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§  120 

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

 

Beslut 

1. Karl-Erik Jonsson utses till justerare 

2. Justering genomförs 2015-09-15 kl 09:00 hos Samhällsbyggnads stab 
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§  121 

Förvaltningschefen informerar  

Diarienr 15SBN61 
 

 

Ärendebeskrivning  

Förvaltningschef Thomas Sundqvist informerar om dagsläget inom verksamheterna på 

Samhällsbyggnad. 
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§  122 

Delårsbokslut  

Diarienr 15SBN8 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till delårsbokslut 2015 enligt bilaga. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till delårsbokslut augusti 2015 och föreslår 

samhällsbyggnadsnämnden godkänna förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 103 

15SBN8-9 Delårsbokslut augusti 2015 
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§  123 

Internkontrollplan  

Diarienr 15SBN77 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till Internkontrollplan för år 2015. 

 

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. 

 

Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (KF 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. Detta beslut tas i samband 

med årsredovisningen. 
 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 104 

15SBN77-2 Förslag till internkontrollplan 2015 
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§  124 

Projekt Rådhustorget  

Diarienr 15SBN405 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnad i uppdrag att, tillsammans med 

aktuella intressenter, påbörja arbetet med en konkret projekt- och åtgärdsplan för 

Rådhustorget.  

 
Yrkande 

Bifall till förslaget: Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M), Ann-Louise Hagström (Mp), 

Stig Rönnbäck (S). 

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

 

Ärendebeskrivning  

Rådhustorget anlades på 1600-talet och är Piteås äldsta formade plats. Torget har ett högt 

kulturhistoriskt värde, ligger centralt och har ett öppet och soligt läge. En del 

utvecklingsmöjligheter har identifierats: 

- En förändrad/annan trafiklösning skulle bidra till att skapa en mer trygg miljö på 

torget, 

- torgets styrkor och potential som mötesplats kunna nyttjas bättre,  

- mål för byggnadernas innehåll och vård behöver förtydligas, 

- en förlängning av stadens handelsstråk, så att det inkluderar Rådhustorget, skulle skapa 

mervärde.  

 

År 2021 fyller Piteå 400 år, målsättning är att Rådhustorget då, med utgångspunkt i dess 

styrkor, ska utgöra en trevlig mötesplats i Piteå centrum och därmed bidra till att stärka 

stadskärnans attraktivitet. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 105 

15SBN405-1 Powerpointpresentation Rådhustorget 
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§  125 

Ansökan om planbesked - "Ostigårdsbacken" Högsböle 3:23  

Diarienr PB 2015-000322 
 

 

 
PLANBESKED enl. PBL kap.5, 2-5§§ 

avseende planläggning av Högsböle 3:23 i Piteå Kommun för bostäder. 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

1. Planläggning av området kan inledas. 

 
Yrkande 

Bifall till förslaget: Daniel Bergman (M), Karl-Erik Jonsson (M) 

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

 

 
Information till beslutet 

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

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

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

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

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 

innebär att sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 
 

Ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid standard 

planförfarande 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 ta cirka ett år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av 

samrådshandlingar. 

 

 
Ärendebeskrivning 

Ansökan omfattar ett område, en förtätning av bebyggelsen som inte är planlagd sedan 

tidigare i ett område som redan nu är exploaterat med blandad bebyggelse. Sökanden vill 

etablera 15 fastigheter med tomtstorlek på minst 2000 m² som bostäder. Byggrätt med 

huvudbyggnad på  

150 m² och andra byggnad på 60 m². Motivet till denna etablering är att få bostäder som är 

långsiktigt beboeliga med tanke på t.ex. att kravet på boende förändras efter ålder och kan 

behöva förändras med t.ex. handikappanpassning. Viljan att kunna dra kommunalt vatten och 

avlopp finns och undersöks. Kommunalt vatten finns till en del fastigheter i området idag och 

ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för avlopp.  

 

I nu gällande översiktsplan, fördjupning för landsbygden, redovisas området som befintlig 

bebyggelse. Området ingår i riksintresse för friluftsliv och kustturism, det finns också 

riksintresse för rennäring. Strandskyddet berörs inte av denna etablering. Det finns en känd 

fornlämning som tas hänsyn till i planskissen i ansökan. 
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Området ligger utanför Norrbotniabane-korridoren. Området nås via enskild väg 

Ostigårdsvägen och Perviksvägen. Det är ingen radonmark, inget vattenskydd, det finns en 

naturinventering gjord av kommunen på området och inga egentliga naturvärden 

konstaterades. 

 

Det finns en detaljplan (502F) som angränsar till området som nu ska planläggas och denna 

plan kommer att tas med i den nya detaljplanen och kostnaden står sökanden för.  

 
Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad, gör bedömningen att planläggning kan inledas med Plan- 

och Bygglagens standardförfarande. Området bedöms vara en bra plats för bostäder på bra 

mark och förtätning av ett redan bebyggt område. Detaljplanearbetet får visa på om det 

kommer att krävas ytterligare utredningar. Det behöver föras en dialog med kommunen om 

hur kommunalt VA kan anslutas i framtiden.  

