19SBN4 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till nämnden. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-21 §26  Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och 

gaturum 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-21 Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats och 

gaturum 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-21 §27 Riktlinjer för upplåtelse av gatumark 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-21 Riktlinjer för upplåtelse av gatumark 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-21 §28 Riktlinjer för dagvattenhantering 

 Kommunstyrelsens beslut 2019-01-21 Riktlinjer för dagvattenhantering 

 Sammanträdesprotokoll Plan- och tillväxtkommittén 2019-02-13 med bilagor 
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§ 44 

Information 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

, Grans Naturbruksgymnasium, informerar samhällsbyggnadsnämnden om 

Vietnam-projektet. 
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§ 45  
 

Medborgarförslag - cykelbana förbi Öjagården 

Diarienr 18SBN467 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda möjligheten till en ny 

gång- och cykelväg efter Öjagatan i samband med arbetet med stadsdelscentra Öjebyn. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in med önskemål om en ny cykelväg efter Öjagatan, 

parallellt med trottoaren från Gammelstadsvägen till Granvägen. Sträckan används flitigt av 

både fotgängare och cyklister och det bedöms finnas tillräckligt med yta för att anlägga en 

cykelväg inom vägområdet. Förslagsställaren avser att detta bör planeras i samband med de 

diverse övriga förändringar som kan komma att ske i och med arbetet med stadsdelscentra 

Öjebyn. 

 

Samhällsbyggnads bedömning 

Medborgarförslaget är förenligt med framtagna planer för Piteå kommun. Stort antal 

oskyddade trafikanter använder sträckan dagligen och trafiksäkerheten för alla trafikantslag 

bedöms främjas med en ny gång- och cykelväg. I kommunens gång- och cykelplan finns 

planer på en gång- och cykelväg längs hela Öjagatan. 

 

En möjlig gång- och cykelväg efter Öjagatan överensstämmer även med målsättningarna för 

stadsdelscentra Öjebyn. Arbetet avser att bland annat säkra Öjebyns funktion som stadsdel i 

Piteå med fokus på bland annat jämställdhet, att bebyggelseområden länkas samman genom 

god infrastruktur och bra gång- och cykelvägar. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att en gång- och cykelväg efter Öjagatan bör utredas och eventuell 

åtgärd planeras i samband med arbetet med stadsdelcentra Öjebyn. 

  

Anteckning 

Förslagsställaren yttrar sig över sitt medborgarförslag om en ny cykelväg efter Öjagatan. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag cykelbana förbi Öjagården 
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§ 46  
 

Medborgarförslag - Trafikproblem efter Munksundsvägen 

Diarienr 18SBN346 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnad i uppdrag att utreda om det finns behov av 

att göra enklare trafiksäkerhetshöjande åtgärder efter Munksundsvägen. 

 
Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in om trafikproblem efter Munksundsvägen i Skuthamn 

från korsningen SCA till gamla Havsbadsvägen. 

 

Förslagsställaren anser att Munksundsvägen idag används som genomfartsled trots att det 

finns en parallell väg, Havsbadsvägen, som även är huvudled. Det är idag 50 km/h längs 

Munksundsvägen men det respekteras inte nämnvärt. De flesta verkar tro att det är 70 km/h 

som gäller. 

 

Man lägger nu ny beläggning på en del av denna sträcka. Vägen är just nu ojämn och med 

många maskiner igång. Nu är det bussen och de boende som passerar, övrig trafik verkar ha 

hittat upp till Havsbadsvägen. Men med ny asfalt så kommer trafiken och hastigheten 

sannolikt att öka. Detta är vanligt enligt de som jobbar på vägarna. Något måste ske innan 

någon större olycka händer, små incidenter har redan inträffat. Kommunen arbetar ju för att 

trafiken ska minska på de mindre vägarna och gå via de större. 

 

Förslagsställaren föreslår följande möjliga åtgärder: 

 förbjuden genomfart (gäller ej bussen) 

 sänkt hastighet 

 väghinder. 

Samhällsbyggnads bedömning 

Ett fordons hastighet ska alltid anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Inom tättbebyggt 

område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/h. Överträdelser från trafik-

förordningen är alltid i första hand en polisiär fråga. 

