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Beslutande Brith Fäldt (V) ordförande 
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Jenny Savela (S) 
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Daniel Bergman (M) 
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ersättare 
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§  18 

Val av justerare samt tid och plats för justering 
Diarienr 15SBN63 

 

Beslut 

1. Carola Sundqvist utses till justerare. 

 

2. Justering sker den 17 februari kl 9:00 på Samhällsbyggnad stab. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren föreslår Carola Sundqvist som justerare och Samhällsbyggnad stab den  

17 februari kl 9:00 som tid och plats för justering. 
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§  19 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15SBN61 
 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar om dagsläget inom verksamheterna på 

Samhällsbyggnad. 
  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-02-10 

5 (25) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  20 

Riktlinjer internkontroll  

Diarienr 15SBN23 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar och tillämpar Riktlinjer för internkontroll enligt bilaga 

15SBN23-1. 

 

Ärendebeskrivning  

Nämnderna ska, enligt kommunallagen (1991:900) 6 kap 7 §, var och en inom sitt område se 

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

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av kommunal 

angelägenhet, med stöd av kommunallagen 3 kap 16 §, har lämnats över till någon annan. 

 

Riktlinjer för internkontroll har upprättats med syfte att reglera den interna kontrollen inom 

förvaltningen så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet, så att nämnden kan bedöma 

om verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är 

tillräcklig. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 3 

Bilaga 15SBN23-1 Riktlinjer för internkontroll 
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§  21 

Tallen 11 Sundsgatan 41, skyltanordning på busstation  

Diarienr MBN 2014-000089 
 

Beslut 

Samhällsbyggnämnden beslutar med stöd av Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap 6 §, 

punkterna 1, 2, 6 samt 2 kap 9 § och motiveringen nedan att avslå ansökan. 

 

Reservation 

Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

Ärendebeskrivning  

Miljö- och byggnämnden beslutade 2014-11-03 att avslå ansökan om bygglov från Reklam 

365 i Sverige AB, Storgatan 11, 972 38 Luleå, för skyltanordning på rubricerad fastighet. 

 

Beslutet överklagades 2014-11-19 och överlämnades till länsstyrelsen i Norrbotten  

2014-11-24.  

 

Länsstyrelsen beslutade 2015-01-07 att återförvisa ärendet till Miljö- och byggnämnden då 

beslutet inte är motiverat i enlighet med förvaltningslagens krav (§ 20). 

 

Då ärendet är av principiell karaktär bör ärendet prövas i Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Motivering 

Den skylt som ansökan avser utgörs av en digital skylt med möjlighet till rörliga bilder. 

Skylten utgör annonstavla för olika typer av reklambudskap för olika verksamheter. 

 

Piteå kommun har generellt en restriktiv hållning till skyltar inom stadskärnan utifrån den av 

Kommunfullmäktige i Piteå antagna Riktlinjer för skyltning i Piteå innerstad. Riktlinjerna 

avser ett utpekat område men är vägledande för bedömningar även i övriga stadskärnan.  

 

Enligt riktlinjerna ska skyltning ske i anslutning till den verksamhet för vilken skylten ska 

göra reklam. Skylten ska ”inordnas i platsen” och söka sammanhang med byggnaden. I det 

aktuella fallet är inte något av dessa kriterier uppfyllda för den aktuella skylten. Kommunen 

har tidigare avstyrkt liknande ansökningar (varierad kommersiell verksamhet) och hänvisat 

till skyltning vid Industrigatan.   

 

För bedömning ur stadsmiljösynpunkt se PM Tallen 11, stadsarkitektens tjänsteskrivelse. 

 

Då skylten inte följer kommunens Riktlinjer för skyltning i Piteå innerstad och inte inordnas 

i platsen och söker sammanhang med byggnaden föreslås nämnden besluta avslå ansökan 

med stöd av Plan- och bygglagen 2 kap 6 §, punkten 1.  

 

I samband med den första prövningen av ansökan har ärendet remitterats till trafikingenjören 

på Samhällsbyggnad. Denne avstyrker ansökan med hänvisning till att skylten, då den 

innehåller rörliga bilder och växlar budskap, utgör en trafikfara. Skyltens placering ovanpå 

taket till busstationen som är lokalisera alldeles i närheten av rondell där det också vistas 
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många gångtrafikanter. Rondellen har närhet till kommunens viktigaste bussknutpunkt där 

många resenärer byter buss. Se situationsplan. 