 
Avgift 

Avgift tas ut enligt Piteå kommuns plan- och bygglovtaxa, tabell 7. Planbeskedet debiteras 

som medelstor åtgärd med 300 milli prisbasbelopp (300 mpbb x 44,50 kr), 13 350 kr.   
 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 106  

Fysisk planerings tjänsteskrivelse 2015-08-04 

15BYGG R322-3 Ansökan  

15BYGG R322-4 Situationsplan 

15BYGG R322-5 Orienteringskarta 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-09-08 

10 (36) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  126 

Ansökan om planbesked - Durrnäs   

Diarienr PB 2015-000439 
 

 

 

PLANBESKED enl. PBL kap.5, 2-5§§ 

avseende planläggning av del av fastigheten Pitholm 60:16 m.fl. i Piteå Kommun 

för att ändra huvudmannaskap för vägnätet etc.  

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

1. Planläggning av området kan inledas  

 

 
Information till beslutet 

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

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

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

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

planläggningsarbetet krävs det ett separat beslut av Samhällsbyggnadsnämnden. Detta innebär 

att sökanden ansvarar för att kontakta Piteå kommun då planstart önskas. 

 

Ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan vid standard 

planförfarande 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 ta cirka ett år efter det att delegationsbeslut tas om framtagande av 

samrådshandlingar.  

 
Ärendebeskrivning 

Piteå kommun och samfällighetsföreningarna Durrnäs Västra och Durrnäs Östra har under 

lång tid diskuterat möjligheten till kommunalt huvudmannaskap av vägnätet samt belysning 

på Durrnäs. Det innebär att kommunen tar över ansvaret för skötsel och underhåll. För att det 

ska vara möjligt måste detaljplanen ändras. I detaljplanarbetet kommer man även att titta på 

lösningar för sop- och posthantering.  

 

I gällande Översiktsplan är Durrnäsområdet planlagt som Befintliga bostadsområden. 

Området är detaljplanelagt sedan tidigare, D0152 fastställd 1974-12-09. Planen medger tre 

olika hustyper, 1 ½-plans kedjehus, 1 ½-plans radhus samt 1-plans parvis kopplade vinkelhus. 

Några förändringar gällande bebyggelsens förutsättningar är inte planerade inom förestående 

planläggning. Biltrafik in mot området sker via Durrnäsvägen i väster respektive 

Ringiusvägen i den östra delen.  

 

Södra delarna av detaljplaneområdet omfattas av strandskydd då Ringiusviken ligger precis 

söder om planområdet. Planområdet omfattas till viss del av Norrbotniakorridoren men inte på 

sådant sätt att det påverkar planläggningens syfte. Planområdet omfattas inte av några 

särskilda naturvärden.  
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För att ändring av detaljplan ska vara genomförbart kan fastighetsgränser komma att ändras. 

Befintliga häckar och planteringar kan också komma att påverkas.  
 

Motivering 

Fysisk planering, Samhällsbyggnad anser att planläggning kan inledas enligt 

standardförfarande. Planläggning förutsätter att avsiktsförklaring gällande ersättning, 

överlåtelse, ansvar etc upprättas mellan Piteå kommun och samfällighetsföreningarna Durrnäs 

Västra och Durrnäs Östra.  

 

Framtagande av detaljplan för Durrnäsområdet kan påbörjas hösten 2015, eventuellt 

antagande kan ske först våren 2016.  

 
Avgift 

Planavgift tas ut enligt Piteå kommuns plan- och bygglovtaxa, tabell 7.  

Planbeskedet debiteras som liten åtgärd. Taxan är 8900 kronor (200 x mPbb).   
 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 107 

PB 2015-000439-2 Ansökan  

15 BYGG R 439-4 Orienteringskarta 
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§  127 

Detaljplan för Forellen 7 och 8  

Diarienr MBN 2014-000523 
 

 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar detaljplanen till kommunfullmäktige för 

antagande 

 

Ärendebeskrivning  

Planområdet ligger i centrala Piteå och omfattar fastigheterna Forellen 7 och 8, vilka är i 

privat ägo. Planområdet är cirka 1670 kvadratmeter och avgränsas i norr av Mellangatan, i öst 

av Lillbrogatan, i söder av fastigheten Forellen 1 och i väst av fastigheten Forellen 6. 

 

Riktlinjer för gestaltning (Bilaga 5) av bostadsbebyggelse i kvarteret har arbetats fram som 

beaktar de kulturmiljövärden som finns i området samt vilka gestaltningsgrundande 

förutsättningar som planen reglerar i fråga om höjd, volymindelning, placering av byggnaden, 

bevarande av förgårdsmark etc. 

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett hörnslutet flerbostadshus [B] i gatuliv 

mot Lillbrogatan och Mellangatan med underbyggt parkeringsgarage. Flerbostadshuset 

planeras i 6 våningar med en lägre byggnadsdel i 5 våningar mot angränsande fastighet 

(Forellen 6) längs Mellangatan. Flerbostadshuset avser att inrymma cirka 40 lägenheter. 

