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§ 57 
Förvaltningschefen informerar 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Jan Johansson informerar kort om verksamheterna inom Samhällsbyggnad. 
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§ 58  
 

Organisationsförändring Samhällsbyggnad 
Diarienr 19SBN101 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att samråda med Kommunstyrelsen 
och Miljö- och tillsynsnämnden inför förändring av förvaltningsorganisationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet ansvarar nämnden för att dess förvaltningsorganisation är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda ramar, mål och styrning samt lagar 
och andra författningar för verksamheten. I det fall organisationen utför uppgifter åt annan 
nämnd ska samråd ske med denna innan större förändringar i förvaltningsorganisationen. 
 
Efter att Samhällsbyggnad bildades för drygt sex år sedan har ingen övergripande 
genomlysning gjorts av förvaltningsorganisationen, även om vissa förändringar genomförts i 
delar av förvaltningen. Det ligger i förvaltningschefens uppdrag att löpande säkerställa att 
förvaltningsorganisationen är tydlig och ändamålsenlig. 
  
En organisationsöversyn av Samhällsbyggnads förvaltningsorganisation genomförs under 
våren 2019 av extern konsult. Resultatet av översynen förväntas ge svar på om det finns 
behov av förändringar av tjänstemannaorganisationen och utgöra underlag för ny 
förvaltningsorganisation. 
 
Samhällsbyggnad utför uppdrag åt Kommunstyrelsen och Miljö- och tillsynsnämnden. Inför 
beslut i Samhällsbyggnadsnämnden behöver Kommunstyrelsen och Miljö- och tillsyns-
nämnden få möjlighet att yttra sig om den förvaltningsorganisation som förvaltningschef 
förordar. En risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras inför beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
• Beställningsskrivelse/uppdragsbekräftelse "Förslag till organisation för 

Samhällsbyggnadsförvaltningen" 
• Bilaga till beställningsskrivelse/uppdragsbekräftelse organisationsöversyn 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 59  
 

Internkontrollplan 2019 
Diarienr 19SBN92 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner internkontrollplanen för 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska, enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige 
har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (Kommunfullmäktiges beslut 
2015-02-16, § 6) ska nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande 
verksamhetsår. Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund 
för nämndens beslut gällande om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. 
 
Beslutsunderlag 
• Internkontrollplan 2019 Samhällsbyggnadsnämnden 
• Sammanställning riskanalys 2019 Samhällsbyggnad 
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§ 60  
 

Utbildningsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 2019–2022 
Diarienr 19SBN234 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden fastställer nämndens utbildningsplan för 2019–2022. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha en kontinuerlig utbildning inom sitt ansvarsområde. 
 
Utbildningen ska ske fortlöpande under hela mandatperioden. Utgångspunkt är reglementet 
för nämndens ansvarsområden, lagstiftning samt relevanta styrande dokument och beslut. 
 
Av utbildningsplanen framgår, utöver den specifika planeringen för 2019, även en översiktlig 
plan för åren 2020–2022. När nämnden i slutet av varje år fastställer 
sammanträdesplaneringen för det kommande året, är det lämpligt att samtidigt också anta en 
specifik utbildningsplan för samma år. 
 
Beslutsunderlag 
• Utbildningsplan Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022 
 
 
 
 
  



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 8 (36) 
Sammanträdesdatum  
2019-03-28  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

§ 61  
 

Allmän och särskild trafik med buss i Piteå kommun 
Diarienr 19SBN290 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige utökar busstrafiken, som är 
tillgänglig för allmänhetens resor i Piteå kommun från och med 2020-01-01, på ett sådant sätt 
att även linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara tillgänglig för 
allmänhetens resor. 
 
Ärendebeskrivning 
Idag bedrivs olika typer av persontrafik med buss, för vilka kommunen bär kostnaderna, i 
Piteå kommun. 
 