 

Då skylten föreslås placeras i närheten av en trafiksituation som utgörs av en rondell och 

övergångsställen där många gångtrafikanter samtidigt vistas föreslås nämnden besluta avslå 

ansökan med stöd av 2 kap 6 §, punkterna 2 och 6 samt 2 kap 9 §.  
 

Kommunicering 

Ärendet har kommunicerats med sökanden som beretts möjlighet att yttra sig över förslaget 

till beslut. 

 

Yrkanden 

Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till ansökan 

 

Tomas Eklund (S) med instämmande av Brith Fäldt (V), Mikael Borgh (V), Jan Westerberg 

(FP) och Martin Åström (NS): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att Samhällsbyggnadsnämnden 

beslutar enligt Tomas Eklunds (S) med flera förslag. 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 8 

Foto från ansökan 

Situationsplan 

PM Tallen 11, stadsarkitektens tjänsteskrivelse 

Riktlinjer för skyltning i Piteå innerstad 

Plan och bygglagen (SFS 2010: 900) 
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§  22 

Skyltning AB PiteEnergi – principiella ställningstaganden  

Diarienr MBN 2014-000316 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar hantera rubricerade ärenden i enlighet med 

förhållningssätt och rekommendationer nedan.  

 
Ärendebeskrivning  

AB PiteEnergi har lämnat in en förfrågan om bygglov vilka avser skyltning och 

företagsinformation på de egna anläggningarna. Förfrågan är konceptuell det vill säga anger 

förslag till typ av skyltning/information sedd som en helhet, och anger ej exakt slutligt 

utförande. 

 

Förfrågan omfattar skyltning å  

- Fjärrvärmecentral Hortlax, Hortlax 15:25 

- Fjärrvärmecentral AMU Tallheden, Bergsviken 3:263 

- Fjärrvärmecentral Furunäset, Munksund 29:186 

- Fjärrvärmecentral Sjulnäs, Sjulnäs 7:40 

Totalt 9 st skyltanordningar föreslås, fördelade på de 4 fjärrvärmecentralerna, bilaga  

2014-316-4. 

 

- Nätstationer, Stadsön 2:1 (12 st), Stadsön 3:1 (1 st),  

Totalt 22 st skyltanordningar i 3 olika storlekar, fördelade på de 13 nätstationerna, se bilaga 

2014-316-1. 

 

- Kabelskåp, Stadsön 2:1 (16 st) 

Totalt 16 st skyltanordningar i olika storlekar, bilaga 2014-316-2. 

 

- Gång- och cykelvägar, skyltning på stolpar  

o Statoil-Durrnäs (Pitholm 45:3)  

o Degeränget-Öholmabron (Öjebyn 3:178 med flera) 

o Norrstrand-Fåröbron (Piteå 1:1, 3:1 med flera) 

Totalt skyltar på var 5:e stolpe det vill säga 20st/100m, 200st/km, bilaga 2014-316-3. 

 

Summa antal skyltning/informationspunkter i det fall samtliga genomförs samtidigt är  

ca 650. 

 

AB Pite Energi äger dessa anläggningar och vill marknadsföra sina anläggningar och tjänster 

genom samhällsnyttig information (besparing, lokal produktion etc.).  

Skyltningen/informationen tänks utföras via  

- fasta skyltar med företagets namn/logotype (större än idag) kopplade till information 

på fjärrvärmecentraler, 

- utbytbara skyltar av varierande storlek med varierande budskap på nätstationer och 

kabelskåp 

- skyltar i en storlek med varierande budskap på belysningsstolpar 
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Kommunens riktlinjer för skyltning och information 

Kommunens skyltpolicy omfattar endast stadskärnan och främst skyltning för 

affärsverksamhet. Befintlig skyltpolicys ställningstaganden är att skyltning ska utföras där 

verksamheten bedrivs, ha hög kvalitet i såväl detalj, utförande och placering samt att allmän 

återhållsamhet vad gäller skyltning är att föredra.  

 

Ett Stadsmiljöprogram är under framtagande där skyltning/information i vidare mening är ett 

viktigt kapitel. Befintlig skyltpolicy kommer att revideras i enlighet med Stadsmiljöprogram. 