 

Mot Lillbrogatan och del av byggrätten mot Mellangatan medges högsta nockhöjd +28 meter 

över nollplanet samt minsta taklutning 12 grader. För del av byggrätten mot Mellangatan 

närmast fastigheten Forellen 6, medges högsta nockhöjd +23 meter över nollplanet och minsta 

taklutning 7 grader. Planlagda nockhöjder motsvarar en byggrätt i 6 respektive 5 våningar 

inklusive sockelvåning. 

 

På gården, som avses att underbyggas med parkeringsgarage till höjden + 10,2 meter över 

nollplanet, tillåts komplementbyggnader (exempelvis förråd, tvättstuga, miljöhus) till en 

högsta totalhöjd om 4 meter. Gården ska utformas för användning och utevistelse för de 

boende. Gestaltningsfrågor ska presenteras av exploatör i form av gestaltningsprogram i god 

tid innan bygglov. Körbar entré till gården sker via ramp från Mellangatan. 

 
Motivering 

Genomförandet av detaljplanen, det vill säga förtätning av bostadsbebyggelse genom 

nyproduktion i stadsnära område, stämmer överens med angivna målsättningar i den 

fördjupade översiktsplanen. 

 

Konsekvenser av detaljplanens genomförande bedöms innebära positiva effekter på 

stadsutvecklingen, både vad avser tillväxt och boende i staden. Förtätning av stadsdelen 

innebär att förefintlig service samt infrastruktur kan nyttjas, vilket medför effektivare tekniska 

försörjningssystem och gatunät. Närheten mellan bostäder och blandade samhällsfunktioner 

skapar även förutsättning för minskade biltransporter och ökade kollektiva lösningar. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 109 

14BYGG R523-27  Plankarta med bestämmelser 

14BYGG R523-28  Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 
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§  128 

Byggsanktionsavgift för byggnad som tagits i bruk utan slutbesked, 

Svensbyn 1:26 
 

Diarienr 15SBN280 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11Kap. 51 § PBL påföra Piteå Skidallians 

box 753, 941 28 Piteå en särskild avgift (byggsanktionsavgift) om 69 865 kronor. 

 

Ärendebeskrivning  

Piteå skidallians fick bygglov för nybyggnad av vallabod och maskinhall 2012-08-01. En 

byggnad får inte tas i bruk innan slutbesked utfärdas. Innan slutbesked utfärdas ska 

kontrollansvariges utlåtande och brandskyddsdokumentation ha inkommit till SBN.  

Vid tillsynsbesök 2015-03-30 konstaterades att byggnaden tagits i bruk. 

I ett tidigare skede påbörjades även byggnationer utan startbesked, vilket konstaterades i 

samband medtillsyn 2012-12-07. Då konstaterades också att vallaboden användes. Arbetet 

stoppades och nyttjandeförbud utfärdades. Efter ett möte på dåvarande Miljö- och 

byggkontoret med Erik Lindbäck samt efter det att Piteå skidallians inkommit med 

kontrollplan och brandskyddsdokumentation utfärdades startbesked 2012-12-19 ge dem 

starbesked efter inkommit med kontrollplan och brandskyddsdokumentation.  
 

 

Inkommit yttrande från Skidalliansen 

Piteå Skidallians har beretts tillfälle att yttra sig och ett yttrande inkom 2015-04-16, bilaga 

15SBN280-6. 

Kontrollansvarig har också genomfört en besiktning och 2014-04-14 inkommit med en 

bestyrkt kontrollplan tillsammans med en ansökan om interimistiskt slutbesked. 

 

Motivering 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås med stöd av 11 kap 5 § PBL påföra Piteå Skidallians 

byggsanktionsavgift med följande motiveringar:   

Lokalen har tagits i bruk utan slutbesked. 

Slutbesked kan inte utfärdas då brandskyddsutlåtande från sakkunnig fortfarande saknas. 

 

Uträkning av byggsanktionsavgift 

Byggsanktionsavgiften att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010: 900) ta en 

byggnad i bruk efter nybyggnad innan Samhällsbyggnadsnämnden har gett ett slutbesked är:   

0,6 PBB med tillägg av 0,002 PBB per kvadratmeter av sanktionsarean i detta fall 485 m2 = 

69 865 kr 

Sanktionsarea (SA) = Area av en åtgärd som motsvarar brutto- eller öppenarean eller summan 

av dessa minskad med 15 kvm (PBF 1:7) 
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18 § Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) 

ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,05 

prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens 

sanktionsarea, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- 

eller idrottsevenemang, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,6 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 

prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.  

Om endast en del av en byggnad tas i bruk i strid med 10 kap. 4 § plan- och bygglagen, ska 

det som anges i första stycket om sanktionsarea i stället avse den area som tas i bruk. 

Förordning (2014:471). 