De olika typerna av persontrafik kan sammanfattas som ”allmän trafik” (till exempel 
tätortstrafik och lokallinjetrafik) och ”särskild trafik” (till exempel skolskjuts med buss och 
beställningstrafik). 
 
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens Län (RKM) är trafikhuvudman och 
upphandlande enhet för den allmänna trafiken i länet (Piteå kommuns tätortstrafik 
undantaget). 
 
Piteå kommun är ansvarig för och upphandlande myndighet för skolskjutsar med buss och 
beställningstrafik. 
 
Under 2016 och 2018 har Samhällsbyggnad och Utbildningsförvaltningen samverkat och 
bland annat genomfört två trafikutredningar med syfte att utreda möjligheten att genom 
smarta praktiska, upphandlingstekniska och avtalsmässiga förutsättningar/villkor skapa grund 
för begränsning av kostnadsökningar för kommunens behov av trafik med buss inom 
kommungränsen. 
 
Förvaltningarnas samverkan och resultatet av de två trafikutredningarna visar på en möjlig 
begränsning av risken för kostnadsökningar i det fall en gemensam upphandling och ett 
gemensamt avtal av/för såväl lokallinjetrafik som skolskjuts med buss kan genomföras. 
 
Den årliga besparingsmöjligheten beräknas till ca 1 mkr eftersom behovet av fordon skulle 
minska med två (2) enheter och möjligheten till ökad konkurrens för anbudslämnande kan 
uppnås. 
 
Förutsättningen för att en gemensam upphandling och ett gemensamt avtal ska kunna 
genomföras är att linje- och tidtabellsförlagd skolskjuts med buss övergår till att vara 
tillgänglig för allmänhetens resor. 
  
Yrkanden 
Daniel Bergman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsunderlag 
• Persontransporter med buss 2021 
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§ 62  
 

Delegationsbeslut 2019 
Diarienr 19SBN2 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar beslut som fattats med stöd av nämndens 
delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
• Delegationslistor parkeringstillstånd rörelsehindrade 2018-10-26--2018-12-05 

delegationspunkt 19.1 delegat Lena Lundström 
• Delegationslistor parkeringstillstånd rörelsehindrade 2018-12-19--2018-12-20 

delegationspunkt 19.1 delegat Alf Vonkavaara 
• Delegationslistor parkeringstillstånd rörelsehindrade 2019-01-01--2019-02-28 

delegationspunkt 19. delegat Martin Lindberg 
• Delegationslista 1 - 2019 kompetensförsörjning from 7 feb - 6 mars 2019 delegat Pernilla 

Forsberg delegationspunkt 2 - 47.1 - 47.2 
• Delegationsbeslutslista ByggR 2019-02-07--2019-03-06 
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§ 63 
 

Delegationsbeslut - trafikärenden 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 

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

Delegationsbeslut 
• 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 Kyrkbrogatan 
delegationspunkt 19.7.2  (dnr  18SBN503-4) 

• 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 Storgatan och Uddmansgatan delegationspunkt 
19.6.5  (dnr  19SBN17-3) 

• Delegationsyttrande - tillstånd för begagnande av offentlig plats 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 Uddmansgatan 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 Höglandsnäsvägen - Trundövägen delegationspunkt 19.3  (dnr  
19SBN32-3) 

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

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

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Bergsviksvägen delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN41-2) 

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

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på Bryggargatan och Sundsgatan Delegationspunkt 25.3  (dnr  
19SBN80-2) 

• Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter på Vallsberget och Grisberget - 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) 
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• 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 trafrikanordningsplan på Bullerviksvägen - Delegationspunk 25.3  (dnr  19SBN124-2) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan för inhägnande av arbetsplatsområde på Prästgårdsgatan - 
Delegationspunkt 25.3  (dnr  19SBN126-6) 

• Delegationsbeslut om  transportdispens tung och bred  delegationspunkt 19.3 delegat Joanna 
Munther  (dnr  19SBN138-3) 