 

Senaste året har det inkommit några synpunkter till samhällsbyggnad om höga hastigheter på 

Munksundsvägen mellan korsningen Kritgatan (SCA) och Gamla Pitsundsvägen. Detta har 

lett till att samhällsbyggnad planerar för nya trafikmätningar under våren/sommaren 2019 för 

att se hur stort problemet är. 

 

Munksundsvägen mellan Kritgatan (SCA) och gamla Pitsundsvägen har funktionen upp-

samlingsgata men med ett flertal infarter till bostadsområden och bostadshus. Vägsträckan är 

rak vilket ofta kan leda till höga hastigheter på fordon. Sträckan saknar goda och trafiksäkra 

möjligheter att gå och cykla mellan korsningen från Kritgatan till Gamla Pitsundsvägen, dessa 
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trafikslag hänvisas till bilvägen. För kortare gång- och cykelresor inom området kan övriga 

lokalgator användas. Sommartid ökar mängden med oskyddade trafikanter på sträckan när fler 

cyklar mellan Piteå centrum och Pite Havsbad. I kommunens gång- och cykelplan finns 

planer på en gång- och cykelväg längs den aktuella sträckan som kopplas samman till 

befintlig gång- och cykelväg längs Munksundsvägen vid korsningen till Kritgatan. 

 

Den senaste trafikmätningen utfördes 2014 på två utvalda platser. Trafikmängden varierade 

mellan 200–430 fordon per vardagsmedeldygn. Mellan 10–18 procent var andelen tung trafik, 

vilket är en relativt hög siffra. Andelen fordon som överskred hastigheten var mellan 14–29 

procent, den högre siffran var närmare Gamla Pitsundsvägen och den lägre i den mer 

bebyggda delen av sträckan. Medelhastigheten för överträdelserna av hastigheten varierade 

mellan 56 km/h–59 km/h, den högre siffran var närmare Gamla Pitsundsvägen. 

 

Samhällsbyggnad anser att problemet som upplevs behöver utredas innan kommunen beslutar 

om en eventuell åtgärd av gatan. Höga hastigheter är i första hand en polisiär fråga och i andra 

hand en fråga för väghållaren. En trafikmätning planeras våren/sommaren 2019 och blir en 

bra grund till en utredning av sträckan Kritgatan–Gamla Pitsundsvägen. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Trafikproblem efter Munksundsvägen 
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§ 47  
 

Medborgarförslag - Sänk hastigheten på Gamla Älvsbyvägen 

Diarienr 18SBN345 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller medborgarförslaget. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fordon inte får köras med högre hastighet än 30 km/h 

på Gamla Älvsbyvägen mellan Framnäsvägen och 240 meter nordväst om Framnäsvägen. 

 

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

och 3 § första stycket Trafikförordningen (1998:1276). 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för 

beslut. 

 

Förslagsställaren vill att Piteå kommun sänker hastigheten på Gamla Älvsbyvägen från dess 

östra infart fram till Prefabmästarna, från nuvarande 50 km/h till 30 km/h. I och med detta 

inkluderas även Kioskvägen då den ansluter från Gamla Älvsbyvägen. 

 

Gamla Älvsbyvägen trafikeras idag av mycket tung trafik till och från Prefabmästarna. Det är 

förutom den tunga trafiken också mycket biltrafik i form utav de som arbetar där samt även 

motorcyklar och veteranbilar som ska till motorgården som ligger längre ner på gatan. Med 

den nu gällande hastigheten på 50 km/h innebär det förutom buller, en väldigt osäker miljö för 

de barn som bor i området. 

 

Samhällsbyggnads bedömning 

Gamla Älvsbyvägens har karaktären lokalgata. Bostadshusen är placerade relativ nära gatan 

och i direkt närhet av bostadshusen ligger företaget Prefabmästarna placerad. Företaget har 

relativt många tunga fordonstransporter som kör längs Gamla Älvsbyvägen dagligen. 

Hastigheten är precis som förslagsställaren säger 50 km/h, vilket är bashastighet inom 

tättbebyggt område. 

 

För att ta sig till och från området finns det två infarter en från väg 374, Älvsbyvägen, och en 

från Framnäsvägen. Den senare är huvudinfarten till hela området. Längs gamla Älvsbyvägen 

färdas ett antal oskyddade trafikanter, barn och vuxna, till den befintliga busshållplatsen på 

Framnäsvägen. Vägen används också för att motionera och av barn som färdas till och från 

kompisar. 