 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2015-05-19 § 82 

Arbetsutskottets protokoll § 108 

15SBN280-1 – Skrivelse till skidalliansen 2012-12-07 

15SBN280-2 - bygglovet med startbesked 2012-12-19 

15SBN280-3 - Foton 

15SBN280-4 - Ansökan om intermistiskt slutbesked inkommit 2015-04-14 

15SBN280-5 - Kommunicering till skidalliansen 2015-04-01 

15SBN280-6 - Svar på kommuniceringen från Skidallians 2015-04-16 
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§  129 

Strategi fastighetsförvärv  

Diarienr 15SBN145 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till strategi för fastighetsförvärv. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsbyggnad har upprättat förslag till strategi för fastighetsförvärv. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 110 

15SBN145-1 Plan för strategiska markinköp 
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§  130 

Medborgarförslag om kyrkparkeringen  

Diarienr 15SBN162 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden finner medborgarförslaget färdigbehandlat. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige har för beslut överlämnat ett medborgarförslag om att ändra infart och 

utfart på kyrkparkeringen. Förslaget är att ändra infart från Olof Palmes gata och utfart mot 

Kyrkbrogatan.  

 
Trafik- och projektenhetens bedömning 

Idag är infarten till parkeringsplatsen från Kyrkbrogatan och utfarten till Olof Palmes gata. 

Parkeringen har parkeringsplatser till både personbilar och taxi med sneda parkeringsrutor. 

Befintliga parkeringar är anpassade för trafik med infart från Kyrkbrogatan.  

 

Om infarten till parkeringsplatserna ska ändras finns det risk att några parkeringsplatser 

försvinner. Föreskrifter, skyltning samt parkeringsrutor behöver fräsas bort och målas om. 

 

Planarbete pågår och i framtiden kan det bli aktuellt med en ändring av in- och utfarten.  

I dagsläget är en förändring dock inte är aktuell. 

 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 111 

15SBN162-1 Medborgarförslag 
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§  131 

Medborgarförslag om familjeparkeringen vid COOP Forum  

Diarienr 15SBN164 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 

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 § 112 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 101 

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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§  132 

Medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Haraholmsvägen.  

Diarienr 15SBN209 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget. 

 

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 § 113 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 102 

15SBN210-2 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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§  133 

Medborgarförslag om en trottoar efter Trädgårdsgatan mellan 

Storgatan och Strömborgsbron (vid parken) 
 

Diarienr 15SBN210 
 

 
Beslut 

Samhällsbyggnad förklarar medborgarförslaget färdigbehandlat. 

 
Reservationer 

Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Ulf Lindström (FP) och Anne Bjernhagen (KD) 

reserverar sig till förmån för eget förslag. 

 

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 parken sidan, 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 vardager 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. 

 
Yrkanden 

Ordförande Brith Fäldt (V): Bifall till arbetsutskottets förslag att förklara medborgarförslaget 

färdigbehandlat. 

Karl-Erik Jonsson (M): besluta att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

en trottoar alternativt gång- och cykelväg på den aktuella sträckan.  

  
Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att samhällsbyggnadsnämnden antar 

ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. Samhällsbyggnadsnämnden antar följande propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till ordförandens förslag. 

Nej-röst för bifall till Karl-Erik Jonssons (M) förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar samhällsbyggnadsnämnden enligt ordförande Brith 

Fäldts (V) förslag. 

Ja-röster: Brith fäldt (V), Magnus Nyström (S), Stig Rönnbäck (S), Carola Bergman (S), 

Agnes Szögi (S), Regis Cabral (S), Ann-Louise Hagström (MP) 

Nej-röster: Karl-Erik Jonsson (M), Daniel Bergman (M), Ulf Lindström (FP),  

Anne Bjernhagen (KD) 

 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll § 103 

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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§  134 

Yttrande över motion om pilotprojekt med flyktingmottagning i 

enskildas hem  
 

Diarienr 15SBN385 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inte utreda frågan. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Motion 

Nordin yrkar: ”att ansvarig person med god kontakt med Migrationsverket tar kontakt med 

denna enhet och anför att Piteå vill genomföra ett pilotprojekt där familjer i Piteå som vill 

öppna sina hem för flyktingar som vill komma in i svenska hem skall få möjlighet till detta.” 

 
Yttrande 

Precis som Nordin säger är situationen vad gäller tillgången till bostäder i landet besvärande. 

Detta gäller inte minst för asylsökande flyktingar och Migrationsverket. Det innebär att det 

uppstår en marknad där verket upphandlar boendeplatser för asylsökande vuxna och familjer. 

Det finns heller inte mycket som tyder på att situationen på bostadsmarknaden kommer att 

förbättras i den takt som krävs för att möta de behov som finns just nu, vilket innebär att 

verket troligtvis kommer att fortsätta upphandla boendeplatser. Ensamkommande flyktingbarn 

bor inte på Migrationsverkets anläggningar utan placeras snarast möjligt ut i kommunerna där 

socialförvaltningarna gör en behovsbedömning där bl.a. boende ingår. Det finns redan idag 

vissa möjligheter att låta Pitebor ta emot asylsökande flyktingar i sina hem: 

 

- För ensamkommande barn gäller att man kan anmäla sitt intresse till 

socialförvaltningen. Vid intresseanmälan görs en utredning om hemmet är lämpligt för 

att ta emot barn. Om så är fallet kan socialförvaltningen placera ett ensamkommande 

barn där, förutsatt att barnets behov sammanfaller med familjens förmåga. 

