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LULEÅ KOMMUN 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-04-24

 
2015/531-14

Sofia Riström

Information om förbättrat företagsklimat 
Ärendenr 2015/531-14
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LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

 Kommunledningsförvaltningen

Förteckning över kurser och konferenser anmälda 2015-05-
11
Ärendenr 2015/566-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och 
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sensus studieförbund Dialogmöte med Myndigheten för ungdom och 

civilsamhällesfrågor, Luleå 2015-06-02
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-05-05

 
2014/191-008

Henrik Berg

Kansliets yttrande över motion om likvärdiga 
förutsättningar för skolorna i Luleå att ta sig med buss till 
centrala stan
Ärendenr 2014/191-008

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund och Samuel Ek, kristdemokraterna, har inlämnat en motion 
som föreslår att barn- och utbildningsnämnden utreder möjligheten att ha 
likvärdiga förutsättningar för skolorna i Luleå kommun att ta sig till centrala 
stan och hänvisar till barn- och utbildningsförvaltningens överenskommelse 
med Luleå Lokaltrafik AB med ”gruppresekort”. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2014-12-18 § 105 föreslagit 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i de delar den avser att barn- 
och utbildningsförvaltningen ska vidta ytterligare åtgärder för likvärdiga 
förutsättningar och att barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter sin 
samverkan med andra aktörer i syfte att påverka för förbättringar i 
kollektivtrafiken för både tätort och landsbygd. 

Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår fullmäktige besluta att avslå 
motionen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens förslag. 

Beslutsunderlag
 Motion från kristdemokraterna
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 105, 2014-12-18

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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Motion – Bostäder i Råneå

I Råneå är köerna till hyreslägenhet långa både till Lulebo och till privata fastighetsägare. De 
senaste åren har privata fastighetsägare genomfört flera större satsningar för att öka antalet 
hyresrätter genom ombyggnationer av befintliga hus. Men liknande insatser har inte 
genomförts i Lulebos fastigheter. Trots en ökande efterfrågan på hyreslägenheter har Lulebo 
inte valt att satsa på att upprätthålla en bra standard i sina befintliga fastigheter.

I Luleå kommuns vision för de närmaste åtta åren beskrivs att Råneå ska kompletteras med 
bostäder, i första hand bostadsrätter och utrymme ska finnas för trygghetsboende. 

Detta räcker inte, Råneå behöver både en upprustning av befintliga fastigheter och ökat antal 
hyresrätter nu. 

Det stora trycket på bostadsmarknaden som finns i Råneå och i hela kommunen skulle lätta 
avsevärt om 

- kommunens fastighetsbolag gick före och satsade på upprustning av befintliga fastigheter
- kommunens fastighetsbolag satsade på nybyggnation av hyresrätter i de mindre orterna i
  kommunen

Kristdemokraternas Kommunfullmäktigegrupp

Anette Asplund Conny Sundström
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-05-04

 
2013/212-008

Henrik Berg

Kansliets yttrande över motion om bostäder i Råneå
Ärendenr 2013/212-008

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om bostäder i Råneå med 
hänvisning till pågående arbete med utvecklingsplan för Råneå med omland 
samt Lulebo AB:s uppdrag att bygga 1 000 nya bostäder 2014-2019..

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund och Conny Sundström, för kristdemokrateran föreslår i en 
motion att det stora trycket på bostadsmarknaden som finns i Råneå och i hela 
kommunen skull lätta avsevärt om

- kommunens fastighetsbolag gick före och satsade på upprustningen av
     befintliga fastigheter
- kommunens fastighetsbolag satsade på nybyggnation av hyresrätter i de 

mindre orterna i kommunen.,

Kommunfullmäktige har 2013-03-25 § 55 beslutat att överlämna motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har begärt 
yttrande från dåvarande tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret. 

Tekniska nämnden har 2013-06-18 § 186 beslutat föreslå fullmäktige att avslå 
motionen om bostäder i Råneå 2013-06-18.

Stadsbyggnadskontoret har i skrivelse 2014-09-24 beslutat föreslå fullmäktige 
att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet

Dåvarande tekniska nämndens yttrande
Tekniska förvaltningens uppdrag gällande lokalförsörjning är att 
tillhandahålla lokaler för den kommunala verksamheten. Det sker genom 
nyproduktion, ombyggnad och anpassning av egna lokaler samt inhyrning av 
externa lokaler. Det behov som de kommunala verksamheterna ansvarar för 
ingår alltså i det uppdraget. De bostadstyper som berörs kan nämnas, vård- 
och omsorgsboenden, gruppboenden samt övrigt socialt boende för 
socialförvaltningen. Flyktingboenden för arbetsmarknadsförvaltningen samt 
elevbostäder för vissa gymnasieutbildningar för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-05-04

 
2013/212-008

Henrik Berg

Det kommunala uppdraget att tillhandahålla bostadslägenheter för 
allmänheten i Luleå kommun ingår alltså inte i tekniska förvaltningens 
uppdrag. Det uppdraget är via ägardirektiv ålagt Luleåbo AB att ansvara för.