 

Senast utförda trafikmätning utfördes 2015 och gjordes under en vecka, 23 maj till och med 

29 maj. Denna mätning visade att fordonsmängden var 525 fordon/vardagsmedeldygn och  

7,3 % av fordonen var tunga fordon vilket är en relativt hög siffra med tunga fordon utifrån att 

Gamla Älvsbyvägen är en lokalgata. 
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Kommunens hastighetsplan medger att vissa gator utanför skolor kan sänkas till 30 km/h. I 

övrigt får 30 km/h endast beslutas om det finns särskilda skäl vilket samhällsbyggnad anser 

att det gör på Gamla Älvsbyvägen. Det är främst Prefabmästarnas trafik som gör att detta bör 

behandlas som särskilda skäl. Förvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden sänker 

hastigheten till 30 km/h på sträckan från Framnäsvägen till ca 240 meter nordväst om 

Framnäsvägen, enligt bifogad kartbilaga 30 km/h Gamla Älvsbyvägen. 

 

Anteckning 

Förslagsställaren yttrar sig över medborgarförslaget om att sänka hastigheten på Gamla 

Älvsbyvägen. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag - Sänk hastigheten på Gamla Älvsbyvägen 

 Kartbilaga 30 km/h - Gamla Älvsbyvägen - Beslutsunderlag till nämnd 2019-02-28 

 Motivering av Piteå kommuns beslut om hastighetsförändring på Gamla Älvsbyvägen i 

Öjebyn 
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§ 48 

Information om planärenden 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 

 

Ärendebeskrivning 

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

samt processerna för plan- och byggärenden inklusive myndighetsutövning. 
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§ 49  
 

Planbesked för tillbyggnad av ett våningsplan på befintliga 

huskroppar -  

Diarienr 19SBN133 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 

Information till beslutet 

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

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

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

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

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

att sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. Ett slutligt beslut 

om att anta en detaljplan kan förväntas tas cirka ett år efter det att beslut tagits om 

framtagande av planhandlingar för samråd och granskning. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked för bostadsändamål inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 12 

december 2018. Sökanden önskar utreda förutsättningarna att göra en påbyggnad om ett 

våningsplan på befintliga flerbostadshus om två våningsplan. Byggnadsåtgärden avser 

huskropparna på . Sökanden har för avsikt att tillskapa tillkommande 

parkeringsplatser på den egna fastigheten. Alternativt önskar de förvärva kommunägd mark 

som angränsar till Allén 1 för att inrymma parkeringsplatserna. Eventuella påbyggnader 

planeras genom prefabricerade moduler för att kunna erbjuda en attraktiv hyresnivå till 

kommande hyresgäster. Sökanden överväger också att uppföra påbyggnaderna under en 

längre tidsperiod för att minimera risken för överutbud av hyresrätter på Klubbgärdet. 

 

Befintliga förhållanden 

Planområdet är beläget på Klubbgärdet i centrala Piteå. Området med  består 

idag av lamellhus i två till tre våningar med gröna gårdar och får karaktär av . Den 

idag allmänna grönytan i slutet av kvarteret har ett värde och funktion i bebyggelsestrukturen. 

Mellan husen finns gröna gårdar och markparkeringar. Omkringliggande bebyggelse består av 

villakvarter med enfamiljshus i en till två våningar, samt flerbostadshus om två till tre 

våningar. Intill området finns även, idrottsplats, stranden och skola. 

 

I kommunens översiktsplan ÖP2030 är området utpekat som Befintlig bebyggelse, och berörs 

av riksintresse för Friluftsliv och kustturism. För området finns en befintlig stadsplan från 

1965 vilken medger att byggnad för bostadsändamål får uppföras i tre respektive två våningar, 

samt att byggnad för garageändamål får uppföras i en våning. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad bedömer att en utökning av våningsantal på befintliga flerbostadshus är 

positiv och överensstämmer med kommunens mål om ökad befolkning samt målet om att 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 30 (39) 

Sammanträdesdatum  

2019-02-28  

  

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

skapa attraktiva boendemiljöer. 

