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§  96 

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

 

Beslut 

1. Jan Westerberg utses till justerare 

2. Protokollet justeras 2015-06-02 kl 11:00  

 
Ärendebeskrivning 

Nämnden utser justerare och protokollet justeras hos Samhällsbyggnad stab 2015-06-02  

kl 11:00. 
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§  97 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15SBN61 
 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar om dagsläget inom verksamheterna på 

Samhällsbyggnad samt om ett förslag till hantering av ekonomin för vinterväghållning. 

 

Underlag 

15SBN61-1 Förslag vinterväghållning 
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§  98 

Motion angående bygge av hyreshus i Norrfjärden  

Diarienr 15SBN32 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att Piteå kommun i samarbete med 

PiteBo utreder behov och möjligheter för boende och byggande i Norrfjärden. Detta arbete 

bör lämpligen inbegripas i det pågående arbetet med ÖP2030. 

 
Yrkande 

Ordförande Brith Fäldt (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg under ärendebeskrivningen 

att motionen inte har behandlats av landsbygdspolitiska rådet.  

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket också blir nämndens beslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för yttrande överlämnat en motion angående uppdrag till PiteBo att 

utreda tillskapande av hyreslägenheter i Norrfjärden. Motionen har inte behandlats av 

landsbygdpolitiska rådet. 

 

Piteå kommun har ett utvecklingsmål om att till år 2020 öka befolkningen till 43 000 

innevånare. Behov av ytterligare bostäder finns under denna period. Nya bostäder ska 

erbjuda möjligheter till ett attraktivt och varierat boende och målsättningen omfattar såväl 

centrala Piteå och stadsdelarna som serviceorter och byar. 

 

Det har under ett flertal dialogmöten med medborgare framkommit önskemål om fler 

bostäder på landsbygden, då främst hyreslägenheter. Det man anger som orsak är 

generationsväxling, det vill säga många äldre som bor i hus på landsbygden vill bo kvar på 

orten men i annan boendeform. Detta skulle möjliggöra för till exempel barnfamiljer att köpa 

hus i byarna.  

 

För att kunna leva upp till utvecklingsmålet, och för att möta redan befintlig efterfrågan på 

bostäder behöver kommunen utveckla samarbeten och metoder för att åstadkomma byggande 

såväl centralt som på landsbygden. I det pågående arbetet med översiktsplan 2030 tas ett 

långsiktigt planeringsunderlag fram för bebyggelseutvecklingen i hela kommunen. 

Översiktsplanen kommer att utgöra riktlinje för kommunens ambition om expansion och 

utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Planen är en del av kommunens långsiktiga 

arbete med planförsörjning, bygglovsgivning och investeringsbudget.  

 

 

Beslutsunderlag 

15SBN32-1 Remiss av motion angående bygge av hyreshus i Norrfjärden 

15SBN32-2 Motion angående bygge av hyreshus i Norrfjärden  

15SBN32-3 Pitebos yttrande över motion om möjligheten att bygga hyreshus i Norrfjärden 

15SBN32-4 Pitebos bilaga Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

15SBN32-5 Pitebos bilaga hyra 3 ROK i Norrfjärden 
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§  99 

Motion om bildande av en samorganisation för ekologiska odlare  

Diarienr 15SBN216 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen ” En kommunal 

kreativ stödsatsning på landsbygden ett effektivt upphandlingssystem.” 

 
Yrkande 

Ordförande Brith Fäldt (S) yrkar bifall till förslaget med tillägg under ärendebeskrivningen 

att motionen inte har behandlats av landsbygdspolitiska rådet.  

Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket också blir nämndens beslut. 

 

Ärendebeskrivning  

Motionären önskar att Piteå kommuns landsbygdsutvecklare ska starta upp en 

samorganisation, genom att sammankalla ekologiska odlare och uppfödare, och få dessa att 

engagera och organisera sig i denna. Organisationen ska erbjuda kommunen upphandlade 

lokala råvaror (gärna ekologiska sådana). Motionen har inte behandlats av 

landsbygdspolitiska rådet. 

 
Bedömning 

Den ekonomiska föreningen ”Odlat i Piteå älvdal” startade som ett projekt 1997 och det 

bildades en ekonomisk förening av i början av 2000-talet. Då fanns ett behov för odlarna i 

trakten att hjälpas åt med distribution och marknadsföring för att kunna leverera grönsaker de 

odlat och man ville samla det breda utbudet av grönsaker. Men när brukare la ner sina 

odlingar på grund av ålderskäl och ingen ville ta över, och andra nischade in sig på specifika 

grönsaker, ansåg styrelsen att det inte fanns något behov av föreningen längre, och den 

avvecklades 2009. 