• Delegationsbeslut om  transportdispens tung och bred  delegationspunkt 19.3 delegat Joanna 
Munther  (dnr  19SBN137-3) 

• Delegationsyttrande om  begagnande av offentlig plats  delegationspunkt 19.8.2 
delegat Joanna Munther  (dnr  19SBN125-3) 

• Delegationsbeslut om  dispens från lokal trafikföreskrift på Storgatan och Uddmansgatan delegationspunkt 
19.6.5 delegat Frida Pettersson  (dnr  19SBN149-2) 

• Delegationsbeslut trafikanordningsplan på Storgatan och Uddmansgatan delegationspunkt 25.3 delegat Frida 
Pettersson  (dnr  19SBN149-4) 

• Delegationsbeslut om transportdispens vikt och bredd . Delegationspunkt 19.3 delegat Kjell Norberg.  
(dnr  19SBN144-6) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan -  -  inom Piteå kommun delegationspunkt 25.3 delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN131-2) 

•   (dnr  ) 

• Delegationsbeslut om tillfälligt parkeringstillstånd på  Delegationspunkt 19.6.2  (dnr  
19SBN148-1) 

• Delegationsbeslut om dispens från lokala trafikföreskrifter  delegationspunkt 19.6.5 delegat 
Frida Pettersson  (dnr  19SBN151-7) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan på  delegationspunkt 25.3 delegat Frida Pettersson  
(dnr  19SBN151-8) 

• Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats container  - Delegationspunkt 19.8.2  (dnr  
19SBN151-10) 

• Delegationsbeslut om trafikanordningsplan för takskottning i centrala Piteå - Delegationspunkt 25.3  (dnr  
19SBN197-3) 

• Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats skylift Uddmansgatan - Delegationspunkt 19.8.2  (dnr  
19SBN198-2) 

• Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats Invigning skidtävlingar på Byxtorget - 
Delegationspunkt 19,8,2  (dnr  19SBN64-3) 

• Delegationsbeslut om transportdispens -tung och lång transport - Delegationspunkt 19.3  (dnr  19SBN207-3) 

• Delegationsyttrande om begagnande av offentlig plats tältmöte i kristen regi - Delegationspunkt 19.8.2  (dnr  
19SBN140-2) 

• Delegationsyttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats  - 
Delegationspunkt 19.8.2 Delegat Kjell Norberg  (dnr  19SBN178-2) 

• Delegationsbeslut om dispens från lokal trafikföreskrifter på Storgatan - Delegationspunkt 19.6.5 Delegat 
Kjell Norberg  (dnr  19SBN211-2) 

• Delegationslistor parkeringstillstånd rörelsehindrade 2018-12-19--2018-12-20 delegationspunkt 19.1 delegat 
Alf Vonkavaara  (dnr  19SBN2-8) 

• Delegationslistor parkeringstillstånd rörelsehindrade 2018-10-26--2018-12-05 delegationspunkt 19.1 delegat 
Lena Lundström  (dnr  19SBN2-7) 

• Delegationslistor parkeringstillstånd rörelsehindrade 2019-01-01--2019-02-28 delegationspunkt 19. delegat 
Martin Lindberg  (dnr  19SBN2-9) 

• Delegationsbeslut om transportdispens tung bred och lång  - Delegationspunkt 19.3 Delegat Joanna 
Munther  (dnr  19SBN183-5) 
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§ 64  
 

Delgivningar till nämnd 2019 
Diarienr 19SBN3 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar delgivningar för nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Inbjudan till Bostadsmötet 15-16 maj  
• Inbjudan till utbildning "Hantering av olovligt byggande" Luleå 3 april 
• Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner 
• Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och 

kommuner under våren 
• Revisorernas årliga grundläggande granskning 2018 
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§ 65  
 

Delgivningar - protokoll 2019 
Diarienr 19SBN4 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar de protokoll som inkommit till nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 §2  Taxa för nyttjande och försäljning av 

kommunal mark 18KS657 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 § 3 Tomtpriser för lediga småhustomter  