Lulebo ABs yttrande 
Lulebo har för närvarande 266 st lägenheter som motsvarar 70 % av antalet 
hyresrätter i Råneå. Lulebos totala ambitioner är att jämt fördelat äga ca 60 % i 
olika stadsdelar. För närvarande saknas bostadsrätter i Råneå och därför vore 
det bra med någon aktör som arbetar med bostadsrätter (lulebo har aldrig 
arbetet med bostadsrätter) att etablera sig med något objekt för att uppnå en 
bra blandning av upplåtelseformer. Lulebo delar också uppfattningen att det 
inom de närmaste åren bör finnas underlag för ett Trygghetsboende i Råneå 
och föreslår att Luleå kommun går ut till aktörerna på marknaden med en 
offertförfrågan av att tillhandahålla ett trygghetsboende med ca 50-70 
lägenheter i Råneå.
För närvarande arbetar Lulebo med följande nybyggnationer:

- Lulsundsberget 2 96 lgh
- Hönan 49 lgh
- Rödkallen trygghetsboende 44 lgh
- Gammelstad trygghetsboende 50 lgh

För övrigt totalrenoverar Lulebo 16 st lägenheter i Råneå. 

Detta innebär att Lulebo har planer och projekt i den omfattningen att 
ytterligare belastning av balansräkningen skulle innebära att bolaget inte kan 
uppnå de ägardirektiv som bolaget har ansvaret att uppnå.

Lulebo har renoverat för mellan 280 kr/m2 och 310 kr/m2 per år de senaste 
fem åren vilket gör att Lulebo är ett av de fem fastighetsbolagen som 
renoverar mest i landet. Lulebo planerar sitt underhåll i hela beståndet enligt 
följande prioritetsordning:

A) Risk för liv och lem
B) Akut – annars stora kostnader
C) Energibesparing
D) Utemiljö
E) Fastighetsbehov och hyresgästbehov

Dåvarande stadsbyggnadskontorets yttrande
Stadsbyggnadskontoret ansvarar för detaljplaneläggning för tillskapande av 
möjligheter för uppförande av bostäder. Planberedskapen i Råneå är god, med 
flertalet möjligheter till nybyggen av flerbostadshus i de centrala delarna av 
tätorten,. Flera färdiga villatomer finns också till försäljning.

Under 2015 kommer arbete inledas med att ta fram en utvecklingsplan för 
Råneå. Utvecklingsplanen ska baseras på historia, nutid och framtid och tas 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-05-04

 
2013/212-008

Henrik Berg

fram i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer för 
området. Planen ska innehålla såväl sociala som fysiska faktorer utifrån 
områdets specifika karaktär och behov. Under arbetet med utvecklingsplanen 
kommer bostadsfrågan att belysas och därför anser stadsbyggnadskontoret att 
frågan kommer att tas omhand i ett större perspektiv. Stadsbyggnadskontoret 
föreslår därför avslag på motionen om bostäder i Råneå.

Utvecklingsplan för Råneå med omland
I förslag till uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland 
skrivs följande om bostäder.

Behov av kvalitetshöjning – blandning av äganderätter, lediga bostäder:
Råneå har 85 % småhus, 15 % hyresrätter och inga bostadsrätter. Bostadsbrist 
råder. Det finns inga lediga bostäder, varken småhus eller lägenheter. I Råneå 
finns några lediga tomter samt fyra färdiga detaljplaner för utbyggnad. Tre av 
planerna finns på kommunägd mark och en på privat mark. Det finns 
kapacitet i VA-nätet för utbyggnad. Detta saknas idag i stor del av Luleå 
tätort. Det har varit svårt att få någon att bygga i Råneå. Problemet är att ett 
nybygge kostar lika mycket i Råneå som i centrala Luleå men 
fastighetspriserna är betydligt lägre i Råneå. I Råneå finns många asylsökande 
som uppger att de vill bo kvar på orten om de beviljas uppehållstillstånd. 

Visst behov av kvalitetshöjning – bostäder gör grupper med särskilda 
behov:
Två vård- och omsorgsboenden finns men det finns behov av 
trygghetsboende. Ett trygghetsboende kan medföra att det frigörs lediga 
bostäder. Det kan vara en del av lösningen på bostadsbristen i Råneå.

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-03-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 50

Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
Ärendenr 2015/581-30

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslå komunfullmäktige att fastställa avgifter för 
upplåtelse av offentlig plats enligt bifogat förslag, med ändring av 
torghandelstaxan som ska ligga oförändrad från föregående år – 100 kr/dag 
och 1000 kr/mån.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige fastställa avgifter för upplåtelse av offentlig plast enligt 
bifogat förslag.

Arbetsutskottet föreslår att ärendet överlämnas för behandling i nämnden den 
26 mars 2015.

Kommunen upplåter offentlig plats för en mängd olika ändamål. För en del av 
dessa tas en avgift ut, som t ex för försäljning, reklam, byggetablering mm. 
Taxan fastställdes senast av kommunfullmäktige, 2012-09-24, § 168. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår nu justering av taxan på några områden.

1. Affischpelare, affischtavlor, byggskyltar upplåts nu både som varaktiga 
och tillfälliga. Varaktig upplåtelse bör inte göras genom markupplåtelse 
enligt Ordningslagen då markupplåtelse inte bör vara längre än 1 år. 
Istället bör avtal skrivas mellan Luleå kommun och sökande. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att avgiftsnivån för tillfälliga skyltar 
sänks men även att taxan tydliggöras till att även omfatta byggskyltar.

2. Avgift för montrar och skyltvaror föreslår stadsbyggnadsförvaltningen 
stryks då montrar inte förekommer och butiksägare har rätt att använda 
ett utrymme utanför butiken för skyltning av varor.

3.  Kommunens kostnad för uppsättning och nedtagning av banderoller täcks 
inte av nuvarande taxa. Nivån föreslås anpassas till faktiska kostnader.

4.   Kommunen upplåter offentlig plats för ett flertal marknader, som 
sommarmarknad, vintermarknad, matmarknader m fl. Idag betalar den 
som ta den allmänna marken i anspråk ingen ersättning för detta. 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att en avgift införs för 
marknader. För saluförsäljning på torgplats föreslås en mindre höjning av 
avgiften.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-03-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

5.   Taxan för byggetablering föreslås justeras. Taxan är oförändrad sedan 2003 
samtidigt som upplåtelseformen ökat i omfattning.