Befintlig skyltpolicys allmänna riktlinjer nyttjas för bedömning av aktuellt ärende. 

 

Förslag till förhållningssätt och rekommendationer 

Fjärrvärmecentralerna 

Fjärrvärmecentralerna är Pite Energis centrala verksamhet. Skyltning på byggnaderna bör 

kunna ske med emblem, det vill säga namn och logotyp. Lämplig kompletterande 

utsmyckning med informativ och konstnärlig kvalitet kan komplettera skyltning. 

Utsmyckningen på samtliga centraler bör ha ett gemensamt tema, vara utförda med samma 

teknik i en gemensam färgskala, eventuellt ha samma typ av belysning det vill säga ha hög 

igenkänningsfaktor sinsemellan. Centralerna får inte nyttjas för försäljning av reklamplats till 

andra företag. 

 

Nätstationer 

Nätstationer är nödvändiga för eldistributionen. De finns över hela staden och har ofta 

diskret utformning. Skyltning på byggnaderna bör kunna ske med emblem, det vill säga 

namn och logotyp, diskreta och ej dominerande, vilka utföres med gemensamt formspråk och 

placeras likartat på varje station. Övrig dekoration, utsmyckning eller reklambudskap bör ej 

förekomma. Inriktningen bör istället vara att hitta en dämpad tilltalande färgskala och 

färgkvalitet som underlättar klottersanering. Underhållet bör alltid prioriteras så att 

stationerna ger ett rent intryck. 

 

Kabelskåp 

Kabelskåp finns över hela staden och nyttjas ofta som inofficiell affischeringsplats vilket 

över tid ger ett skräpigt intryck. Kabelskåpen föreslås, där så är lämpligt, kunna bli 

affischeringsplats för AB PiteEnergi. Nya affischer appliceras då över de tidigare. Affischer 

kan vara olika och kampanjartade. Ett neutralt utförande i återkommande färgskala och med 

bestämd typografi bör finnas för huvuddelen av året. En testomgång bör genomföras inom ett 

avgränsat område och utvärderas innan bygglov beviljas i full skala. 

 

 

Skyltar på belysningsstolpar 

Belysningsstolpar är placerade på gatumark som ägs och sköts av Piteå kommun. 

Belysningsstolpen utgör en trafikanordning på vilka endast trafikskyltning bör förekomma. 

Piteå kommun har tidigare gjort bedömningen att reklam på trafikanordningar är olämpligt. 

Om dessa tillåts användas som reklampelare kan det medföra ökade risker för trafikanter på 

gång- och cykelvägar.  
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Piteå kommun utreder utökning av befintlig skyltpolicy till hela staden vad gäller 

kommersiell skyltning. Nämnden rekommenderas i avvaktan på det arbetet neka reklam på 

belysningsstolpar. 

 
Sammanfattning  

Samtliga förslag till utformning av AB PiteEnergis nya insatser för skyltning och 

information på sina anläggningar ska godkännas av Piteå kommun, bygglovhandläggare och 

stadsarkitekt. Presentation av samtliga ingående delar ska presenteras som sammanhållet 

koncept innan någon form av utförande sker. Bygglov kommer i erforderlig omfattning att 

ges för varje ingående del av konceptet. Erforderliga tillstånd från markägare och polis ska i 

förekommande fall inhämtas i förväg.  

 

Nämnden föreslås tillstyrka respektive avslå behandling enligt föreslagna riktlinjer avseende 

skyltning på AB PiteEnergis anläggningar. Efter principbeslut handläggs byggloven enligt 

delegation. Riktlinjer är avsedda att underlätta en samlad bygglovsbedömning. Avvikelse 

från riktlinjer innebär krav på förnyad bygglovsansökan vid varje tillfälle då avvikelse görs.  

 
Kommunicering 

Ärendet har kommunicerats med sökanden som beretts möjlighet att komma med synpunkter 

på förslaget till beslut. 
 

Yrkanden 

Tomas Eklund (S) med instämmande av Marika Risberg (C), Magnus Nyström (S), Brith 

Fäldt (V), Mikael Borgh (V), Daniel Bergman (M), Martin Åström (NS), Karl-Erik Jonsson 

(M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, vilket också blir 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 9 

Bilaga 2014-316-1  Översikt nätstationer/foton kabelskåp 

Bilaga 2014-316-2  Översikt kabelskåp/foton kabelskåp 

Bilaga 2013-316-3  Skyltförslag GC-vägar 
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§  23 

Detaljplan - del av Bergsviken 3:349  

Diarienr MBN 2014-000012 
 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplan för Parken, del av Bergsviken 

3:349. 