 

Planeringsförutsättningar 

Samhällsbyggnad anser att påbyggnader ska bibehålla den befintliga bebyggelsens karaktär 

och uppnå en ny, god helhetsverkan. Ett gestaltningsprogram kan med fördel tas fram i ett 

tidigt skede. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att den angränsande marken som sökanden ser som ett alternativ 

att förvärva till förmån för parkering ska bevaras som grönyta. Stadens gröna ytor har stor 

betydelse för människor, djur och växter. Grönytan är en lågpunkt och har en funktion som 

översvämningsbar yta vid skyfall. Den funktionen behöver kvarstå men kan med fördel 

kvalitetshöjas. Ytan kan exempelvis utvecklas som en användbar mötesplats för de boende 

och för olika åldrar. 

 

Kommunens parkeringsnorm för både cykel- och bilparkering ska följas. Tillkommande 

parkeringar ska lösas på den egna fastigheten. Tillkommande parkeringar får inte utformas på 

ett sätt att befintlig gång- och cykelväg längs med Allén korsas. Detta för de oskyddade 

trafikanternas säkerhet. 

 

Samhällsbyggnad antar att räddningstjänsten avses nyttjas som en alternativ utrymningsväg 

vid påbyggnad av en våning. Det är därför viktigt i det fortsatta planarbetet att beakta 

räddningstjänstens behov av uppställningsplatser. 

 

Det finns en befintlig fiberkabel som är förlagd längs med husfasad som måste tas i 

beaktande. Den kan behöva skyddas under byggtiden. Eventuell flytt av elledningar bekostas 

av exploatören. Anslutningsmöjlighet till dagvattenledning finns. 

 

Planförfarande och avtal 

Samhällsbyggnad bedömer att en möjlig planläggning av området kan handläggas med 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). I samband med detaljplanearbetet 

ska ett genomförandeavtal 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 3, 9 000 kr. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ansökan om planbesked  - PB 2018-701 

 Bilaga 2 Orienteringskarta  - PB 2018-701 

 Bilaga 3 Orienteringskarta P-platser   - PB 2018-701 

 Bilaga 4 Illustration  - PB 2018-701 
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§ 50  
 

Planbesked för transformatorstation -  

Diarienr 19SBN127 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planläggning av området kan inledas. 

 

Information till beslutet 

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

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

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

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

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

att sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. Ett slutligt beslut 

om att anta en detaljplan kan förväntas ta cirka ett år efter det att beslut tagits om framtagande 

av planhandlingar för samråd och granskning. 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om planbesked inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 10 december 2018. 

 planerar att uppföra en ny utomhusstation 130/40 kV som ersättning för två 

befintliga stationer: den nuvarande stationen  och  

som ligger ca 1 km från den nuvarande stationen. Den nya stationen föreslås inom fastigheten 

. 

 

Nuvarande anläggningar är ålderstigna och brister i driftsäkerhet. De är dyra att underhålla 

och kan inte möta de krav som ställs på effektuttag i framtiden när både  och 

övriga industriverksamheter planerar att öka sin produktion och därigenom behöver mer el. 

Nuvarande anläggningar uppfyller inte heller myndigheternas funktionskrav på maximalt 24 

timmars avbrottstid om ett transformator- eller apparathaveri skulle inträffa. 

 

Den nya stationen föreslås placeras i anslutning till den befintliga  i område 

som idag är detaljplanelagd för industriverksamhet med bestämmelse mark som inte får 

bebyggas samt med bestämmelse ”pl” som betecknar att området planlagts för att vara en del 

av en grön skyddszon runt den tunga industrin. Syftet med skyddszonen är bland annat att 

erbjuda rekreation för boende. 

 

Översiktsplanen anger markanvändningen planerat verksamhetsområde och regional 

kraftledning för den aktuella platsen. Området omfattas av riksintresseområdet Norrbottens 

kust och skärgård (Rörligt friluftsliv Miljöbalken (1998:808) 4 kap. 2 §). 

 

Den planerade stationens föreslagna placering berör ett område med tallskog. Området 

används som tätortsnära skog och genomkorsas av flera stigar/rekreationsstråk. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnad anser att planläggning av området kan inledas. Avsikten med ansökt åtgärd 

är att bygga ut och trygga befintlig infrastruktur för industrins elförsörjning vilket är en 
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angelägen åtgärd i enlighet med översiktsplanen. 