Taxeområden

Område 1 - Upplåtelse inom ett område av den centrala delen av kommunen 
begränsat av Skeppsbrogatan—Prästgatan—Södra hamn—Residensgatan.

Område 2 - Upplåtelse inom övriga detaljplanelagda områden i kommunen.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-03-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Avgiftsklass  Område 1  
Gällande 

Område 1  
2015-10-01 

Område 2  
Gällande 

Område 2 
2015-10-01 

Försäljningsändamål         

Försäljningskiosk för 
glass, korv  

100 
kr/dag  

100 kr/dag 60 kr/dag  60 kr/dag 

Julgransförsäljning  100 
kr/dag  

100 kr/dag 60 kr/dag  60 kr/dag 

Uteservering 40 kr/m² 
mån  

40 kr/m² mån 20 kr/m² 
mån  

20 kr/m² mån 

Övriga mindre 
försäljningsplatser  

100 
kr/dag  

100 kr/dag 60 kr/dag  60 kr/dag 

Annat kommersiellt 
ändamål eller reklam 

        

Affischpelare, 
affischtavlor, 
byggskyltar  
Affischyta < 5 m2  

1 000 
kr/mån  

600 kr/mån  1 000 
kr/mån  

500 kr/mån  

Affischpelare, 
affischtavlor, 
byggskyltar  
Affischyta mellan 5 m2 
och 10 m2  

2 000 
kr/mån  

1 200 kr/mån 2 000 
kr/mån  

1 000 kr/mån 

Affischpelare, 
affischtavlor, 
byggskyltar  
Affischyta >10 m2  

3 000 
kr/mån  

1 700 kr/mån 3 000 
kr/mån  

1 500 kr/mån 

Montrar, skyltvaror  200 kr/år  Utgår 200 kr/år  Utgår 

Trottoarpratare  400 kr/år  400 kr/år 200 kr/år  400 kr/år 

Banderoller 
1 styck 
2 styck 
3 styck 

4 000 
kr/vecka  

 
6 000 kr/vecka 
8 000 kr/vecka 
10 000 kr/v 

4 000 
kr/vecka  

 
6 000 kr/v 
8 000 kr/v 
8 000 kr/v 

Cirkus, tivoli   3 000 
kr/dag  

3 000 kr/dag 3 000 
kr/dag  

3 000 kr/dag 

Marknader  100 kr/plats och 
marknadstillfälle 

 50 kr/plats och 
marknadstillfälle 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-03-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Övriga ändamål          

 

 

Byggplatsetablering, upplag, 
mm, gatumark  

 

 

260 kr 
påbörjad, 
25 
m²/mån  

 

 

300 kr 
påbörjad, 25 
m²/mån 

 

 

260 kr 
påbörjad, 
25 m²/mån  

 

 

300 kr 
påbörjad, 25 
m²/mån 

Byggplatsetablering, upplag mm, 
annan mark 

130 kr 
påbörjad, 
25 
m²/mån  

150 kr 
påbörjad 25 
m² per mån 

130 kr 
påbörjad, 
25 m²/mån  

150 kr 
påbörjad, 25 
m² per mån 

Upphävande av parkeringsplatser          

För varje p-plats som tas i 
anspråk för byggverksamhet, 
upplag, containrar, försäljning 
och reklam  

25 kr/dag  25 kr/dag 25 kr/dag  25 kr/dag 

Grönytor, kommersiella 
arrangemang  

        

Gültzauudden   2 500 
kr/dag  

2 500 kr/dag  2 500 
kr/dag  

2 500 kr/dag  

Stadsparken  2 500 
kr/dag  

2 500 kr/dag  2 500 
kr/dag  

2 500 kr/dag  

Torghandelstaxa          

Tillfällig saluplats på torg 100 
kr/dag  

150 kr/dag 50 kr/dag  100 kr/dag 

Fast saluplats på torg 1 000 
kr/mån 

1 500 kr/mån 500 
kr/mån 

1 000 
kr/mån 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-03-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Avdelningschef för Drift & Underhåll föredrar ärendet.

Viveka Nordlund (FP) föreslår att torghandelstaxan förblir oförändrad, d v s 
torghandelstaxan ska ligga kvar på tidigare 100 kr/dag och 1000 kr/mån.
Glenn Berggård (V) och Nils-Olov Lindfors (C) stödjer Viveka Nordlunds 
förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
med ändringsförslag från Viveka Nordlund (FP) och finner att nämnden 
beslutar bifalla förslaget med ändringen att torghandelstaxan förblir 
oförändrad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-02-24

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-04-21

 
2015/444-10

Henrik Berg

Kommunledningsförvaltningen/kansliets yttrande över 
Pyramis revisionsberättelse 2014
Ärendenr 2015/444-10

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2014.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Pyramis har upprättat årsberättelse med bokslut för 
verksamhetsåret 2014. 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen samt 
förbundsstyrelsens förvaltning och tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Beslutsunderlag
 Årsberättelse med bokslut 2014 (bilaga)
 Revisionsberättelse för 2014 (bilaga)

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-04-29

 
2015/550-008

Henrik Berg

Yttrande över redovisning av handläggning av 
medborgarförslag
Ärendenr 2015/550-008

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över 
handläggningen av medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.

”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som 
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning”. 

Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens 
kansli 2015-04-29 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av 
medborgarförslag. 

Föregående redovisning lämnades i november 2014.