 

2. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Samhällsbyggnad, Fysisk planerings 

samrådsredogörelse och granskningsutlåtande som kommunens samrådsredogörelse 

och granskningsutlåtande. 

 

3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämna detaljplan för Parken, del av 

Bergsviken 3:349 till kommunfullmäktige för antagande. 

 

Ärendebeskrivning  

Planområdet ligger inom stadsdelen Bergsviken, cirka 6 kilometer från Piteå centrum, och 

omfattar del av fastigheten Bergsviken 3:349, vilken ägs av Piteå kommun. Planområdet är 

cirka 0,6 hektar och avgränsas i öst av Tolvmansvägen och i övrigt av befintliga 

bostadsfastigheter. Gällande detaljplan är Förslag till byggnadsplan för Sandgården, 

Bergsviken i Hortlax kommun (D0403). I detaljplanen regleras mark inom aktuellt 

planområde som allmän plats för ”park, plantering eller grön gata”.  

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning av bostäder [B] inom planområdet samt 

bibehålla en allmänt tillgänglig yta för lek och rekreation [PARK] mot Tolvmansvägen. 

Bostadsbebyggelse regleras i form av flerbostadshus i högst två våningar med största 

sammanlagda byggnadsarea 750 kvadratmeter [e1]. Komplementbyggnader (exempelvis 

förråd, tvättstuga, miljöhus, garage och carport) får uppföras till en högsta totalhöjd om 4 

meter med största sammanlagda byggnadsarea 350 kvadratmeter [e1].   
 

Motivering 

Bergsviken tillhör en av de stadsdelar som i Översiktsplan – Fördjupning för Piteå stadsbygd 

anges som lämplig för förtätning där stadsdelsförnyelse ska omfatta både byggnader och 

parker. Inom planområdet regleras flerbostadshus lokaliserade till mark som i dagsläget 

utgörs av en öppen, grön yta iordningställd som lekplats. Ianspråktagande av del av 

planområdet för bostadsbebyggelse motiveras av närheten till förefintlig service samt 

infrastruktur, vilket gör det möjligt att ansluta ny bebyggelse till effektivare tekniska 

försörjningssystem och gatunät. Närheten mellan bostäder och blandade samhällsfunktioner 

skapar förutsättning för minskade biltransporter och ökade kollektiva lösningar. I Bergsviken 

finns även en stor efterfrågan på bostäder och etablering av flerbostadshus kan bidra till en 

förstärkning av stadsdelen och möta den efterfrågan på centralt placerade lägenheter som i 

dagsläget råder.  
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Planerad markanvändning bör inte innebära försämrade möjligheter att nyttja parken trots en 

minskning av grönyta, då utrymme fortfarande finns för lekutrustning och dylikt. I och med 

parkens placering i anslutning till Tolvmansvägen, som utgör allmän plats med kommunalt 

huvudmannaskap, ges fortsatt god tillgänglighet till parkområdet. Bedömningen är således 

att det samlade värdet av en koncentrerad bostadsutbyggnad centralt i Bergsviken i direkt 

anslutning till befintlig bebyggelse, service och infrastruktur med bibehållen park mot 

Tolvmansvägen, överstiger nyttan av reglering av ”park, plantering och grön gata” inom 

planområdet som helhet i gällande detaljplan. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 11 

Bilaga 2014-12-1 Plankarta med bestämmelser  

Bilaga 2014-12-2 Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

Bilaga 2014-12-4 Samrådsredogörelse 

Bilaga 2014-12-5 Granskningsutlåtande 
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§  24 

Ändring beviljat lov – Komplettering med installation av VA-

anläggning (enskild/egen), Hortlax 1:5, 1:13 
 

Diarienr MBN 2014-000588 
 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om installation av wc i kolonistugor på 

fastigheterna Hortlax 1:5, 1:13 

 

Information till beslut 

Gällande detaljplan vann laga kraft 2014-07-22 och planens mål och syfte är att skapa 

planmässiga förutsättningar för odlingsändamål avseende koloniträdgårdar och möjliggöra 

infart till området. 