18KS671 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 §4  Taxor och avgifter inom fastighets- och 

servicekontoret mark & skog gällande tomtpriser tomträttsavgäld ledningsrättservitut 
råmark och optioner/markanvisning 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 "§5  Taxa - prissättning av kommunal mark för 
flerfamiljshuslokaler inom stadskärnan och intilliggande områden 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 §7  Fördjupad översiktsplan landsbygdscentra - 
Antagande Jävre 

• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 Antagandehandling Jävre 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 Skola och Vård Jävre karta 2 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 Boende Jävre karta 3 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 Trafik Jävre karta 4 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 Mark- och Vattenanvändning Jävre karta 5 
• Beslut Kommunfullmäktige 2019-02-18 §9 Ordning för inkallande av ersättare i styrelse 

och nämnder 2019-2022 
• Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark ersätter handling nr 10 som har fel 

försätttsblad 
• Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-18 "§48  Avsägelse av uppdrag som ersättare - 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-2022 
• Avsägelse (S) som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
• Protokollsutdrag 2019-03-04 kommunstyrelsen § särskilt beslut om årsarvodering 

19KS160 
• Protokollsutdrag 2019-03-04 kommunstyrelsen § 56 Riktlinjer för subventionerade 

anställningar i Piteå kommun 18KS771 
• Protokollsutdrag 2019-03-04 kommunstyrelsen § 55 Riktlinjer för Kommunala 

arbetsmarknadsprogram (KAP)  18KS770 
• Protokollsutdrag 2019-03-04 § 54 Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 19KS121 
• Riktlinjer för aktiva åtgärder för arbetslösa 
• Protokollsutdrag 2019-03-04 kommunstyrelsen § 48 Begäran om medel ur centrala potten 

för exploatering villaområden Strömnäsbacken  19KS98 
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§ 74 
Information om planärenden 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Helén Eriksson, enhetschef för Plan, bygg och mark, informerar nämnden om planärenden. 
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§ 75  
 

Planbesked för bostadsändamål - tillbyggnad av två våningsplan på 
befintliga flerbostadshus -  
Diarienr 19SBN199 
 
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 planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av 
Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär att sökanden ansvarar för att kontakta Piteå 
kommun då planstart önskas. Ett slutgiltigt 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 15 
november 2018. 
 
Sökanden vill utreda förutsättningarna för att göra en påbyggnad om två våningsplan på redan 
etablerade huskroppar om tre våningsplan. Denna åtgärd omfattar  

. Sökanden anser att tillhörande parkeringsplatser kan skapas på 
egen fastighet. 
 
För möjligheten att erbjuda tillkommande hyresgäster en attraktiv hyresnivå ska eventuella 
påbyggnader ske genom prefabricerade moduler. Sökanden överväger även att uppförandet av 
påbyggnader ska ske under en längre tidsperiod för att undvika överutbud av hyresrätter på 
Pitholm. 
 
Befintliga förhållanden 
Planområdet är beläget på Pitholm i de centrala delarna av Piteå och innefattar tio 
flerbostadshus om vardera tre våningar. Mellan byggnaderna ligger gröna innergårdar varav 
en av dessa innefattar en tennisbana. Markparkeringar finns i områdets yttre delar. 
Omkringliggande bebyggelse består av villakvarter med enfamiljshus i en till två våningar 
samt en idrottsanläggning med tillhörande fotbollsplaner. I områdets södra del finns en 
skogsdunge, som framförallt för barn har en rekreativ funktion. 
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Området är utpekat som Befintlig bebyggelse och berörs av riksintresse för Friluftsliv och 
kustturism i Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030. En befintlig stadsplan antagen 1965 finns 
för området, i denna medges att byggnader för bostadsändamål får uppföras i tre våningar 
samt byggnad för handelsändamål i en våning. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att utökning av våningsantal på befintliga flerbostadshus är 
positivt. Det stämmer överens med kommunens mål om ökad befolkning, om att skapa 
attraktiva boendemiljöer samt att byggandet ska tillgodose utveckling i alla delar av staden. 
 