 

Kommunen har kontinuerliga dialoger med lokala odlare, bl.a. med Piteås lokalavdelning 

inom Lantbrukarnas riksförbund, som har en representant i det landsbygdspolitiska rådet. 

Detta för att få synpunkter och idéer om kommunens framtida utveckling inom de gröna 

näringarna.  

 

Skälet till att bilda en förening bör i första hand vara ett gemensamt behov att samverka i 

organiserad form om ett gemensamt intresse. För ett lyckat resultat behöver det finnas ett 

starkt underifrånperspektiv, d.v.s. att behov och förslag har sin utgångspunkt i vad 

medborgare, organisationer och företag kommit fram till och formulerat, inte politiker och 

tjänstemän.   

 

Beslutsunderlag 

15SBN216-1 Remiss 15KS220 Motion om bildande av en samorganisation för ekologiska 

odlare 

15SBN216-2 Motion 

15SBN216-3 Inköpsavdelningsens svar på motionen 
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§  100 

Medborgarförslag om kompletteringsskyltar vid parkeringsplatser 

för funktionshindrade 
 

Diarienr 15SBN163 
 

 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnen bordlägger ärendet till nämndens sammanträde 2015-09-08. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag om att ställa upp 

kompletteringsskyltar med texten ”lathet är inget funktionshinder” vid handikapparkeringar. 

Medborgaren upplever att personer som parkerar på handikapparkeringar ofta saknar 

tillstånd och anser att genom en tilläggstavla kunna tydliggöra att dessa platser är reserverade 

till personer med funktionshinder. 

 

Vid kommunala vägar och parkeringar ska vägmärkesförordningen följas. Denna skylt finns 

inte med i vägmärkesförordningen och därmed anser Trafik- och projektenheten att skylten 

inte bör användas. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 83 

15SBN63-1 Medborgarförslag  
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§  101 

Medborgarförslag om familjeparkeringen vid COOP Forum  

Diarienr 15SBN164 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnen bordlägger ärendet till nämndens sammanträde 2015-09-08. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag om att 

familjeparkeringarna på Coop Forum ska skyltas upp mer utförligt med en tydlig tilläggskylt 

där det framgår vad som gäller på parkeringarna. 

 
Trafik- och projektenhetens bedömning 

Tanken med familjeparkeringarna är att de ska användas av småbarnsfamiljer vid 

matvaruinköp. Det finns inga föreskrifter om vilka som räknas som en familj och får använda 

dessa platser, utan det är en fråga om sunt förnuft.  

 

Trafik och projekt anser att man ska vara restriktiv med att använda andra skyltar än de som 

finns i vägmärkesförordningen. Att sätta upp en tilläggstavla med regler där det inte finns 

några föreskrifter uppfyller ingen funktion. 

 

Trafik- och projektenheten kommer däremot att se om det går att tydliggöra dessa platser på 

annat sätt, till exempel genom markering i parkeringsrutorna. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 84 

15SBN164-1 Medborgarförslag 

 

 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

 

Barn och unga – vår framtid 

Bedöms inte påverkas. 

  

Livsmiljö 

Tillgänglighet skapar trygghet för våra invånare.  

 

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

Bedöms inte påverkas. 

 

Demokrati och öppenhet 

Bedöms inte påverkas. 
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§  102 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Haraholmsvägen.  

Diarienr 15SBN209 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnen bordlägger ärendet till nämndens sammanträde 2015-09-08. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag om att bygga en ny 

gång- och cykelväg efter Haraholmsvägen ut till Motorstadion, Gläntan och Bondökanalen. 

 

Trafik- och projektenhetens bedömning 

Väg 505, Haraholmsvägen är den väg som går från Havsbadsvägen in mot Piteå Hamn. Både 

Havsbadsvägen och Haraholmsvägen är statliga vägar där väghållaransvaret ligger hos 

Trafikverket. 

  

Enheten Trafik- och projekt har vid tidigare tillfällen påtalat till Trafikverket att se över 

Haraholmsvägen ur ett säkerhetsperspektiv. 