Socialförvaltningen har redan idag placerat barn på detta sätt men bedömer att intresset 

från Pitebor att ta emot ensamkommande flyktingbarn inte är så stort. 

- Asylsökande som är vuxna/familjer kan ordna ett eget boende (EBO) och är inte 

hänvisade att bo i Migrationsverkets anläggningar. Migrationsverket bedömde att det 

fanns ca.30 personer som var EBO i Piteå kommun våren 2015. De flesta av dessa bor 

troligtvis hos landsmän. Den som tillhandahåller bostaden får i detta fall ingen 

ersättning av Migrationsverket och kommunen har inget inflytande och ringa insyn i 

frågan. 

 

Som Nordin säger avslår Migrationsverket i princip alla de personliga inviter och engagemang 

som finns när privatpersoner erbjuder alternativa lösningar för flyktingars boende. Enligt jurist 

på verket kräver ett annat förfaringssätt än dagens en lagändring då myndigheten behöver 

lagstöd för sitt agerande. Pitebor kan anmäla intresse att bli flyktingvän och kan på det sättet 

bistå i integrationsarbetet genom att exempelvis dela med sig av sitt nätverk och bistå med 
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tolkning av svårupptäckta koder i det svenska samhället. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 115 

15SBN385-1 Motion om pilotprojekt med flyktingmottagning i enskildas hem 
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§  135 

Revidering av prissättning av kommunens mark avseende tomtmark 

för flerfamiljshus inom stadskärnan 
 

Diarienr 15SBN426 
 

 
 

Beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

för beslut. 

 

Förvaltningens förslag till beslut  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om följande ändringar i prislistan:  

 

1. Lyfta ut området ”Stadskärnan” ur Zon A och bilda en ny egen zon ”Stadskärnan”. 

2. Skriva att priserna i stadskärnan fastställs områdesvis (genom värdering, 

markanvisningstävling, eller anbud.) För att tydliggöra och synliggöra det som står under 

Grundläggande villkor för markprissättning, i Riktlinjer för kommunala markanvisningar i 

Piteå, antagna av KF 2015-06-22.  

3. Basera prissättningen vid försäljning av tomter för flerbostadshus baseras på bruttoarea (BTA), 

som är en vedertagen tillämpningsmetod vid fastighetsvärdering, samt oftare använd areal även 

hos andra kommuner vid markförsäljning, samt planbestämmelser och avgiftsberäkningar. 

 

 

Ärendebeskrivning  

Priserna för mark för flerbostadshus, liksom för hela fastighetsmarknaden, har under flera år stigit. 

Marken i kommunens centrala delar/stadskärnan och strandnära tomtmark har stigit mest. I Piteå 

har priserna årligen räknats upp efter KPI (konsumentprisindex), men eftersom index varit väldigt 

stilla några år har priserna inte följt med fastighetspriserna. 

 

Prisskillnaden för flerbostadshustomter är väldigt liten mellan stadskärnan och övriga områden i 

Zon A (zon A innefattar bl.a. Ankarskatan, Munksund, Hortlax, Norrfjärden). I stadskärnan kostar 

det enligt prislistan 449 kr/kvm BRA (bruksarea, se definition nedan) att bygga ett trevåningshus. 

Vill man bygga ett tvåvåningshus i Norrfjärden kostar det 401 kr/kvm BRA. 

 

Om prisskillnaden för flerbostadshus är större mellan stadskärnan än områden runtomkring kan det 

hända att viljan att bygga utanför stadskärnan ökar. 

 

Vid jämförelse med andra kommuner visar det sig att många väljer att göra värderingar 

och/eller fastställa pris områdesvis för centrala och attraktiva områden. 

 
Kommunen har möjlighet att bestämma till vem och till vilket pris man säljer kommunal mark. 

Dock tar kommunen hänsyn till EU:s stadsstödsregler om gynnande av enskild näringsidkare, som 

innebär att man inte får sälja fastigheter under marknadsvärdet. Om någon anmäler en 

fastighetsförsäljning och det bedöms att försäljning skett till underpris, kan det betraktas som 
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olovligt stadsstöd. Konsekvensen kan då i praktiken innebära att köparen ska betala 

mellanskillnaden mellan betald köpeskilling och marknadspris till säljaren.  

 

Marknadspriset i stadskärnan ligger i verkligheten betydligt högre än prislistan. Exempelvis har en 

oberoende marknadsvärdering gjorts under 2015 på tomtmark för flerbostadshus i stadskärnan. Den 

visar på ett värde mellan 650-750 kr/kvm BTA (bruttoarea, se definition nedan). Detta värde ligger 

sålunda över 56 % högre än prislistan (449kr/kvm BRA). Den värderade tomten med byggrätt på ca 

9200 kvm skulle vid ett pris på 700 kr/kvm BTA kosta 6 440 000kr. Med prislistans pris skulle 

tomten kosta mindre än 4 130 000kr. Om motsvarande byggnad skulle uppföras i Norrfjärden så 

skulle tomtpriset bli ca 3 689 000kr. 