Planeringsförutsättningar 
Samhällsbyggnad anser att påbyggnader ska bibehålla befintlig bebyggelsekaraktär och uppnå 
en god helhetssamverkan. Innergårdarnas kvalitet bör generellt höjas. Den yttre boendemiljön 
bör förbättras för att kännas trygg och trivsam, genom att exempelvis innehålla grönska och 
god belysning. För att göra detta tydligt i ett tidigt skede kan med fördel ett 
gestaltningsförslag tas fram. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att parkeringssituationen ska ses över som helhet och att Piteå 
kommuns parkeringsnorm för både cykel- och bilparkering bör följas. Vikt bör även ligga på 
att nyttja befintliga samt tillkommande parkeringsytor effektivt utan bekostnad av oskyddade 
trafikanters säkerhet. Fler parkeringsplatser bidrar till högre andel hårdgjord yta vilket ställer 
krav på att beakta dagvattenhanteringen inom området. Trädplantering i anslutning till 
parkeringsytor är att föredra. Fiberkabel finns på tilltänkta parkeringsytor vilket måste tas i 
beaktande. 
 
Räddningstjänsten avses nyttjas som en alternativ utrymningsväg vid en ökning från tre till 
fem våningsplan. Det är därmed av vikt att beakta Räddningstjänstens behov av 
uppställningsplatser i det fortsatta planarbetet. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att en möjlig planläggning av området kan handläggas med 
standardförfarande enligt plan- och bygglagen. Ett exploateringsavtal mellan Piteå kommun 
och exploatören ska upprättas i samband med detaljplanearbetet. 
  
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. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga 1 Ansökan om planbesked - PB 2018-700 
• Bilaga 2 Situationsplan - PB 2018-700 
• Bilaga 3 Orienteringskarta P-platser - PB 2018-700 
• Bilaga 4 Illustration - PB 2018-700 
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§ 77  
 

Ändring av detaljplan med utökad byggrätt för bostadsändamål - 
 

Diarienr 19SBN286 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplan för . 
 
Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens 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 
Planområdet är beläget på Hemlunda, vid Svensbyfjärden väster om Piteå centrum. Sökanden 
vill upprätta en ny detaljplan för fastigheterna  

 i syfte att utöka byggrätten för bostadsändamål. Berörda fastigheter är sedan 
tidigare bebyggda. 
 
I kommunens översiktsplan anges aktuellt planområde som befintlig bebyggelse. Planområdet 
angränsar till utredningsområde för bebyggelse. 
 
Berört planområde är planlagt som byggnadsmark där byggrätten ska fördelas på en huvud-
byggnad samt minst två gårdsbyggnader. Byggnader får tillsammans inte uppta större 
byggnadsyta än 10 % av tomtens yta, dock högst 175 m2. Huvudbyggnad får ges en största 
byggnadsyta motsvarande 2/3 av total byggrätt, dock högst 100 m2. Byggnadsytan för gårds-
byggnader skall fördelas på minst två byggnader varav den största får vara max 45 m2. 
Huvudbyggnad får uppföras med högst en våning och inte till större byggnadshöjd än 3,5 
meter. Gårdsbyggnad får inte uppföras till större totalhöjd än 3,7 meter. 
 