 
Samhällsbyggnadsnämndens bedömning 

Området är intressant ur ett infrastrukturellt perspektiv. Samhällsbyggnad arbetar med 

utveckling av hela området och detta finns med i nämndens bedömning. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 85 

15SBN209-2 Medborgarförslag 

 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

 

Barn och unga – vår framtid 

Goda cykel- och gångvägar utgör en trygghetsfaktor för barn och unga. 

 

Livsmiljö 

En god livsmiljö innefattar goda kommunikationsmöjligheter. 

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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§  103 

Medborgarförslag om en trottoar efter Trädgårdsgatan mellan 

Storgatan och Strömborgsbron (vid parken) 
 

Diarienr 15SBN210 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnen bordlägger ärendet till nämndens sammanträde 2015-09-08. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag som föreslår att det 

anläggs en trottoar efter Trädgårdsgatan mellan Storgatan och Strömsborgsbron (vid 

Badhusparken). 

 

Sträckan som nämns ovan är en av Piteås mest trafikerade gång- och cykelvägar. 

Upptagningsområdet sträcker sig från Skuthamn och går sedan genom Munksund, 

Klubbgärdet och sedan vidare genom Strömsborg. Delar av året finns även cyklister från 

Piteå Havsbad som ansluter till Skuthamn och sedan vidare in till centrum.  

Sträckan mellan Storgatan och Strömsborgsbron har, på parkens sida, parkeringar för fordon 

med besökare till Badhusparken. Parkeringsplatserna är tillgängliga och väldigt attraktiva på 

grund av dess närhet till Badhusparken. Detta genererar naturligtvis en del fordonstrafik på 

Trädgårdsgatan men då den inte har möjlighet till genomfartstrafik är hastigheterna relativt 

låga. Sträckan Storgatan till Strömsborgsbron används även för en busslinje (Citylinjen) som 

går vardagar på dagtid. På denna sträcka av Trädgårdsgatan har PiteBo en infart till sina 

fastigheter på Centrumområdet vilket även det genererar ett antal fordon till området. 

I dag pågår många stora byggprojekt på Häggholmen som påverkar trafikmiljön. Just i 

dagsläget är en ombyggnad av Trädgårdsgatan inte inplanerad men i en möjlig framtida 

ombyggnad av Trädgårdsgatan kommer alla trafikantslag att vägas in. Även utredning av 

alternativ som ger möjlighet att färdas säkrare som gång- och cykeltrafikant ska vägas in. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 86 

15SBN210-1 Medborgarförslag 

 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

Barn och unga – vår framtid 

Bra och trafiksäkra trafikmiljöer för oskyddade trafikanter påverkar med stor sannolikhet 

både tryggheten och valet av färdsätt. 

Livsmiljö 

Livsmiljön påverkas popsitivt av en trafiksäker och trygg trafikmiljö. 

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd 

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

Demokrati och öppenhet 
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§  104 

Nybyggnad av fritidshus och garage Hortlax 2:9  

Diarienr PB 2015-000132 
 

 
Beslut  

1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov enligt ansökan med stöd av  

9 kap. 31a§ Plan o Bygglagen 2010:900 (PBL) 

2. Åtgärden får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked  

(10 kap.3§ PBL) 

3. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan Samhällsbyggnadsnämnden gett ett 

slutbesked (10 kap.4§ PBL) 

 

Information till beslutet 

Startbesked (10 kap.3§ och 23§ PBL) kan erhållas tidigast efter det att tekniskt samråd ägt 

rum (10 kap.14 PBL). Härmed kallas till tekniskt samråd. Samhällsbyggnadsnämnden 

kontaktas för överenskommelse om lämplig tid. Vid tillfället ska byggherren samt 

kontrollansvarig delta. Senast i samband med tekniskt samråd ska följande handlingar 

inlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden; 

- Förslag till kontrollplan enl. 10 kap.6-8§ PBL 

- Bevis om tecknat  färdigställandeskydd enl. 10 kap.23§ p2. Bankgaranti täckande 10% av 

åtagandet kan ersätta färdigställandeskydd. 

 

Utstakning ska ske efter det att Samhällsbyggnadsnämnden utfärdat startbesked (10 kap.26§ 

PBL). Utstakning ska utföras av kommunen godkänd utförare (Metria eller Norconsult). 