Beslutsunderlag
 Förteckning över handläggning av medborgarförslag 2015-04-29

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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FÖRTECKNING - MEDBORGARFÖRSLAG

2015-04-28

Medborgarförslag – beslut av kommunstyrelse eller nämnd

Avsändare/sammanträde Ärendemening/diarienummer Beslutande styrelse/nämnd Anmärkning

Oskar Rönnbäck Om tak över kommunens uterinkar Fritidsnämnden Återremiss FN 2012-10-31§46
Kf 2012-08-27 § 159 2012.404-008

Torbjörn Åström Om namnändring av Svartöstadens Folkets Hus Kommunstyrelsen Beslut KS 2014-11-10 §214
Kf 2013-02-25 § 36 till Blackis

2013.90-008

Per Göransson Om översyn av återvinningscentralernas Luleå Renhållning AB
Kf 2013-04-29 § 122 tillgänglighet

2013.303-008

Julia Kyrö-Andersson Om bättre lokaltrafik Luleå Lokaltrafik AB
Kf 2013-05-27 § 148 2013.398-008

Tanya Jendersen Om lokal för social dans Kommunstyrelsen Beslut KS 2014-12-01 §247
Kf 2013-05-27 § 149 2013.419-008

Vanja Berglund Om ny verksamhet i Bergviksgården Kommunstyrelsen Beslut KS 2014-12-01 §242
Kf 2013-06-17 § 174 2013.483-008

Lena Brännmark Om ställplats för husbilar Tekniska nämnden Beslut TN 2014-11-20 §151
Kf 2013-09-30 § 226 2013.612-008

Ari Pesiö Om hundrastgård mm på gamla båtupplaget på Hertsön Kommunstyrelsen Beslut KS 2015-01-12 §4
Kf 2013-11-25 § 275 2013.813-008
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Elise Ahlqvist Om bättre belysning i gångtunnlar Tekniska nämnden Beslut TN 2014-12-11 §172
Kf 2014-02-24 § 41 2014.31-008

Marie Andersson Om att Luleå kan bli en bättre cykelstad Tekniska nämnden Beslut TN 2014-11-20 §150
Kf 2014-02-24 § 35 2014.63-008

Alexander Larsson och Om att bygga en ishall på Hertsön Kommunstyrelsen Beslut KS 2014-11-10 §219
Noah Widmark 2014.101-008
Kf 2014-02-24 § 39

Stig Aspholme Om kreativitetens mötesplats eller postlådor för Kommunstyrelsen Beslut KS 2014-10-13 § 199
Kf 2014-02-24 § 46 insamlande av förslag från medborgare

2014.137-008

Sven-Olof Svensson Om utkikstorn vid Ormberget Kommunstyrelsen Beslut KS 2014-12-01 §244
Kf 2014-02-24 § 44 2014.144-008

Ulrika Lindstedt Om fler boende för gymnasieungdomar Kommunfullmäktige
Kf 2014-03-31 §67 2014.235-008

Egil Elenius Om Esperanto som valbart språk i grund- och Barn- och utbildningsnämnden Beslut BUN 2014-11-20 §96
Kf 2014-03-31 § 66 gymnasieskolan

2014.256-008

Björn Åström Om naturgym i Sunderbyn Fritidsnämnden Beslut FN 2014-11-12 §81
Kf 2014-03-31 § 63 2014.257-008

John-Erik Sundkvist Om skylt som förklarar rotationsriktning Tekniska nämnden Beslut TN 2014-12-11 §171
Kf 2014-03-31 § 65 2014.267-008

Margareta Berglund Om bättre miljö för trafikanter och boende Kommunfullmäktige
Kf 2014-03-31 §69 2014.316-008

Åsa Henriksson Om att sätta upp ”LULEÅ” på Coop Arena-bågen Kommunstyrelsen Beslut KS 2015-01-12 §13

55



Kf 2014-04-16 § 80 eller eventuellt på Mjölkuddsberget
2014.333-008

Edde Hjerpe Om utplacering av busskurer vid hållplatsen Sjögatan Kommunstyrelsen Beslut KS 2014-11-10 §217
Kf 2014-04-28 § 81 2014.340-008

Anna-Karin Rönnbäck Om stugor för funktionshindrade vid Hertsöns Kommunstyrelsen Beslut KS 2015-01-12 §7
Kf 2014-04-28 § 82 koloniområde

2014.366-008

Karoline Bergdahl Om central mötesplats för barnfamiljer i Bensbyn Tekniska nämnden Beslut TN 2014-10-23 §138
Kf 2014-05-26 § 104 2014.401-008

Börje Nilsson Om stängning av skjutbana i Råneå Kommunstyrelsen Beslut KS 2015-01-12 §10
Kf 2014-05-26 § 99 2014.423-008

Ted Isaksson Om utomhusgym vid Hälsans stig Kommunstyrelsen
Kf 2014-06-16 § 122 2014.438-008

Annika Holmgren Om att hyra kanoter och kajaker Fritidsnämnden Beslut FN 2014-09-17 §53
Kf 2014-05-26 §100 2014.465-008

Roland och Gunnel Nygren Trafiksituationen Residensgatan-Varvsgatan Tekniska nämnden Beslut SBN 2015-01-29 §8
Kf 2014-05-26 §102 2014.466-008

Roland och Gunnel Nygren Om nya parkeringsplatser vid gamla NAB-huset Tekniska nämnden Beslut SBN 2015-02-26 §35
Kf 2014-05-26 § 103 2014.467-008

Jan Englund, Signe Engström Om försäljning av Lulebos lägenheter Kommunfullmäktige Beslut KF 2014-12-15 §248
Kf 2014-06-16 § 123 2014.471-008