 

Riktlinjerna för kommunala markanvisningar i Piteå, som antogs av fullmäktige i juni 2015, säger 

att priset kan fastställas utifrån värdering, anbud, eller markanvisningstävling, eller enligt gällande 

taxa. 

 

Idag tillämpar Piteå kommun BRA vid prissättning. BTA är betydligt mer vanlig än BRA idag när 

man jämför med andra kommuner. BTA används i många sammanhang, exempelvis vid 

planbestämmelser och avgiftsberäkningar. Dessutom är BTA en vedertagen metod inom 

fastighetsvärdering. 
 

 
Definitioner 

Definition BTA  

BTA är arean av de mätvärda delarna av ett våningsplan inklusive ytterväggar (även när du inreder 

en vind), begränsad av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdet angiven 

begränsning. Exempelvis ytan av en helt inglasad balkong eller ett uterum. 

 

Definition BRA  

Bruksarean är arean av alla våningsplan och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas insida. 

 

 
Prisjämförelser med andra kommuner 

Kalix: 434-607 kr/kvm BRA  

Gällivare: Värdering  

Skellefteå: Ca 1000 kr/kvm BTA 

Umeå: Värdering, 600-1800 kr/kvm BTA. Vid hyresrättskrav 25 % rabatt. 

Luleå: 210kr-330kr/kvm BRA, med en prislista som är minst 25 år gammal. De avser att höja 

priserna. 
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Gällande prislista för Piteå kommun 

 
 

Beslutsunderlag 

15SBN426-1 Sammanträdesprotokoll KF 2015-06-22 § 163, samt urklipp ur tillhörande bilaga 

15KS316-2  

15SBN426-2 Förslag på ändringar i prislistan markerade m gult. 
 
Ärendets påverkan på de strategiska områdena  

Kommunekonomiskt positivt, då intäkterna för vissa markområden för flerbostadshus ökar 
Barn och unga – vår framtid  

Bedöms inte påverkas 
Livsmiljö  

Bedöms inte påverkas 
Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd  

Bedöms inte påverkas 
Demokrati och öppenhet  

Tydligare taxa/prislista för flerbostadshus – lika för all mark för flerbostadshus i stadskärnan 
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§  136 

Remiss avseende länstransportplan för Norrbottens län 2014-2025 - 

Förslag till objekt för utförande under 2016 på det kommunala 

vägnätet 

 

Diarienr 15SBN366 
 

 

Beslut 

1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till Länstransportplan för 

Norrbottens län 2014-2025 med förslag till objekt för utförande inom Piteå kommuns 

vägnät under år 2016 enligt bilaga 

2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för beslut.  

 

Ärendebeskrivning  

Länsstyrelsen har frågat efter Piteå kommuns förslag till objekt för utförande under 2016 på 

det kommunala vägnätet. Förslagen ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 1 oktober. 

 

Beslutsunderlag 

15SBN366-1 Remiss avseende Länstransportplan 2014-2025  

15SBN366-2 Yttrande över Länstransportplan 2014-20125 – förslag till objekt för utförande 

under 2016 
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§  137 

Dokumenthanteringsplan för Samhällsbyggnadsnämnden  

Diarienr 15SBN20 
 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar tillägget i dokumenthanterings- och gallringsplan av 

handlingar som hanteras hos flyktingsamordningen. 

 

Ärendebeskrivning  

Hos flyktingsamordningen har tillkommit handlingar vid hantering av lägenhetskontrakt och 

som inte finns upptagna i samhällsbyggnads plan. Nämnden har att besluta om gallring av 

dessa. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 118 

15SBN20-2 Utdrag ur dokumenthanterings- och gallringsplan 
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§  138 

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 § 117 

 15SBN382-1 Delegering av uppgifter i elsäkerhetsarbetet, Thomas Sundqvist 

 Delegationsbeslut 150428 Avslag parkeringstillstånd för rörelsehindrad som 

passagerare 

 Delegationsbeslut 150506 Antagning till SFI med start 150518 Ingrid Lundgren 

Grankvist 

 Delegationsbeslut 150511 Intagning till Egenregin med start 150525 Ingrid Lundgren 

Grankvist 

 Delegationsbeslut 11/15 Lena Lundström avslag parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

 150511 Intagning till upphandlad utbildning med start 150525, Charlotte Sundman 

 Delegationsbeslut 12/15 Lena Lundström, avslag parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

 150525 Intagning till upphandlad utbildning Busschaufför via Wesab, Charlotte 

Sundman 

 Avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som passagerare nr 13/15, 

Lena Lundström 

 150609 intagning till egenregin med start 150622, Ingrid Lundgren Grankvist 

 Delegationsbeslut 4/3-13/5 vuxenutbildningen, Charlotte Sundman 

 150609 Intagning till upphandlad utbildning med start 150622, Charlotte Sundman 

 150618 Delegationsbeslut gällande framtagandet av planförslag för samråd och 

granskning detaljplan för del av kv Tallen, ordförande Brith Fäldt 

 150304 Intagning till Yrkeschaufförsutbildningen med start 150316, Charlotte 

Sundman 

 Yttrande ansökan om tillstånd av begagnande av offentlig plats under ett år, Paintball 

action games, ordförande Brith Fäldt 

 Avslag ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrade som passagerare nr 16/15, Lena 