Föreslagen sockelhöjd ska fastställas vid utstakningstillfället och kan justeras med beaktande 

av omgivande bebyggelse och tomtens naturliga förutsättningar (8 kap.9§ PBL). Byggherren 

beställer och bekostar utstakningen. 

 

Anläggande av enskild avloppsanläggning samt berg- eller jordvärme ska prövas av Piteå 

kommun, enheten för miljö- och hälsoskydd. (Miljöbalken 9kap.6§ ). Anmälan eller 

tillståndsansökan behandlas i separat ärende. 

 

Anslutning eller utökning av kommunalt vatten och/eller avlopp eller anslutning/utökning  

till kommunalt ansluten gemensamhetsanläggning ska anmälas till Piteå Renhållning & 

Vatten (PIREVA).  Anmälan behandlas i separat ärende. 

 

Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som beslutet avser inte har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år, från den dag då beslutet vann laga kraft. (9 kap. 43 § PBL). 
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Ärendebeskrivning  

Till Samhällsbyggnadsnämnden inkom den 10 april 2015, Anders Bergman och Birgitta 

Hedman med ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus på fastigheten Hortlax 2:9. 

Vatten kan anslutas till kommunal anläggning, spillvatten till egen infiltrationsanläggning. 

Tillträde till byggnaden sker via väg över fastigheterna Hortlax 2:3 och 2:13. 

Nyttjanderättsavtal finns upprättat mellan fastighetsägarna. 

 

Åtgärden vidtas utom planlagt område och utanför strandskyddat område och är i enlighet 

med de generella bestämmelserna enligt 9kap.31a§ PBL. Berörda grannar har getts tillfälle 

att yttra sig om åtgärden. 
 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att byggnadsverket är lämpligt för sitt ändamål, har en 

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

omgivningens karaktär på platsen (8kap.9§). Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att 

åtgärden inte strider mot rådande strandskyddslagstiftning och inte innebär betydande 

olägenhet för omgivningen.  
 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 88 

9 kap. 31a§ Plan o Bygglagen 2010:900 (PBL) - Åtgärden strider inte mot 

områdesbestämmelser eller förutsätter planläggning. 

7 kap.14§ Miljöbalken - Åtgärden vidtas utanför strandskyddsområde som omfattar intill 

100m från strandlinjen 

15BYGGR132-11 Ritningsunderlag, plan, fasad, situationsplan 2015-04-10 

15BYGGR132-12 Karta  
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§  105 

Planbesked avseende planläggning, detaljplaneändring för del av 

fastigheten Renön 1:5 för fritidshus 
 

Diarienr PB 2015-000150 
 

 

Beslut 

Planläggning av området kan inledas under förutsättning att föreslagna utredningar har tagits 

fram.  

 
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, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid 

standardplanförfarande förväntas ta cirka ett halvt år efter det att delegationsbeslut tas om 

framtagande av samrådshandlingar. Vid utökat planförfarande kan ett beslut om att anta 

detaljplanen förväntas tas cirka ett år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av 

samrådshandlingar. 

 

 
Ärendebeskrivning 

Ansökan omfattar gällande plans norra område, Renön 1:5 m.fl. Området är tidigare 

detaljplanelagt som allmän plats (park eller plantering) där nu sökanden vill etablera cirka 20 

– 25 fastigheter för fritidshus med tomtstorlek som är minst 2 000 m². Byggrätt 10 % av 

tomtens yta dock högst 200 m² varav huvudbyggnad högst 150 m². Enligt kommunens 

riktlinjer för fritidshus skall den totala byggrätten inte överstiga 175 m² varav huvudbyggnad 

100 m².  

 

Sökanden motiverar tänkt förändring med att gällande detaljplan ej motsvarar efterfrågan i 

området. Syftet med detaljplaneändringen är att inom området skapa förutsättningar för 

ytterligare nybyggnation för 20 – 25 fritidshus. Syftet är också att utöka byggrätter för 

befintlig kvartersmark inom området (22 fastigheter) samt att utreda möjligheten att bereda 

plats för båtuppställning inom området söder om Renövägen. 

 

I nu gällande Översiktsplan, fördjupning för skärgården, redovisas området som 

detaljplanelagt område. Området ingår i riksintresse för friluftsliv. Detta innebär att turismens 

och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av exploatering. Området 

berörs av strandskyddet till viss del.  