Göran Lindgren Om nationaldagsfirande i Kulturens hus Kulturnämnden Beslut KN 2014-12-18 §107
Kf 2014-08-25 § 138 2014.546-008
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Ove Eriksson Om utegym i Södra hamn Fritidsnämnden Beslut FN 2014-11-12 §80
Kf 2014-08-25 § 139 2014.574-008

Ulrika Jakobsson Om trevliga och uppseendeväckande motiv i Luleå Kommunstyrelsen
Kf 2014-08-25  § 140 2014.605-008

Anders Eriksson Om cykelcrossbana Fritidsnämnden Beslut FN 2014-12-10 §123
Kf 2014-08-25 § 141 2014.620-008

Kenneth Olofsson Om avsmalning av Österbyvägen på Hammaren Tekniska nämnden Beslut TN 2014-11-20 §149
Kf 2014-08-25 § 142 2014.623-008

Håkan Löwdin Om ställplatser för husbilar Tekniska nämnden Beslut TN 2014-11-20 §152
Kf 2014-08-25 § 143 2014.631-008

Gunnar Persson Om rullskidspår på Ormberget Fritidsnämnden Beslut FN 2014-12-10 §122
Kf 2014-09-29 § 154 2014.664-008

Viktoria Palo Johansson Om att kommunen ställer iordning ett sjöfartsmuseum Kommunfullmäktige
Kf 2014-09-29 §153 i södra hamn

2014.665-008

Lennart Niva Om flytbryggor vid Lulsundskanalen Tekniska nämnden
Kf 2014-09-29 § 155 2014.667-008

Catrin Söderlund Medborgarförslag om anvisad skola och stöd från Barn- och utbildnings
Kf 2014-09-29 § 156 centrala elevhälsan för elever med funktionsnedsättning nämnden

2014.684-008

Björn Lundberg Om att parkering vid gamla färjelägets båthamn Tekniska nämnden Beslut TN 2014-11-20 §153
Kf 2014-09-29 § 157 endast ska vara tillåten för bilar, motorcyklar och 

mopeder
2014.687-008
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Lilian Grahn Medborgarförslag om röjning av sly på Mjölkudden, Kommunstyrelsen
Kf 2014-10-27 §180 Tuna och Notviken

2014.737-008

Lars Folkesson Medborgarförslag om kollektivtrafik till Benbyn och Kommunstyrelsen
KF 2014-10-27 §181 Persön

2014.753-008

Gunnel Nilsson Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar Kommunstyrelsen
Kf 2014-10-27 §182 2014.757-008

Peter Grusmark & Olga Sandberg Medborgarförslag om att främja för bättre stads- Kommunstyrelsen
Kf 2014-10-27 §183 planering vad gäller gång-, cykel- och spark-

trafikanter mm
2014.758-008

Bror Kajsajuntti & Sofia Larsson Medborgarförslag om möjlighet till ekologiska Kommunstyrelsen
Kf 2014-10-27 §184 odlingar på innergårdar

2014.759-008

Barbro Midbjer Medborgarförslag om Luleå kommuns energi- Kommunfullmäktige
Kf 2014-10-27 §185 förbrukning

2014.761-008

Margoth och Arne Skårman Medborgarförslag om att Lulebo sätter upp sol- Kommunstyrelsen
Kf 2014-10-27 §186 paneler på sina fastigheter

2014.762-008

Bror Kajsajuntti Medborgarförslag om att återvinningsmarknaden Kommunstyrelsen Beslut KS 2015-04-13 §111
Kf 2014-10-27 §187 fortsättningsvis tar emot bildäck

2014.763-008

Marie Karlsson Medborgarförslag om att plantera fler träd och Stadsbyggnadsnämnden Beslut TN 2014-12-11 §170
Kf 2014-10-27 §188 buskar i Luleå

2014.764-008

58



Johan och Frida Wikén Karlenius Medborgarförslag om synkronisering av trafikljus Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-10-27 §189 2014.765-008

Sofia Larsson Medborgarförslag om att Luleå kommun får förstärkt Kommunfullmäktige
Kf 2014-10-27 §190 kompetens vad gäller att tillämpa klimatkrav i 

upphandlingar
2014.766-008

Olivia Tullberg Medborgarförslag om att varje elev borde ha en egen Barn- och utbildnings-
Kf 2014-10-27 §191 Ipad i skolan nämnden

2014.769-008

Gretel och Roland Jonsson Medborgarförslag om muddring av hamnen på Degerö- Kommunstyrelsen Beslut KF 2015-04-27 §88
Kf 2014-10-27 §192 Börtskär

2014.782-008

Kaj Jakobsson Medborgarförslag om placering av bordtennisbord Fritidsnämnden Beslut FN 2015-01-28 §14
Kf 2014-10-27 §193 utomhus

2014.804-008

Monica Lundqvist & Anna Medborgarförslag om bättre belysningspunkter samt Stadsbyggnadsnämnden
Engqvist Larsson staket över hela Malmuddsbron
Kf 2014-11-24 §235 2014.860-008

Bror Kajsajuntti Medborgarförslag om linbanetrafik mellan ytterområden Kommunstyrelsen
Kf 2014-10-27 §194 och centrum

2014.897-008

Kurt Hägglund Medborgarförslag om övergångsställe i korsningen Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-11-24 §236 Skomakargatan-Magasinsgatan

2014.904-008

Rose-Marie Nilsson Medborgarförslag om uppsnyggning av södra infarten Kommunstyrelsen
Kf 2014-11-24 §237 till Luleå via Bergnäsbron
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2014.913-008