 

Ärendebeskrivning  

Den 13 november 2014 inkom till Samhällsbyggnad, Fysisk Planering en ansökan om att få 

installera wc (sommarvatten och avlopp) i nybyggd kolonistuga på fastigheterna Hortlax 1:5, 

1:13 som är ett nyanlagt koloniträdgårdsområde. 

 

Motivering 

Avsikten är att planområdet endast ska användas för odling i form av koloniträdgårdar, och 

bebyggelsen endast ska utgöra ett komplement till det odlingsområde planen reglerar. 

Samhällsbyggnadsnämnden anser det ej vara lämpligt att anordna wc i stugorna, eftersom 

dessa då riskerar att få en mer permanent karaktär. 

Kolonistugorna är ej avsedda att fungera för övernattning/boende och dylikt, utan endast som 

ett komplement till odlingsändamålet. Att kolonistugorna anordnas med wc anses ej vara en 

förutsättning för genomförandet av planens ändamål. 

WC/dusch bör enligt tidigare diskussioner förläggas till den gemensamma servicebyggnaden, 

se samrådsredogörelse daterad 2014-04-11. Däremot kan sommarvatten anordnas till 

kolonilotterna för exempelvis bevattning. 

Ändringsanmälan av ursprungsbeslutet( MBN 2014-588) som sökanden hänvisar till 

behandlar volymen på slamavskiljare och storlek på infiltration. 

 

Kommunicering 

Ärendet har kommunicerats med sökanden som beretts möjlighet att komma med synpunkter 

på förslaget till beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 10 

Skrivelse från sökanden 

Detaljplan 

Samrådsredogörelse 

Beslut Miljö- och byggnämnden (2014-588) 
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§  25 

Riktlinjer för EU-arbetet inom Samhällsbyggnadsnämnden  

Diarienr 15SBN25 
 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer riktlinjer för EU-arbetet enligt bilaga 15SBN25-1. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt Piteå kommuns riktlinjer för EU-arbetet ska:  

”Varje nämnd och styrelse har ett ansvar för att bygga upp kunskap och skaffa kontakter 

inom sitt område. Detta för att effektivt kunna ta emot och bevaka information samt nyttja de 

möjligheter som bjuds. Varje nämnd och styrelse ska mot denna bakgrund ta fram riktlinjer 

för EU-arbetet inom den egna verksamheten”. 

 

Riktlinjerna är utformade för att arbetet ska uppfylla de krav som ställs i EU-förordningar, 

Piteå kommuns kvalitetspolicy och riktlinjer för EU-arbete i kommunen, Piteå kommuns 

riktlinjer för projektverksamhet samt nämndens dokumenthanteringsplan. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 4 

Riktlinjer för Piteå kommuns EU arbete 2009-11-30 § 269 KS 

Bilaga 15SBN25-1 Riktlinjer för EU-arbetet inom Samhällsbyggnad 
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§  26 

Äskande från KS centrala pott för säkra trafiklösningar skoltrafik 

Preem Bergsviken 
 

Diarienr 15SBN34 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen beviljar 1,3 mkr för strukturering av området vid Preem i Bergsviken. 

 

Ärendebeskrivning  

Enheten Trafik och Projekt på Samhällsbyggnad, Fysisk planering ser ett stort behov av att 

strukturera om det ”asfalthav” som finns mellan Bergsviksskolan, Hedens idrottsplats och 

bensinstationen Preem i Bergsviken. Stora trafiksäkerhetsrisker finns med dagens 

utformning. Här blandas gång- och cykeltrafikanter från gång- och cykeltunneln under väg 

503 och från cykelvägen från Furulund med bilar till skola, förskola, Preem, återvinnings-

station och idrottsanläggning samt bussar/taxi som lämnar och hämtar skolbarn i området. 

Med den beslutade skolstrukturförändringen kommer busstätheten att öka i området då barn 

från Hemmingsmark och Blåsmark dagligen ska bussas till och från skolan i Bergsviken. 

Skolstrukturförändringen kommer att ställa hårdare krav på säkra busshållplatser och gång-

och cykelvägar från föräldrar och barn som ska ta sig till och från skolan.  