 

Naturvärden har inte inventerats inom planområdet. Områdets beskaffenhet med 

förekommande våtmarker, oexploaterade havsstränder samt sumpskogar antyder dock att 

naturvärden kan förekomma. Det finns inga kända kulturvärden. 
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Renön är ett område med lokal förekomst av radonmark. Detta skall beaktas i detaljplanen. 

 

Planområdet nås via enskild väg och ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten 

och avlopp.  

 

 
Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad ställer sig generellt positiv till en exploatering. Den 

omedelbara närheten till Renöhamn samt befintliga fritidshusområden anses vara bra ur 

markhushållningssynpunkt. Med tanke på att det enbart är cirka 10 minuters bilväg från 

centrum av Piteå är det troligt att det blir bostäder som nyttjas året runt, vilket ställer andra 

krav på kommunal service som kan medföra vissa kostnader för kommunen.  

 

Området berörs av strandskyddet till viss del. I ansökans planskiss redovisas tomter som av 

allt att döma ligger utanför strandskyddet. För en slutgiltig bedömning krävs inmätning av 

strandlinjen vid medelvattenståndet.  Detta ska göras vid framtagandet av grundkartan.  

 

En del oklarheter omkring konsekvenserna kring den föreslagna planförändringen behöver 

utredas innan ett beslut om planstart kan tas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 

 Eventuell förekomst av naturvärden behöver utredas inom planområdet. Området 

mellan befintliga tomter och strandlinjen är prioriterat vid undersökning av 

naturvärden. Naturvärdesinventering utförs av kommunens biologer innan 

planläggning kan ske. Innan ett beslut av planstart behöver konsekvenserna och 

lämpligheten av förändringen till tomtmark redovisas. Den framtida markberedningen 

ska göras med hänsyn till naturförhållanden som finns på plats. 

 

 Båtuppställning söder om Renövägen är olämpligt med tanke på terrängförhållanden. 

Samordning med Renö hamn är önskvärt. 

 

 Enskilda avloppsanläggningar bedöms inte vara lämpliga på grund av markens 

beskaffenhet (låglänt myrmark) i kombination med antalet tänkta tomter. En 

gemensam avloppslösning samordnat med dricksvattenförsörjning bedöms nödvändig.  

 

Samhällsbyggnad/Fysisk planerings bedömning är att en möjlig detaljplan kan handläggas 

med Plan – och bygglagens standardförfarande. 

 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 89 

Fysisk planerings tjänsteskrivelse 2015-05-04 

PB 2015-000150-1  Ansökan  

15BYGGR150-3  Situationsplan 

15BYGGR150-4  Orienteringskarta 
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§  106 

Skrivelse från Piteå Norra S-förening till Samhällsbyggnadsnämnden 

gällande vägkorsningar vid Trafikverkets väg 575 samt 575.01  

med E4 

 

Diarienr 15SBN149 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden förklarar skrivelsen färdigbehandlad 

 

Ärendebeskrivning  

Piteå Norra S-förening har till Samhällsbyggnadsnämnden inkommit med en skrivelse där 

man anser att Trafikverket ska bygga en planfri korsning/trafikplats för in- och utfart till 

Rosvik. 

Kommunen har vid föregående möte med Trafikverket, den 17 mars 2015, framfört dessa 

synpunkter. Vid mötet framkom det att under hösten 2014 har S-föreningen skriftligen 

framfört synpunkter till Trafikverket som därefter besvarats. S-föreningen har i samband 

med upprättandet av bygghandlingen haft möjlighet att påtala sina synpunkter, varvid 

kommunen i dagsläget tyvärr inte kan göra mera då arbetsplanen vunnit laga kraft.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 90 

15SBN149-1 Skrivelse 

 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

 

Barn och unga – vår framtid 

Bedöms inte påverkas. 

Livsmiljö 

Livsmiljön påverkas positivt av en trafiksäker och trygg trafikmiljö. 

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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§  107 

Förändrad hastighet Haraholmens industriområde  

Diarienr 15SBN277 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar förslag till ändrade hastigheter inom Haraholmens 

industriområde enligt kartbilaga 15SBN277-1. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnad, Fysisk planering, har för avsikt att förändra hastigheten inom 

Haraholmens industriområde då det inkommit ett flertal synpunkter på höga hastigheter. 