Lundström 

 Delegationsbeslut intagning till elutbildningen med start 150914 och intagning till 

svetsutbildningen med start 150907, Charlotte Sundman 

 Delegationsbeslut intagning till upphandlad utbildning med start 150817, Charlotte 

Sundman 

 Delegationsbeslut förordnande av parkeringsvakt, ordförande Brith Fäldt 

 Delegationsbeslut 17/15 avslag ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 

Lena Lundström 
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 Avslag 18/15 ansökan parkeringstillstånd för rörelsehindrade, Lena Lundström 

 

 Delegationsbeslut 2015-06-24 Intagning til lEgenregin med start 150817, Ingrid 

Lundgren Grankvist 

 Delegationslista t o m 2015 07 31, Håkan Johansson 

 Delegationslista ECOS 2016-06-03--2015-8-19 

 Delegationslista Fysisk planering 2015-06-03--2015-08-19 

 Delegationsbeslut intagning till omvårdnadsutbildning med start 150914, Charlotte 

Sundman 

 Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter nr 2581 2015:31, 32, 33, 34, 35, 36. 

Ordförande Brith Fäldt. 

 Delegationer sammanställning Trafik och projekt (2015-01-01--2015-08-26) 
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§  139 

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 § 118 

 Yttrande 2015 Utedekorationer entre Indiska A183.259 

 Yttrande uteservering Chim´s Thai Garden A172.110 

 Yttrande uteservering Karls Källa A105.997 

 Yttrande Hundutställning SJulnäs A194.327 

 Yttrande 2015 Chiliköket uteservering A153.056  

 Yttrande 22 maj gågatan, Strömbacka "Hållbar utv." A166.469 

 Yttrande Boulvisning StorgAronsg 5 juni A149.269 

 Yttrande PDOL gatufestival A133.045 

 Yttrande 2015 Tivoli PDOL arrangemang A079.280 

 Yttrande Rachels cafe/Waynes coffee A221.834  

 Yttrande 30-31 maj Rådhustroget Rabarber konstför A213.226 (2/2) 

 Rättelse av Yttrande A213.233 Rådhustorget 30-31 maj Rabarber  

 Yttrande Byggpl.omr maj-febr 2016 BD Bygg A199.500 (2/2) 

 Yttrande A178.725 Arbaillo Pizzeria  

 Yttrande A183.344 Röda Lyktan uteservering 2015 (2/2) 

 Yttrande A227.373 Container Lillbrog SUEZ Sv AB  

 Yttrande 2015A120.578 Rådhustorget 8-9 juni Pensionsförbundet  

 Yttrande över ansökan om begagnande av offentlig plats Lemon Tree, A.193.862 

 Yttrande över begagnande av offentlig plats Järnspisen Piteå, A209-030/2015. 

 Yttrande över ansökan om begagnande av offentlig plats Golden Dragon restaurang, 

A194.420 

 Yttrande 2015 Summer Games banderoller 

 Yttrande Piteå Summer Games A164.566 SAM o KPoF  

 Yttrande Byxtroget Strömkajen Göte Tängman A176.064  

 Yttrande Saxlift Storg Ansa Bygg A233.038  

 Yttrande Byggställn Storfors Plåt Kv Stjärnan A233.457  

 Yttrande Examensfest Norrfjärden A 173.477  

 Yttrande Byxtorget Jan Erik Nyström kristet torgmöte A194.776 (2/2) 

 Rättelse Yttrande A136.336 Piteå Musik o dansskola (2/2) 

 Yttrande Byggomr Storg 19 Lundströms Måleri A243.986 

 Yttrande A233.065 Café Piteå AB  

 Yttrande A232.154 Twäit´n AB Krokodil uteservering  



 

Samhällsbyggnadsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-09-08 

32 (36) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 Yttrande 8 aug Rådhustorget m avstängning utst Pitemoppers  

 Yttrande tillstånd gällande begagnande av offentlig plats Kebab House uteservering 

A255.258  

 Yttrande gällande tillstånd av offentlig tillställning A260.321 Invigning Stadsberget 

26-28 juni 2015  

 Yttrande A262.803 begagnande av offentlig plats Smarteyes event Rådhustorget 

 Yttrande A274.228 Korvvagn Korpen juli-aug 2015, Lena lundström 

 Yttrande A273.061 Torgplats Rådhustorget M. Lifvakt juli  

 Yttrande A276.714 begagnande av offentlig plats för lakritsförsäljning  

 Yttrande A282.779 Villaägarna Byxtorget 

 Yttrande A290.219, fasadmålning BW måleri. 