Förslag till ny detaljplan reglerar kvartersmark för bostadsändamål. Detaljplanen medger en 
byggrätt om högst 15 % av tomtens yta med begräsningen att största byggnadsarea per 
fastighet är 380 m2. Byggrätten ska fördelas på minst två byggnader. Största byggnadsarea för 
huvudbyggnad är 250 m2. Planen reglerar högsta nockhöjden till 7,1 meter. 
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§ 78  
 

Ny bärighetsklass på viktiga transportvägar i Piteå kommun 
Diarienr 19SBN99 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om en förändring av bärighetsklassen från BK1 till BK4 
för de gator och vägar som är gulmarkerade i underlaget ”Förslag till ny bärighetsklass på del 
av det kommunala vägnätet”. 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket öppnade den 1 juli 2018 delar av det statliga vägnätet för den nya bärighets-
klassen BK4. Detta innebär en ny bruttovikt för lastbilar på upp till 74 ton, jämfört med 
tidigare gräsen för BK1 på 64 ton. I Piteå har till exempel E4, väg 374 (Älvsbyvägen), väg 
373 (Arvidsjaurvägen), Timmerleden och Haraholmsvägen fått den nya bärighetsklassen. 
 
Den nya bärighetsklassen gör det möjligt att använda tyngre fordon på delar av vägnätet vilket 
effektiviserar näringslivets godstransporter. Färre fordon kan ta samma mängd gods och det är 
bra för både näringsliv och klimat. 
 
För att Trafikverkets beslut om ny bärighetsklass ska fungera fullt ut krävs i många fall att 
även delar av kommunens vägnät upplåts till BK4. Piteå kommun har ett flertal viktiga 
målpunkter som redan idag har en hög efterfrågan från företag med fordon som klarar den nya 
bärighetsklassen. För att dessa fordonståg ska kunna ta sig till och från viktiga målpunkter i 
Piteå krävs att även Piteå kommun inför den nya bärighetsklassen på delar av det kommunala 
vägnätet. Detta har föranlett att kommunen under hösten 2018 utrett bärigheten på viktiga 
gator som är intressanta för 74 tons fordon. Utredningen har utgått ifrån vilka industrier som 
har störst behov av en höjd bärighetsklass och främst är det pappersindustrin och Piteå hamn, 
men också industriområden i Piteå kommun. 
 
Bärighetsutredningen som gjordes på kommunens gator visar att de vägar som föreslås få en 
ändrad bärighetsklass klarar BK4 förutom en kort sträcka i Öjebyn - Nyckelvägen - som inte 
klarar en ändring till BK4 utan att gatan först åtgärdas. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att övriga gator och vägar klarar förändringen. Förvaltningen 
föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden ändrar bärighetsklass från BK1 till BK4 enligt 
bifogat underlag ”Förslag till ny bärighetsklass på del av det kommunala vägnätet”. 
 
Yrkanden 
Mikael Borgh (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
• Bilaga - ny bärighetsklass 
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§ 79  
 

Effektiva timmertransporter med fyra travar 
Diarienr 19SBN217 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till testförsök av effektiva timmertransporter 
med fyra travar för perioden 2019-04-01–2024-03-31. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att yttra sig över ansökan. 
 
Ärendebeskrivning 

 ansöker om tillstånd för teknisk provning, vilket 
regeringen har gett möjligheter till genom en ny förordning som trädde ikraft den 1 februari 
2018. 
 

 tillsammans med  vill i ett första steg, tillsammans med lokala 
entreprenörer, effektivisera transporterna mellan Haraholmen och  med att 
trafikera sträckan med en fyratravars fordonskombination. Detta är i likhet med det försök 
med fordonståg ETT-Fordonet (En Trave Till).som pågått i några år mellan Överkalix och 

. ETT-Fordonet innebär en längre och tyngre fordonskombination på 
vägarna, men också att färre fordon kan ta mera last. I förlängningen planeras för en utökning 
av sträckorna i Piteå för att även nå . Utdrag ur rapporten 
ETT (En Trave Till) redovisar bland annat övriga sträckor i Piteå som önskas för dessa fordon 
längre fram. 
 
Piteå kommun har ingen möjlighet att besluta om tillstånd för dessa fordon, utan kan endast 
tycka till. Det är bara Transportstyrelsen som får besluta om avsteg från Trafikförordningen 
(1998:1276) via särskild föreskrift. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda dessa 
undantag ska alltid respektive väghållare ges möjlighet att yttra sig i frågan. 
 