 

Utredning och inventering av rekreationsstråkens funktion och sträckning behöver göras i ett 

tidigt skede av fortsatt process. Det är viktigt att en skogsklädd skyddszon kvarstår mellan 

planerad transformatorstation och befintliga bostäder. 

 

Planerad exploatering av bostadsnära natur med rekreationsvärden aktualiserar 

kompensationsåtgärder. Lämpliga kompensationsåtgärder för att minska konsekvenserna av 

exploateringen ska identifieras, redovisas och säkerställas i genomförandet. 

 

Kommande planarbete behöver utreda frågor som exempelvis: 

 påverkan av exempelvis elektromagnetiska fält och buller 

 behov av åtgärder för att förhindra läckage i samband med rivning av befintlig station. 

Standardförfarande tillämpas eftersom förslaget till detaljplan är förenligt med 

översiktsplanen, med länsstyrelsens granskningsyttrande och inte bedöms vara av betydande 

intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Frågan om planförslaget kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan utreds i separat undersökning senare i planprocessen. 

 

Avgift 

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

142. Planbesked debiteras enligt Tabell 7 Avgift för planbesked, klass 3, summa 9 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Ansökan om planbesked  - PB 2018-695 

 Bilaga 2 Situationsplan  - PB 2018-695 

 Bilaga 3 Karta med befintliga stationer  - PB 2018-695 

 Bilaga 4 Översiktskarta  - PB 2018-695 
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§ 51  
 

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, förråd, tak över uteplats, 

sop- och återvinningshus samt installation av hiss och kommunal VA-

anläggning  -  

Diarienr 19SBN153 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnation av flerbostadshus, förråd, tak 

över uteplats, sop- och återvinningshus samt installation av hiss och kommunal vatten- och 

avloppsanläggning (VA) på fastigheten . 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen 

(2010:900). 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om bygglov för flerbostadshus med 64 lägenheter på fastigheten  

 inkom till samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-14. 

  

Förslaget har varit ute på remiss. Inga allvarliga erinringar har inkommit. 

 

Förslaget är granskat i samråd med Fysisk planering (Plan, bygg och mark samt Trafik och 

projekt), Teknik och gator, Samhällsplanering (stadsarkitekt), Räddningstjänsten och 

PIREVA. 

 

Möte med byggherren och Piteå kommun har skett för att säkerställa att kraven i bygglovet 

uppfylls. Antal p-platser kommer att överstiga kommunens parkeringsnorm. 

 

Motivering 

Bygglovet följer planens syfte och är förankrat med stadsarkitekt. 

 

Yrkanden 

Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan  - PB 2018-704 

 Detaljplan för  - PB 2018-704 

 Illustration -  - PB 2018-704 

 Översikt plan Hus A - PB 2018-704 

 Översikt fasader färg Hus A och B - PB 2018-704 
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§ 52  
 

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/-lokal -  

Diarienr 19SBN129 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnation av industribyggnad/-lokal på 

fastigheten . 

  

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900) (PBL). 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om nybyggnad av industribyggnad/lokal på fastigheten  inkom till 

samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-01. 

 

Vatten och avlopp kommer att vara enskild anläggning. Åtgärden vidtas utom planlagt 

område och utanför strandskyddat område och är i enlighet med de generella bestämmelserna 

enligt 9 kap. 31 § PBL. 

 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. 

 

Motivering 

Åtgärden sker utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna enligt 

9 kap. 31 § PBL. Samhällsbyggnad bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, 

har en god form-, färg- och materialverkan och är lämplig med hänsyn till omgivningens 

karaktär på platsen. Samhällsbyggnad bedömer att åtgärden inte strider mot rådande strand-

skyddslagstiftning och inte innebär betydande olägenhet för omgivningen. 

 

Yrkanden 

Brith Fäldt (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan  - PB 2018-647 

 Fasadritning  - PB 2018-647 

 Perspektivritning  - PB 2018-647 
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§ 53  
 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage samt installation av 

eldstad och kommunalt VA -  

Diarienr 19SBN122 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnation av enbostadshus och garage 

samt installation av eldstad och kommunalt vatten och avlopp (VA) på fastigheten  

. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till byggnadsinspektör att verkställa beslutet. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900)(PBL). 