Karin Bergquist Medborgarförslag om att utrusta värmestugan på Orm- Fritidsnämnden Beslut FN 2015-01-28 §13
Kf 2014-11-24 §238 berget med låsningsbara förvaringsskåp

2014.923-008

Gustav Sterling Medborgarförslag om att Luleå kommun ska återinföra Kommunfullmäktige
KF 2014-11-24 §239 en rabatt vid friköp av tomträtt

2014.943-008

Karl-Olof Nilsson Medborgarförslag om att anlägga ett 10-tal ställplatser Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-11-24 §240 för husbilar vid 1:ans gästbåthamn

2014.944-008

Ulf Ebenfeldt Medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärd Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-11-24 §241 på Måttsundsvägen (Riksväg 94) genom byn

2014.949-008

Johan Gustavsson Medborgarförslag om att bygga en belyst cykel och Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-11-24 §242 gångväg från Kronanområdet ner för Lulsundsberget

mot norra och västra Luleå
2014.958-008

Eva Sandström Medborgarförslag om översyn av lekparken på Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-11-24 §243 Porsöberget på grund av dålig belysning

2014.959-008

Nils-Erik Nilsson Medborgarförslag om vad gör vi med våra sällskapsdjur Kommunfullmäktige
Kf 2014-12-15 §295 när livet är slut

2014.1052-008

Roine Karlsson Medborgarförslag om att bygga kanot/kajak garage Fritidsnämnden Beslut FN 2015-02-25 §28
Kf 2014-12-15 §290 på Gultzaudden

2014.1053-008
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Simon Olsson Medborgarförslag om att namnge gator i Luleå efter Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-12-15 §294 framstående och kända Luleåbor

2014.1059-008

Marcus Huhta Medborgarförslag om en Parkour park i Luleå Fritidsnämnden Beslut FN 2015-02-25 §29
Kf 2014-12-15 §289 2014.1060-008

Anders Viklund Medborgarförslag om belysning mellan Notviken Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-12-15 §292 IK:s kansli och Liljevalchvägen

2014.1073-008

Lars Nordström Medborgarförslag om att spola en skridskobana på Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2014-12-15 §291 södra hamnplan

2014.1080-008

Stefan Karlsson Medborgarförslag om att dela upp gång- och cykel- Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2015-01-26 §21 banor genom markering på asfalten och skyltar

2014.1139-008

Emma Renberg Medborgarförslag om att Luleå kommun inför koppel- Miljö- och byggnadsnämnden
Kf 2015-01-26 §22 tvång för hundägare i hela kommunen

2014.1200-008

Sune Lindgren Medborgarförslag om städning för ett rent Luleå Kommunstyrelsen
Kf 2015-01-26 §23 2015.6-008

Maria Lendi Medborgarförslag om att föreningar som arbetar med Kommunfullmäktige
Kf 2015-02-23 §39 humana insatser bör få kontorslokaler i ett tex förening-

arnas hus
2015.111-008

Maria Lendi Medborgarförslag om att ordna med parkeringar på  Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2015-02-23 §40 Norra Strandgatan för besökare samt avlastnings-

möjligheter för de boende
2015.112-008
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Johan Gustavsson Medborgarförslag om morgonplogning vintertid av Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2015-02-23 §41 prioriterade gång- och cykelvägar

2015.130-008

Maj-Britt Salmi Medborgarförslag om att det byggs vård- och omsorgs- Socialnämnden
Kf 2015-02-23 §42 boenden för unga demenssjuka personer

2015.148-008

Margareta Krantz Medborgarförslag om en återvinningsstation mitt emot Kommunstyrelsen
Kf 2015-02-23 §43 infarten till Elevvägen

2015.179-008

Hjördis Svensson Medborgarförslag om utökning av närlinjen  Kommunstyrelsen
Kf 2015-03-30 §72 2015.214-008

Hjördis Svensson Medborgarförslag om en busslinje som går från Kommunstyrelsen
Kf 2015-03-30 §73 Munkeberg-Notviken-Mjölkudden till Sunderby

sjukhus
2015.215-008

Daniel Nilsson Medborgarförslag om investeringsinriktning Kommunstyrelsen
Kf 2015-03-30 §74 2015.216-008

Lena Ramström Medborgarförslag om Lulsundets förskola Barn- och utbildnings-
Kf 2015-03-30 §75 2015.238-008 nämnden

Mario Furlan Medborgarförslag om att ha ett aktivitetscenter i Fritidsnämnden
Kf 2015-03-30 §76 centrala Luleå

2015.243-008

Jan-Ola Brännholm Medborgarförslag om ett bilfritt Luleå centrum Kommunfullmäktige
Kf 2015-03-30 §77 2015.244-008

Jerry Grahn Medborgarförslag om placering av Gustav II Adolfs Stadsbyggnadsnämnden
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Kf 2015-03-30 §78 staty i stadsparken
2015.259-008

Erika Edin Medborgarförslag om priser på busskort för ungdomar Kommunstyrelsen
Kf 2015-03-30 §79 2015.269-008

Amanda Savilahti Medborgarförslag om en säkrare utformning av cykel- Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2015-03-30 §80 banorna i Luleå

2015.270-008

Jan Englund Medborgarförslag om att Luleå kommun i sina Kommunfullmäktige
Kf 2015-03-30 §81 inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt

krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå
2015.271-008

Johan Levol Medborgarförslag om förslag till detaljplan för del av Kommunfullmäktige
Kf 2015-03-30 §82 Kronan

2015.278-008

Anders Kejonen Medborgarförslag om en mobbningsfri kommun Kommunstyrelsen
Kf 2015-03-30 §83 2015.292-008

Lily Ekenberg Medborgarförslag om att anlägga skidspår i anslutning Fritidsnämnden
Kf 2015-03-30 §84 till isbanan och ut till Gråsjälören