 Yttrande A280.573 fasadmålning Sanfridssons måleri  

 Yttrande A244.540 watercross tävling 1 augusti  

 Yttrande A333.762 begagnande av offentlig plats Byxtorget, Lärarförbundet  

 Yttrande A334.651 begagnande av offentlig plats Tv inspelning Byxtorget 
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§  140 

Delgivningsärenden  

Diarienr 15SBN4 
 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning  

Anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom enligt nedan: 

 
Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 120 

 Trafikverkets beslut om avspärrning av enskild vägs anslutning till väg 373 från 

fastigheten Hemlunda 1:24 

 Fwd: VB: Information från Länsstyrelserna och Migrationsverket till landets 

kommuner gällande anvisningar av ensamkommande barn  

 Överklagande av Länsstyrelsen Norrbottens beslut 2014-05-20, dnr 551-3836-13, 

avseende tillstånd att uppföra och driva upp till 440 vindkraftverk inom Etapp 2 i 

Markbygden, Piteå kommun 

 Beslut från Trafikverket gällande ansökan om vägvisning till Piteå Dragway 

 Rapport "Hälsa på lika villkor" 

 Granskning av kommunens integrationsarabete, slutdokument 

 Hantering av riksintressen för totalförsvarets militära del vid Sveriges kommuner 

 Aktuellt om Informationsverige.se, samhällsinformation 

 Högsta förvaltningsdomstolens beslut överklagat ärende gällande Vindbruksplan, mål 

nr 2158-15  

 Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande av 

ensamkommande barn  

 Information från Migrationsverket om anvisningsläget för mottagande av 

ensamkommande barn  

 Inbjudan till WWFs Earth Hour City Challenge 2016  

 Invigning av Stadsberget  

 Underrättelse avstyckning från Hortlax 21:35 

 Beslut i mål nr M 525-15 (3/5) Tillstånd till täktverksamhet Svevind AB 

 Cirkulär 15:21 från Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal fastighetsavgift 

2015 och 2016 

 Underrättelse om fastighetsreglering och avstyckning Svensbyn 1:26 m fl 

 Informations- och prognosbrev augusti 2015 från Migrationsverket 
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§  141 

Delgivningsärenden - protokoll  

Diarienr 15SBN5 

 

Beslut 

Nedanstående delgivningar läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning  

Följande delgivningar anmäls för Samhällsbyggnadsnämndens kännedom: 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll § 121 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §158 Detaljplan för Stadsvapnet 6 och 8, 

Kulturtorget i Piteå kommun  

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §159 Detaljplan för del av Pitholm 47:13 m fl, 

Haraholmens industriområde 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §159 kartbilaga 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §160 Detaljplan för Stadsön 2:1 m fl, Acusticum 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §161 Planprogram för kvarteret Löjan 1 och 3 

samt kvarteret Häggen 2 och 3 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §162 Planprogram för kvarteret Löjan 1 och 3 

samt kvarteret Häggen 2 och 3 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §162 bilaga Planprogram för kvarteret Löjan 1 

och 3 samt kvarteret Häggen 2 och 3 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §163 Riktlinjer för markanvisning 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §163 Bilaga Riktlinjer för markanvisningar 

antagna av fullmäktige  

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §164 Slutredovisning av investeringsprojekt 

2014 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §169 Slutredovisning av investeringsprojekt 

2014 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §170 Svar på motion (SkolP) om belysta 

övergångsställen 
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§  142 

Informationsärenden  

Diarienr 15SBN3 
 

 

Ärendebeskrivning 

Samhällsutvecklare Ann Stamblewski redovisar rapport ” Inventering av tillgänglighet i 

flerbostadshusbeståndet. Slutrapport delges nästa sammanträde. 

 

Ordförande Brith Fäldt informerar om departementspromemoria med förslag om ett 

gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända. 

 

Ledamot Karl-Erik Jonsson informerar om ägarmöte i Femkantens vuxenutbildning. Antalet 

sammanträden är fyra per år. Ordförande för ägargruppen är Yvonne Stålnacke, kommunalråd 

och kommunstyrelsens ordförande i Luleå. Anna Wiklund, studie- och yrkesvägledare 

Kompetensförsörjning, har rekryterats som ny samordnare. 

 

Studiebesök på vuxenutbildningen med besök hos Svenska för invandrare (Sfi). 

 
Underlag 

15SBN3-10 Tjänsteskrivelse Inventering av tillgänglighet i flerbostadshusbeståndet 

15SBN3-11  Departementspromemoria Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 

15SBN3-12 Sfi presentation 
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§  143 

Övriga frågor  

Diarienr 15SBN9 
 

 

Ärendebeskrivning  

 

Ledamot Karl-Erik Jonsson (M) väcker en fråga gällande behov av åtgärder för att ta bort 

gropar/gupp före farthinder på Sundsgatan.  Han hävdar att det är ett problem inte minst för 

busschaufförerna. 

 

Ledamöterna uttrycker önskemål om information om besparingar inom avdelningen 

Teknik och gator. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnar varje år trafik- och gatudagar för 

politiker, tjänstemän och konsulter inom trafikområdet. I år äger konferensen rum 19-20 

oktober i Stockholm. Ordförande Brith Fäldt deltar.  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