 
Ärendebeskrivning 

En ansökan om nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten  inkom 

till samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-10. Fastigheten är avstyckad och avsedd för 

småhusbebyggelse. 

 

Vatten och avlopp kommer att anslutas till kommunal anläggning. Åtgärden sker utom plan-

lagt område och delvis inom strandskyddat område. Dispens har beviljats och är i enlighet 

med de generella bestämmelserna enligt 9 kap. 31 § PBL. 

 

Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. 

 

Motivering 

Åtgärden sker utom planlagt område och är i enlighet med de generella bestämmelserna enligt 

9 kap. 31 § PBL. Samhällsbyggnad bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, 

har en god form-, färg- och materialverkan (8 kap.1 § PBL) och är lämplig med hänsyn till 

omgivningens karaktär på platsen (8 kap. 9 §). Samhällsbyggnad bedömer att åtgärden inte 

strider mot rådande strandskyddslagstiftning och inte innebär betydande olägenhet för 

omgivningen. 

 

Yrkanden 

Brith Fäldt (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsunderlag 

 Situationsplan  - PB 2018-611 

 Fasadritning  - PB 2018-611 
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§ 54  
 

Byggsanktionsavgift för påbörjad byggnation utan startbesked - 

 

Diarienr 19SBN121 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra  en byggsanktionsavgift på 62 

078 kr. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 11 kap 51 § plan- och bygglagen 

(2010:900)(PBL) samt 9 kap 6 § plan- och byggförordningen (2011:338)(PBF). 

 
Ärendebeskrivning 

 fick 2017-04-13 bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 174 kvm och 

garage om 40 kvm. 

 

Vid tillsynsbesök 2019-01-07 konstaterades att byggnaderna var färdigställda utan något 

beviljat startbesked. 

 

Sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Något yttrande har inte inkommit. 

 

Motivering 

I beslutet om bygglov framgår att åtgärden inte får påbörjas förrän samhällsbyggnads-

nämnden gett ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL och tekniskt samråd har ägt rum samt att 

följande handlingar är inlämnade: 

 signerad och verifierad kontrollplan 

 tidplan utvisande huvudmoment för åtgärdens genomförande 

 beräkning specifik energianvändning 

 eventuella tillägg från det tekniska samrådet. 

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan samhällsbyggnadsnämnden har 

lämnat ett startbesked för en åtgärd som kräver bygglov. Samhällsbyggnad föreslår därför att 

samhällsbyggnadsnämnden påför  en byggsanktionsavgift enligt bifogade 

uträkningar. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Beräkning sanktionsavgift huvudbyggnad  - PB 2017-203 

 Bilaga 2 Beräkning sanktionsavgift komplementbyggnad  - PB 2017-203 

 Bilaga 3 Foton vid tillsynsbesök  - PB 2017-203 
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§ 55  
 

Byggsanktionsavgift för byggnad som tagits i bruk utan slutbesked - 

 

Diarienr 19SBN118 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra  en 

byggsanktionsavgift på 128 128 kr. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen 

(2010:900)(PBL) samt 9 kap 19 § plan- och byggförordningen (2011:338)(PBF). 

 
Ärendebeskrivning 

 fick 2016-11-16 bygglov och startbesked för nybyggnad av 

ett flerbostadshus med cykelförråd. 

 

Av bygglovsbeslutet framgår att för att erhålla slutbesked ska verifierad och signerad 

kontrollplan och utstakningsprotokoll med koordinater samt utlåtande från KA 

(kontrollansvarig) inlämnas. 

 

Vid slutsamråd 2018-01-30 bestämdes att när ovan uppräknade handlingar inkommit till 

samhällsbyggnadsnämnden skulle slutbesked erhållas inom 2 veckor. 

 

Samhällsbyggnad konstaterar att 2018-12-05 har ännu inte dessa dokument inlämnats trots att 

byggnaden redan har tagits i bruk utan slutbesked. 

 

Byggherren har beretts möjlighet att yttra sig, men inget yttrande har inkommit. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagen (PBL) en skyldighet att ta upp 

brister i efterlevnad av lagstiftningen till prövning. 