2015.301-008

Tobias Söderlund Medborgarförslag om detaljplan för permanent boende Kommunstyrelsen
Kf 2015-04-27 §101 på vatten

2015.389-008

Jonny Häggström Medborgarförslag att byta namn på namnlösa gatan Stadsbyggnadsnämnden
Kf 2015-04-27 §102 2015.397-008

Maria Lendi Medborgarförslag om att Luleå kommun profilerar sig Socialnämnden
Kf 2015-04-27 §103 som en social hälsokommun
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2015.400-008

Andreas Bolin Medborgarförslag om att Luleå kommuns hallhyrors Kommunstyrelsen
Kf 2015-04-27 §104 förfallodatum sammanfaller med utbetalning av lokala

aktivitetsstödet (LOK) till idrottsföreningar inom 
Luleå kommun
2015.460-008

Eva Rännar Medborgarförslag om upprustning av Alviksskolans Kommunstyrelsen 
Kf 2015-04-27 §105 skolgård

2015.464-008

Alf Lundqvist Medborgarförslag om översyn av vägnätet i Södra Kommunstyrelsen 
Kf 2015-04-27 §106 Sunderbyn

2015.470-008

Viktor Rönnqvist Medborgarförslag om belysning på gångväg mellan Stadsbyggnadsnämnden 
Kf 2015-04-27 §107 Munkebergsskolan till Tunastigen

2015.475-008
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LULEÅ KOMMUN 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr

2015-04-29
 

2015/552-008
Henrik Berg

Redovisning av handläggning av motioner
Ärendenr 2015/552-008

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisning av handläggning av 
motioner. 

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.

”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som 
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning”. 

Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens 
kansli 2015-04-29 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av 
motioner. 

Föregående redovisning lämnades i november 2014.

Beslutsunderlag
 Förteckning över handläggning av motioner 2015-04-29

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING - MOTIONER 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-05-05

 
2015/552-008

Henrik Berg 

Motioner

Avsändare/
sammanträde

Ärendemening/
diarienummer

Remissinstans Anmärkning Beslut KF

Kristdemokraterna
Kf 2012-11-26 §241

Om Luleå 
kommuns tomtkö
2012.688-008

Stadsbyggnadskontoret
(Stadsbyggnadsförv.)

Kristdemokraterna
Kf 2013-03-25 §55

Om bostäder i 
Råneå
2013.212-008

Tekniska nämnden
Lulebo AB
Stadsbyggnadskontoret

Åter 2013-06-18
Åter 2013-08-13
Åter 2014-09-29

Moderata 
samlingspartiet
Kf 2013-09-30 §225

Om att utreda för-
utsättningar för 
krav på mot-
prestation vid 
mottagandet av 
försörjningsstöd
2013.660-008

Socialnämnden Åter 2014-11-28 2015-01-26

Kristdemokraterna
Kf 2014-02-24 §32

Om likvärdiga 
förutsättningar för 
skolorna i Luleå 
kommun att ta sig 
med buss till 
centrala stan
2014.191-008

Barn- och utbildnings-
nämnden
Samhällsutvecklings-
kontoret

Åter 2014-12-18

Vänsterpartiet
Kf 2014-03-31 §61

Om att bedriva 
hamnverksamhet 
i egen regi
2014.244-008

Luleå Kommunföretag 
AB

Åter 2014-12-08 2015-02-23

Centerpartiet
Kf 2014-03-31 §60

Om bättre mat i 
Luleå kommun
2014.330-008

Ekonomikontoret Åter 2014-11-20 2015-01-26

Folkpartiet
Kf 2014-05-26 §96

Om etikombud
2014.474-008

Socialnämnden
Kommunala 
pensionärsrådet

Åter 2014-10-01
Åter 2015-01-16

2015-03-30

Miljöpartiet
Kf 2014-05-26 §97 

Om giftfri 
förskola
2014.482-008

Barn- och 
utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden

Åter 2015-01-09

Åter 2014-12-02
Åter 2014-12-08

2015-02-23

Rättvisepartiet
Kf 2014-08-25 §136

Om anpassade 
tjänster
2014.644-008

Personalkontoret
Tekniska förvaltningen
Barn- och 
utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Ekonomikontoret

Åter 2014-11-11 2015-01-26

Vänsterpartiet
Kf 2014-08-25 §137

Om att Luleå 
kommun ska 
ansluta sig till 
Borgmästaravtalet
2014.669-008

Stadsbyggnadskontoret Åter 2014-11-24 2015-01-26
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING - MOTIONER 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-05-05

 
2015/552-008

Henrik Berg 

Folkpartiet
Kf 2014-09-29 §152

Om rådslag för att 
utveckla 
Gültzauudden
2014.703-008

Utvecklingskontoret
Tekniska nämnden
Fritidsförvaltningen
Luleå Näringsliv AB

Vänsterpartiet
Kf 2014-12-15 §286

Om ekologisk mat
2014.983-008

Socialnämnden
Barn- och 
utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Rättvisepartiet
Kf 2015-01-26 §17

Om könsneutrala 
toaletter och 
omklädningsrum
2014.1133-008

Samhällsutvecklings-
kontoret
Stadsbyggnadsnämnden

Kristdemokraterna
Kf 2015-01-26 §18

Om att inrätta 
maxtak i 
barngrupper för 
stärkt kvalitet
2015.24-008

Barn- och 
utbildningsnämnden

Kristdemokraterna
Kf 2015-01-26 §19

Om skyddskläder 
till förskolan
2015.104-008

Barn- och 
utbildningsnämnden

Vänsterpartiet
Kf 2015-01-26 §20

Om kommunens 
finansiella policy
2015.113-008

Ekonomikontoret

Nya moderaterna
Kf 2015-02-23 §36

Om att utreda 
förutsättningar för 
att starta en ny 
yrkesinriktad 
utbildning i 
svenska för 
företagare
2015.166-008