Enheten Trafik och Projekt har sedan tidigare tagit fram enkla skisser på hur området skulle 

kunna göras mera trafiksäkert och trevligt att vistas i och omkring. Tidigare mål har varit att 

strukturera upp parkeringar för det flertalet bilar som genereras av verksamheterna i området 

samt att anlägga säkra gång- och cykelvägar genom området. Då ett förväntat ökat antal 

bussar kommer att behöva använda asfaltytan i området aktualiseras en ny översyn. Här ses 

behovet att ordna säkra och tillgänglighetsanpassade busshållplatser, skilja parkeringar från 

gångytor samt skapa en säker och trygg gång- och cykelväg. Möjligheter att tillskapa gröna 

ytor för att öka trevnaden i området finns också.  

 

I projektet ingår även samordning med Fastighet- och Servicekontoret, 

skolskjutshandläggare, bussbolag, Storfors AIK med flera.  Storfors AIK kommer under 

sommaren 2015 att påbörja en omstrukturering av sina ytor. Storsfors AIK har för avsikt att 

strukturera upp parkeringsplatser för besökare samt få till en bra gång- och 

cykelvägsanslutning samt cykelparkering.  

 

En ombyggnation går i linje med målen som finns i beslutad GC-plan (2011-03-21) 

 

Tillgänglighet 

- gång- och cykelvägnätet erbjuder en säker, trygg och tillgänglig trafikmiljö för de 

oskyddade trafikanterna samt utformas så att konflikter med övriga trafiknät undviks. 

 

Fysisk standard 

- drift och underhåll av gång- och cykelvägnätet hålls på en sådan nivå att olägenheter i 

största möjliga mån undviks för de oskyddade trafikanterna. 

- gång- och cykelvägnätet prioriteras likvärdigt med bilnätet avseende planering, 

anläggande, drift och underhåll. 
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Trygghet 

- gång- och cykelvägnätet upplevs tryggt för alla så att fler väljer aktiva och hållbara 

transporter. 

 

Trevnad 

- gång- och cykelvägarna är attraktiva och trivsamma i den fysiska och visuella 

utformningen så att fler väljer aktiva och hållbara transporter som färdmedel. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden äskar för detta projekt 1,3 mkr från kommunstyrelsens centrala 

pott, säkra trafiklösningar skoltrafik fördelat enligt 

 

2015: Utredning, projektering och samråd 

2016: Utförande 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 6 

 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

 

Barn och unga – vår framtid 

En trafiksäker och trygg skolväg ökar möjligheten för att barn och unga ska välja att själva ta 

sig till och från skolan. 

 

Livsmiljö 

Trafikmiljön och med det livsmiljön påverkas positivt av en strukturerad och trevlig 

utformning av parkeringar, busshållplatser och gång- och cykelvägar. 

 

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning. 

 

Demokrati och öppenhet 

Bedöms inte påverkas. 
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§  27 

Äskande från KS centrala pott för gång- och cykelväg Blåsmark  

Diarienr 15SBN35 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beviljar 1 Mkr för medfinansiering till Trafikverket av 

trafiksäkerhetsåtgärder (gång- och cykelväg) i Blåsmark.  

 

Ärendebeskrivning  

I Länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025 – Potter 2015 i kategorin ”Effektivisering 

av Transportsystemet – Statliga vägar, Trafiksäkerhetsåtgärder längs det statliga vägnätet 

2015” har trafiksäkerhetsåtgärder (byggande av gång- och cykelväg) Blåsmark beviljats  

1 Mkr för år 2015.  

 

Teknik- och servicenämnden och tjänstemän på Piteå kommun har kontinuerliga möten med 

Trafikverket för att ge kommunens syn och möjlighet att påverka drift, underhåll och 

investeringar längs Trafikverkets vägar. På dessa möten har Trafikverket under 2014 lyft 

frågan om medfinansiering av GC-väg Blåsmark. I fastställd ”Gång- och cykelvägplan” 

(2011-03-21 § 54) betonas att det är viktigt att gång- och cykelvägnätet på lång sikt ska vara 

väl utbyggt både i stads- och landsbygd. Enligt beviljade medel i Länstransportplanen lyfter 

Trafikverket vikten av Piteå kommun är med och delfinansierar med 1 Mkr för att projektet 

skall komma till stånd.  