Samhällsbyggnad vill härmed förändra hastigheteten på förlängningen av Haraholmsvägen, 

Cisternvägen, Oljevägen, Gasolvägen och Depåvägen till 40 kilometer i timmen med 

undantag av del av Cisternvägen som föreslås få hastigheten 60 kilometer i timmen på en 

sträcka av ca 300 meter, se beslutsunderlag 15SBN277-2. Följande 

hastighetsförändringsförslag följer kommunens beslutade hastighetsplan ”Rätt fart i Piteå”.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 91 

15SBN277-2 Beslutsunderlag 

15SBN277-1 Karta 

 

Ärendets påverkan på de strategiska områdena 

 

Barn och unga – vår framtid 

I området Haraholmen bedöms detta inte påverka barn och unga.  

Livsmiljö 

Livsmiljön påverkas positivt av lägre hastigheter. 

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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§  108 

Utvecklingspeng piteUnika - Piteå 400 år  

Diarienr 15SBN291 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla ansökan om 

finansiering med 40 000 kr, medel som tas från utvecklingspeng. 

 

Ärendebeskrivning  

Sökande:  piteUnika ekonomiska förening 

Projekt:  Upptäcksfärd i Piteå 400 år 

Projektansvarig: piteUnika ekonomiska förening 

Projekttid:  2015 

 
Bakgrund 

PiteUnika ekonomiska förening vill tillsammans med Piteå kommuns byaföreningar och 

byabefolkningar, säkerställa att en del av de, inför firandet av Piteå stad 400 år 2021, 

planerade Fyrahundra upplevelser, även kommer landsbygden till del. Genom att koppla 

jubileumsaktiviteter till det pågående arbetet med Solanderleden vill man använda redan 

beprövade modeller och metoder för att lyfta och gestalta natur- och kulturvärden samt skapa 

bestående resurser för hela Piteå kommuns befolkning och besökare. 

 

Solanderledens totala sträckning berör 17 byar. Arbetet med leden sker utifrån ett nedifrån-

upp-perspektiv som grundar sig på samråd och samförstånd med lokalbefolkningen i berörda 

byar. Den del av projektet som slutförs under 2015 omfattar fysisk gestaltning, historisk 

dokumentation, aktiviteter för allmänheten liksom framställande av turistiska produkter 

 

Genom att under tiden fram till Piteå stads jubileumsår 2021, förlägga jubileumsaktiviteter 

längs leden, får projekten en gynnsam draghjälp av varandra. 

 

PiteUnika vill ta fram en projektplan som beskriver hur man utifrån nyckelbegreppen 

attraktionskraft, samverkan, långsiktighet och tillgänglighet ska ta med piteborna och 

besökare på en resa längs Solanderleden, levandegöra de 400 år som gått, samt både 

genomföra och lägga en grund för framtida viktiga utvecklingsprojekt i landsbygden. 

Förstudien ska ge förslag på aktiviteter i byar längs Solanderleden via arbete med gestaltning 

baserat på byaaktörers idéer, tankar, möjligheter och behov. 

 
Bedömning 

Det är viktigt att landsbygden är delaktig i firandet av Piteå 400 år 2015-2021. PiteUnika vill 

i förstudien ta fram planer på hur man genom gestaltning i olika former, kan synlig- och 

levandegöra landsbygdens egna natur- & kulturvärden i samverkan med 

landsbygdsföretagare och byabefolkning. Erfarenheterna från förstudien kommer att ligga till 

grund för fortsatt utvecklingsarbete, i samverkan med byaföreningar och med de kreativa 

näringarna. Detta kan öka landsbygdens attraktionskraft genom gestaltning som mynnar ut i 

besöksmål och turistiska produkter. 
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Kommunens utvecklingspeng avser att medverka till att bibehålla och utveckla en levande 

landsbygd. Då syftet med projektet är att involvera landsbygden i firandet av Piteå 400 år 

2015-2021 och därigenom långsiktigt marknadsföra Piteås landsbygd anses begäran befogad. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 92 

15SBN291-1 Policy för Piteå kommuns utvecklingspeng 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-05-26 

19 (29) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  109 

Byapeng 2015  

Diarienr 15SBN292 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla förslaget på 

fördelning byapeng 2015. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Piteå kommun har en policy för föreningsbidraget ”byapeng”. I denna anges att byapengen 

ska stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom att vara ett bidrag till arbetet i 

lokala utvecklingsgrupper och föreningar.  