På det tidigare undantaget som Transportstyrelsen utfärdat för sträckan mellan Överkalix och 

 har kommunen yttrat sig positivt eftersom beslutet har möjliggjort längre 
och tyngre fordonståg. Detta innebär i praktiken färre fordon som kan ta mera last, vilket bör 
medverka till en minskning av transporter och en ökning av miljövinster. Information som 
redovisats för Piteå kommun utifrån testförsöken mellan Överkalix och  har 
inte visat på något märkbart ökat vägslitage eller någon påverkan på trafiksäkerheten. 
 
Samhällsbyggnad ser positivt på möjligheterna till ny teknik och konstruktioner inför 
framtiden och föreslår att Piteå kommun bör yttra sig positivt i ärendet. 
 
Yrkanden 
Mikael Borgh (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
  



 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 32 (36) 
Sammanträdesdatum  
2019-03-28  
  

 
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   
 

 
Beslutsunderlag 
• Utdrag ur rapporten ETT (En Trave Till) 
• Begäran om yttrande 2019-02-21 Effektiva timmertransporter med 4 travar 
• Yttrande 2018-08-28 Effektiva timmertransporter med 4 travar 
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§ 80  
 

Svar på medborgarförslag om en byakompost i Rosvik 
Diarienr 17SBN486 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarförslaget färdigbehandlat eftersom förslaget inte 
är en fråga för någon av kommunens nämnder. 
 
Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett medborgarförslag att kommunen bör tillhandahålla en kommunal 
kompostanläggning i Rosvik. 
 
Det är det kommunala bolaget Piteå Renhållning & Vatten AB (PIREVA) som bland annat 
tillhandahåller avfallstjänster inom Piteå kommun. Ingen av kommunens nämnder ansvarar 
för avfallshanteringen. Medborgaren bör därför vända sig till PIREVA med sitt förslag så att 
de kan ta ställning till om en byakompost är lämplig och möjlig i Rosvik. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag angående byakompost i Rosvik 
• Beslut i kommunfullmäktige 2017-09-25 §220 Medborgarförslag angående byakompost i 

Rosvik 
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§ 81  
 

Svar på medborgarförslag om att bygga ut gatubelysningen efter 
Fridhemsvägen 
Diarienr 18SBN121 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget eftersom kommunen inte är väghållare 
för enskild väg. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2018-03-26, § 65, överlämnat ett medborgarförslag till Samhälls-
byggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgaren föreslår att kommunen bygger ut gatubelysningen efter Fridhemsvägen 2, där 
den idag slutar, till Fridhemsvägen 1, vilket är cirka 600 meter väg. Fridhemsvägen i Bölebyn 
är idag en enskild väg som är delvist belyst med gatubelysning. 
 
Förslagsställaren uppger bland annat att området är ett populärt fritids- och strövområde och 
att barn i skolåldern använder vägen för att ta sig till skolbussen. Utbyggnad borde underlätta 
eventuell utbyggnad eftersom kommunen har en avloppspumpstation efter denna sträcka. 
 
Samhällsbyggnad föreslår att nämnden avslår medborgarförslaget eftersom det är en enskild 
väg. Kommunen är inte väghållare till enskilda vägar. 
 
Beslutsunderlag 
• Medborgarförslag - Bygga ut gatubelysningen efter Fridhemsvägen 
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§ 82 
Informationsärenden och nämndsutbildning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad informerar nämnden om SAMBO-projektet. 
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§ 83 
Av ledamöter väckta ärenden 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att fortsätta följa och verka för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen E4:an och Lappnäsvägen. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att nämnden beviljar tillfälligt bygglov för bostadsbaracker på fastigheten 

 och rådande trafiksituation föreslår (C) ett uppdrag till förvaltningen. 
 