 

En ombyggnation går i linje med målen som finns i beslutad GC-plan (2011-03-21) 

 

Tillgänglighet 

- gång- och cykelvägnätet erbjuder en säker, trygg och tillgänglig trafikmiljö för de 

oskyddade trafikanterna samt utformas så att konflikter med övriga trafiknät undviks. 

 

Fysisk standard 

- drift och underhåll av gång- och cykelvägnätet hålls på en sådan nivå att olägenheter i 

största möjliga mån undviks för de oskyddade trafikanterna. 

- gång- och cykelvägnätet prioriteras likvärdigt med bilnätet avseende planering, 

anläggande, drift och underhåll. 

 

Trygghet 

- gång- och cykelvägnätet upplevs tryggt för alla så att fler väljer aktiva och hållbara 

transporter. 

 

Trevnad 

- gång- och cykelvägarna är attraktiva och trivsamma i den fysiska och visuella 

utformningen så att fler väljer aktiva och hållbara transporter som färdmedel. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden äskar för detta projekt 1 Mkr från kommunstyrelsens centrala 

pott, säkra trafiklösningar skoltrafik, detta då äskade medel i VEP 2015-2017 ej beviljats. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 7 

Länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025 – Potter 2015 

 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

 

Barn och unga – vår framtid 

En trafiksäker och trygg skolväg ökar möjligheten för att barn och unga ska välja att ta sig 

till och från skolan.  

 

Livsmiljö 

Trafikmiljön och med den livsmiljön påverkas positivt av en strukturerad och trevlig 

utformning av parkeringar, busshållplatser och gång- och cykelvägar.  

 

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv.  

 

Demokrati och öppenhet 

Bedöms inte påverkas.  
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§  28 

Medborgarförslag ang trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder på 

Hedenområdet Öjebyn 
 

Diarienr 15SBN43 
 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag som föreslår att Piteå 

kommun gör trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder för barn inom Hedenområdet där Gamla 

Älvsbyvägen och Kioskvägen korsar varandra. Anordnande av hastighetsdämpande hinder, 

gärna kombinerat med varningsskylt, för att minska farorna för barn som ej uppnått tillräklig 

trafikmognad, lämpligen på Gamla Älvsbyvägen precis innan den korsar Kioskvägen och 

mynnar ut i den trafikintensiva Framnäsvägen. Förslagsställaren vill att kommunen snarast 

ser till att ett eller två hastighetsdämpande hinder införs på Gamla Älvsbyvägen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Gamla Älvsbyvägen har klassningen lokalgata med en vägbredd på mellan 5-6 meter. 

Hastigheten är bashastighet inom tättbebyggt område, 50 kilometer i timmen, på de delar av 

gatan som passerar genom bebyggelsen. Resterande del har bashastigheten som gäller utom 

tättbebyggt område, 70 kilometer i timmen. Kioskvägen har även den klassningen lokalgata 

med en vägbredd på cirka 5,5-6 meter. Här gäller också bashastigheten för tättbebyggt 

område, 50 kilometer i timmen, på de delar av gatan som passerar bebyggelsen. 

Trafikmätningar är inte utförda på ovannämnda gator varför det inte går att säga exakt hur 

stor trafikmängd och verklig hastighet gatorna har. På Gamla Älvsbyvägen inom tättbebyggt 

område ligger ett betongtillverkande företag som genererar en del tunga, långa och breda 

transporter. 

Trafik- och projektenheten arbetar dagligen med att planera för en trafiksäker gatumiljö för 

oskyddade trafikanter. Några delar är just trafiksäkra miljöer för barn och unga i trafiken, 

främst då med fokus på separerade gång- och cykelvägar samt hastighet vid gångpassager 

och övergångsställen. Det pågår också en hastighetsförändring i Piteå kommun där fokus är 

att ha rätt hastighetsgräns i rätt miljö. För Piteå kommun finns en framtagen hastighetsplan 

som allt eftersom möjlighet ges arbetas efter. 