 

Byapengen kan sökas av lokala utvecklingsgrupper eller föreningar, verksamma i byar inom 

Piteå kommun. Enbart en lokal utvecklingsgrupp eller förening per by kan söka byapeng 

under ett och samma kalenderår. De lokala utvecklingsgrupper och föreningar som finns/är 

verksamma i samma by ska gemensamt utse vilken utvecklingsgrupp eller förening som ska 

stå som sökande. Den lokala utvecklingsgrupp eller förening som söker bör arbeta med 

frågor som berör det stora flertalet i byn, med utvecklingsfrågor eller med annan verksamhet 

av övergripande karaktär.  

 

Byapengen ska användas till utvecklingsarbete i aktuell by, sysselsättningsskapande 

verksamhet eller andra aktiviteter som bedöms viktiga för byns utveckling.  

 

Byapengen för en enskild lokal utvecklingsgrupp eller förening är inte begränsad på annat 

sätt än genom storleken på det anslag som står till förfogande för utdelning av byapeng. 

 

Annonsering för ansökan av byapeng 2015 har gjorts i Piteå-Tidningen, Norrbottens-Kuriren 

och på kommunens hemsida. Föreslagen fördelning har tagits fram i samarbete mellan 

landsbygdsutvecklaren samt kultur, park och fritid. De föreslagna beloppen ryms inom 

befintligt anslag. 

 

Landsbygdspolitiska rådet har vid möte 20150506 ställt sig bakom föreslagen fördelning. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 93 

15SBN292-1 Förslag fördelning 

15SBN292-2 Policy för Piteå kommun byapeng 
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§  110 

Riktlinjer för markanvisning i Piteå kommun  

Diarienr 15SBN302 
 

 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för markanvisning i Piteå kommun enligt bilaga 

15SBN302-2. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) är en kommun, som 

genomför markanvisningar, skyldig att anta riktlinjer för dessa. Författningen definierar 

markanvisning som ”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 

kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för 

bebyggande”.  Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för 

överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 

grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. 

 

Då Piteå kommun använder sig av markanvisningar i sitt arbete måste kommunen anta 

riktlinjer för dessa. Begreppet ”riktlinjer” har, enligt principerna för Piteå kommuns styrande 

dokument, en något annan innebörd än vad som lagstiftaren angett. Med tanke på att 

lagstiftaren har använt ordet riktlinjer har begreppet använts på samma sätt som i 

författningen.  

 

Kommunledningskontoret har, i samarbete med samhällsbyggnad, tagit fram ett förslag som 

utifrån författningens grundkrav. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 13 maj 2015 med förslag till riktlinjer 

15SBN302-2 Riktlinjer för markanvisning i Piteå kommun 
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§  111 

Revidering av delegationsordning för Samhällsbyggnadsnämnden  

Diarienr 15SBN224 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till delegationsordning enligt bilaga 

15SBN224-2. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnad har gått igenom nämndens delegationsordning och föreslår ändringar 

enligt bilaga 15SBN224-2 för att hålla den aktuell.  

 

Justeringar angående beviljande av bygglov är uppdaterade enligt SKL-s rekommendationer.  

 

 

Beslutsunderlag 

15SBN224-2 Föslag revidering Delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden 2015 
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§  112 

Månadsbokslut  

Diarienr 15SBN8 
 

 

Beslut 

Fördjupad månadsrapport för april 2015 läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Fördjupad månadsrapport för april 2015 presenteras för nämndens kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

15SBN8-4 Ekonomitabell jan-april 2015 Samhällsbyggnadsnämnden 

15SBN8-5 Analystext Samhällsbyggnadsnämnden april 

15SBN8-6 Bildspel "Ekonomi för nämndsarbetet" 
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§  113 

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 

Arbetsutskottets protokoll § 95 

 Delegationsbeslut 1-20/2015 Maria Nilsson 

 Delegationsbeslut 2015-04-30 Upphandlingsfullmakt åt Bodens kommun genomföra 

upphandling av yrkesförarutbildningar 2015, ordförande Brith Fäldt 

 Delegationsbeslut 150302 Intagning till upphandlad utbildning med start 150209, 

Charlotte Sundman 

 Delegationsbeslut 150407 Intagning till restaurang Lernia med start 150420, 

Charlotte Sundman 

 Delegationsbeslut 150407 Intagning till upphandlad utbildning med start 150420, 

Charlotte Sundman 

 Delegationslista ECOS -150510  

 Delegationslista ByggR -150510  
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§  114 

Delegationsbeslut offentlig plats  

Diarienr 15SBN2 
 

 