 

Samhällsbyggnad föreslår att samhällsbyggnadsnämnden med stöd av 11 kap 51 § PBL samt 

5 kap 19 § PBF påför  en byggsanktionsavgift enligt bifogad 

uträkning eftersom byggnaden har tagits i bruk utan slutbesked. 

 
Beslutsunderlag 

 Bilaga 1 Bygglov med startbesked  - PB 2016-704 

 Bilaga 2 Beräkning sanktionsavgift flerbostadshus  - PB 2016-704 

 Bilaga 3 Situationsplan  - PB 2016-704 
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§ 56  
 

Lägesrapport EU-projekt 

Diarienr 19SBN100 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner lägesrapporten för EU-projekt. 

 
Ärendebeskrivning 

Enligt riktlinjer för EU arbetet inom nämnden ska En sammanställning av förvaltningens EU-

arbete rapporteras till nämnden årligen. 

 

Avslutade projekt 

Kompetensförsörjning har i augusti 2018 avslutat projektet Kompetens för alla (KOFA), som 

var ett samarbetsprojekt mellan Piteå, Älvsbyn och Arvidsjaurs kommuner. Syftet med KOFA 

var att öka sysselsättningen för personer med funktionsnedsättningar och nyanlända 

invandrare. Projektet pågick 2015-10-01–2018-08-31. Medfinansiering från EU: Europeiska 

socialfonden (ESF) 11,5 mkr. 

 

Flyktingsamordningen har under 2018 avslutat ett projekt tillsammans med partners från 

Tyskland, Grekland, Italien, England och Sverige där projektägaren var en tysk organisation. 

Syftet var att utbyta erfarenheter för personal som arbetar med ensamkommande flyktingbarn. 

Projektet pågick 2017-03-01–2018-02-28. Medfinansiering från EU: Erasmus+ 2 850 €. 

 

Flyktingsamordningen har varit projektägare för projektet Kompetensomställning migration. 

Syfte var att genomföra kompetenshöjande insatser dels för personalen som blir kvar inom 

flyktingsamordningen, dels för de som kommer att bli övertaliga. Projektet pågick 2017-04-

03–2019-01-15. Medfinansiering från EU: ESF 4,2 mkr. 

 

Staben har medverkat i ett Erasmus+ projekt. Under två veckor var två studerande på praktik i 

Piteå. De studerar till administratörer inom offentlig förvaltning. 

 

Pågående projekt 

Kompetensförsörjning är från och med 2019-01-01 projektägare för projektet Lärande 

rekrytering. Syftet med Lärande rekrytering är att underlätta för personer med utländsk 

bakgrund att komma in på arbetsmarknaden. Deltagarna erbjuds praktik på ett antal 

pilotarbetsplatser inom kommunens verksamheter. Arbetsplatserna är framförallt inom 

socialtjänsten samt fastighets- och serviceförvaltningen där de kommer att få extra 

handledning och speciell språkhandledning. Projektet pågår 2017-03-01–2019-12-31. 

Medfinansiering från EU: ESF 6,5 mkr. 

 

Kompetensförsörjning är från och med 2019-01-01 projektägare för projektet Lärande för 

mångfald. Syftet med projektet är att lärare inom vuxenutbildningen ska kunna ”jobbskugga” 

kollegor i Tyskland och Österrike, för att utveckla metoder med särskilt fokus på 

undervisningen av flyktingar. Projektet pågår 2017-11-01–2019-10-31. Medfinansiering från 

EU: Erasmus+ 16 700 €. 
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Kompetensförsörjning har beviljats medfinansiering från ESF till projektet Motivera och 

aktivera (MOA) som är ett samarbetsprojekt med Skellefteå, Älvsbyn och Arvidsjaurs 

kommuner. Syftet med MOA är att förkorta tiden då unga inte är i någon aktivitet samt att 

målgruppen närmar sig arbete eller studier. Primär målgrupp är 15-29 år, som varken arbetar 

eller studerar. Sekundär målgrupp är personalgrupper som möter de unga. Projektet pågår 

2019-03-01–2022-02-28. Medfinansiering från EU: ESF 11,22 mkr. 

 
Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för EU-arbetet inom Samhällsbyggnad 

 

 

 

 