Förslagsställarna kräver att kommunen snarast ser till att hastighetsdämpande hinder införs 

vid korsningen Gamla Älvsbyvägen-Kioskvägen. Hastighetsdämpande åtgärder kan göras på 

olika sätt, som avsmalning, chikan och upphöjt gupp. Samtliga av de som räknats upp har 

nackdelar främst i miljöer där bostäder är placerade relativt nära vägar. Ett upphöjt gupp ger 

oftast ifrån sig oljud i form av buller och vibrationer i fastigheter, vanligast där det är gator 

med tyngre fordon. Vid en avsmalning förekommer det ofta synpunkter på oljud i form av 

kraftiga inbromsningar och ibland även synpunkter på en ökad hastighet på fordon för att 

slippa stanna vid ett möte. Nackdelen med en chikan på gator och vägar där det ställs krav på 

framkomlighet för stora och långa fordon är att chikanen inte får den verkan som efterfrågas 

för vanliga personbliar då avståndet mellan hindren måste placeras på ett längre avstånd för 

att medge framkomlighet. Chikanen blir då bara hinder vid eventuellt möte med annat 

fordon, likt en avsmalning.  
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Innan en hastighetsdämpande åtgärd skapas måste trafikantslagen och trafikmängd 

identifieras och detta görs normalt med en trafikmätning. Vid en trafikmätning får man fram 

hur stor trafikmängd gatan har, om det föreligger några problem med hastighetsöverträdelser, 

hur många fordon som överträder hastighetsbegränsningen, hur stor andel av den totala 

trafiken som är lastbilar. Dessa faktorer är viktiga för bedömning av vilken typ av åtgärd 

eller om det över huvudtaget behövs göras åtgärder på gatan. Trafikmätningar som 

kommunen gör görs med vanlig slangmätning och detta undviker vi att göra vintertid då 

problemet med snöröjningsåtgärder föreligger i form av avplogade trafikräknarslangar. 

Trafik- och projektenhet vill också utföra dessa åtgärder tillsammans med fler gator som har 

behov av trafikmätning då det är väldigt kostsamt att utföra enstaka mätningar. Normalt 

mäter kommunen på hösten under september månad men under 2015 ser vi ett behov av 

mätning även under våren och då planeras en mätning även för Gamla Älvsbyvägen in.    

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 12 

Medborgarförslag 

 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

 

Barn och unga – vår framtid 

Trafiksäker trafikmiljö för barn och unga påverkar med stor sannolikhet både tryggheten och 

valet av färdsätt till och från skolan och även på fritiden. 

Livsmiljö 

Livsmiljön påverkas positivt av en trafiksäker boendemiljö. 

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

Goda kommunikationer är en förutsättning för all utbildning, arbete och näringsliv. 

Demokrati och öppenhet 

Bedöms inte påverkas. 
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§  29 

Fastställande av VEP 2015 och internbudget  

Diarienr 15SBN45 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställer internbudget enligt bilaga 15SBN45-1. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställt VEP 2015 vid sammanträdet 2014-11-17. 

Samhällsbyggnadsnämnden har att fastställa internbudget för 2015. 

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till internbudget enligt bilaga 15SBN45-1 och föreslår 

Samhällsbyggnadsnämnden fastställa förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 15SBN45-1 Internbudget SAM 
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§  30 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15SBN5 
 

Beslut  

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom: 

 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 260 Svar på medborgarförslag om gång- och 

cykelväg Jävre – Pitsund 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 252 Höjning av felparkeringsavgift 2015 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 248 Justering av ramar i VEP 2015 - 2017 

mellan miljö- och tillsynsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt fastighets- och 

servicenämnden 

- Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 202 Bestämmelser om ersättning till Piteå 

kommuns förtroendevalda 

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 20 Överlåtelse av uppgifter inom färdtjänst till 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten 

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 21 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 

- Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 26 Årsarvode - samhällsbyggnadsnämndens 

ordförande 
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§  31 

Delegationsbeslut  

Diarienr 15SBN1 
 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningen Samhällsbyggnad samt i vissa fall nämndens ordförande har i enlighet med sin 

delegationsrätt och under vissa förutsättningar, lämnat tillstånd/godkännande, beviljat 

respektive avslagit ansökningar och avgifter inom sina respektive verksamheter.  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 14TEK1-1 – 6  Delegationsbeslut  
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§  32 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15SBN4 
 

Beslut  

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom: 

 

- Revisionsrapport Teknik- och servicenämnden 

- Dom i mål M 240-14 Klagorätt i mål om strandskyddsdispens på fastigheten 

Trundavan 1:7 i Piteå kommun 
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§  33 

Av ledamöter väckta frågor  

Diarienr 15SBN62 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