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 

Arbetsutskottets protokoll § 96 

 Yttrande Rådhustorget 18 april Sommarparken AB 

 Delegationsbeslut 2/15 Lena Lundström beviljande av bidrag till enskilda vägar med 

statsbidrag 

 Yttrande om Piteå energis stora Barnkalas i Södra hamnen den 15 juni 

A100.519/2015 

 Ansökan om begagnande av offentlig plats för Piteå energis stora Barnkalas i Södra 

hamnen den 15 juni A100.519/2015 

 Ansökan om begagnande av offentlig plats för Barnkarneval Strömkajen 6 juni 2015 

föreningen Lilla hjärtat i Piteå 

 Yttrande Barnkarneval Strömkajen 6 juni 2015 föreningen Lilla hjärtat i Piteå 

 Yttrande Tjejkväll Piteå 28 april 

 Yttrande A158.684 Byggomr Nåiden Hamngatan April-okt 

 Ansökan om begagnande av offentlig plats för Badhusparken Midsommar 19/6 o Sv 

nationaldag 6/6 

 Yttrande Badhusparken Midsommar 19/6 o Sv nationaldag 6/6 

 Yttrande A158.369 Tjejkväll 28 april Piteå centrum 

 Yttrande 2015 A147.723 Apellmöten Byxtorget Arnold StenbergSKP 

 Yttrande 1 maj torgmöte Rådhustorget Socdemokraterna 

 Yttrande Jan Nyström 26/6 Byxtorget A162.478 

 Yttrande Cirkus Brazil Jack 2015 A519.931 

 Yttrande Cirkus Maximum 2015 8 juni A 499.463 

 Yttrande NODO uteservering 2015 A108.880 

 Yttrande Nya Hanséns uteservering 2015 A 104.186 

 Yttrande Konstgruppen Piteå 10-11 juni 2015 A128.883 

 Yttrande 2015 Valborsmässofirande Rådhustorget m avstängning A 119.452 

 Yttrande Kyrkmarknad Öjebyn 26-28 juni PDOL A132.729  

 Yttrande Bishop Scandinavia AB uteservering A128.922 

 Yttrande Reitan Convenience Sw. AB Uteservering A1105.977  

 Yttrande Restaurang Pentryt uteservering A138.909 

 Yttrande Ekbergs konditori uteservering A130.233 

 Yttrande Subland i Piteå AB uteservering A165.159 

 Yttrande A173.362 Ronjas Pizzeria uteservering 1 maj-sista sept 2015  
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 Yttrande Barnmotionslopp ICA Parikaklubb 23 maj Södra hamn A167.199  

 Yttrande av Kultur park o fritid Biluppställning Badhusparken A175.875 
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§  115 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15SBN4 
 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom: 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 97 

 Cirkulär 15:13 från Sveriges Kommuner och Landsting, ny lag om 

sprängämnesprekursorer 

 Inbjudan till fortsatt dialog om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten i 

Norrbotten 

 DOM 2015-04-09 meddelad i Umeå Mål nr P 693-15 

 Cirkulär 15:14 från Sveriges Kommuner och Landsting Vårpropositionen och 

vårändringsbudgeten för år 2015  

 Tillstånd till uppvisning på väg samt till offentlig tillställning 1:a Majrundan. 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-05-26 

27 (29) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  116 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15SBN5 
 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom: 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 98 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §7 Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet 
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§  117 

Informationsärenden  

Diarienr 15SBN3 
 

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Nordin, enhetschef Gator, och Roland Berg, enhetschef Transport,  informerar om 

verksamheten inom avdelningen Teknik och gator.  

Samhällsutvecklare Anna Stamblewski informerar om rapporten ”Hälsa på lika villkor? 

2014”. 

 
Underlag 

15SBN3-6 Rapport ”Hälsa på lika villkor? 2014” 

15SBN3-8 Bildspel ”Hälsa på lika villkor” 

15SBN3-7 Presentation av Teknik och gator 
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§  118 

Av ledamöter väckta frågor  

Diarienr 15SBN62 
 

 

Ärendebeskrivning  

Nämnden uttrycker önskemål om:  

 Information från de ”mjuka” verksamheterna inom Arbetsmarknad, Vuxenutbildning 

och Samhällsplanering 

 Information om feriearbete; beskrivning av utfall, reglemente och kriterier för urval 

 

Förvaltningen planerar för att tillgodose dessa önskemål. 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