Arbetsmarknads-
förvaltningen

Nya moderaterna
Kf 2015-02-23 §37

Om att omfördela 
mer resurser till 
barn och elever i 
behov av särskilt 
stöd
2015.182-008

Barn- och 
utbildningsnämnden

Folkpartiet
Kf 2015-02-23 §38

Om försöksverk-
samhet med betyg 
från årskurs 4
2015.188-008

Barn- och 
utbildningsnämnden

Nya moderaterna
Kf 2015-04-27 §96

Om att ta fram 
riktlinjer för ökad 
säkerhet i Luleå 
kommuns skolor
2015.468-008

Vänsterpartiet
Kf 2015-04-27 §98

Om vinterunder-
håll av skol- och 
förskolegårdar
2015.538-008
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LULEÅ KOMMUN BESLUT 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköp 2015-05-04

 
2015/573-

David Tiger

Beslut om avrop från HBV:s ramavtal Elmaterial och 
belysning 15-103
Ärendenummer 2015/573-

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

 Luleå kommun ska avropa från HBV:s ramavtal 
avseende Elmaterial och belysning 15-103 med 
avtalstid 2015-05-25 till och med 2017-04-30, avtalet 
ger HBV möjlighet till en eller flera förlängningar. 

 att punkten anses omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
HBV har tecknat ramavtal, Elmaterial och belysning 15-103  som omfattar 
exempelvis elmaterial, belysningsarmaturer, installationsmaterial 
datanätsmaterial, förlängningsutrustning med tillhörande produkter. 
Ramavtalet är ett ekonomiskt fördelaktigt avtal för Luleå kommun och är 
upphandlat i stor konkurens och lokal anpassning. De nya avtalen innebär en 
prissänkning med cirka nio procent jämfört med tidigare avtalsperiod.

Kommunen avropar för ca 2,5 mkr inom detta område per år.

Mellan HBV, Entreprenören och Luleå kommun måste ett trepartsavtal 
upprättas när en Entreprenören ska köpa material på HBV:s ramavtal. Detta 
är aktuellt i upphandlingar där Luleå kommun har valt att tillhandahålla 
material. Entreprenören äger inte rätt att köpa material på HBV:s ramavtal för 
annan part än Luleå kommun.

Antagna leverantörer i rangordning är:
1. Rexel Sverige AB (Selga och Storel)
2. Elektroskandia Sverige AB
3. Ahlsell Sverige AB

David Tiger
David Tiger

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, inköpsavdelningen
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-05-05

 
2015/559-214

Henrik Berg

Kansliets yttrande över detaljplan för del av Svartön, del av 
Svartön 18:17, Järnvägstekniskt centrum
Ärendenr 2015/559-214

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Svartön 18:17 m 
fl., Järnvägstekniskt centrum.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har 2015-03-26 § 47 föreslagit fullmäktige att anta 
detaljplanen för del av Svartön 18:17 m fl., Järnvägstekniskt Centrum.
Planens huvudsakliga syfte är att ange förutsättningar för etablering av ett 
Järnvägstekniskt centrum på Svartön. Etableringen innebär att en depå för tåg 
med uppställningshallar, tvätthallar, verkstäder, lager mm byggs på 
fastigheten Svartön 18:17.  

Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår att arbetsutskottet förklarar 
paragrafen omedelbart justerad. 

Beslutsunderlag
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2015-03-26 § 47

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-03-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 47

Detaljplan för del av Svartön, del av Svartön 18:17, 
Järnvägstekniskt centrum.
Ärendenr 2015/2-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplanen för del av Svartön 18:17 m fl, Järnvägstekniskt Centrum.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att anta 
detaljplanen för del av Svartön 18:17 m fl, Järnvägstekniskt Centrum.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Planens huvudsakliga syfte är att ange förutsättningar för etablering av ett 
Järnvägstekniskt centrum på Svartön. Etableringen innebär att en depå för tåg 
med uppställningshallar, tvätthallar, verkstäder, lager mm byggs på 
fastigheten Svartön 18:17.  

Detaljplanen säkerställer även vägförbindelsen mellan Gräsörenbron och 
Uddebovägen. Ett område söder om järnvägen planläggs för industri- och 
hamnverksamhet med syfte att möjliggöra för Luleå Hamns expansion.
Detaljplanen skapar förutsättningar för framtida utbyggnad av järnvägen 
samt möjliggör för Trafikverket att förvärva järnvägsområde. 
Detaljplanen möjliggör även för LKAB att utöka sin fastighet fram till den nya 
järnvägsväxel som byggs 143 meter norr om befintlig växel. Den nya växeln 
kommer att utgöra gränsen mellan statens järnväg och LKAB. 

Planområdet är beläget ytterst på Svartön, ca 9 km fågelvägen från 
Luleå centrum och utgörs av 47,5 hektar obebyggd industrimark. 
På Svartön bedrivs tung och störande industri. Detaljplanen 
möjliggör för etablering av likartade verksamheter i området.

Markföroreningar: Under detaljplaneprocessen har markföroreningar som 
överstiger riktvärden för mindre känslig markanvändning påträffats på två 
platser. Markföroreningar bedöms som begränsade och inte riskerar 
detaljplanens genomförande. Krav ställs i detaljplanen för sanering av de 
påträffade markföroreningarna innan marken tas i anspråk. Kommunen/den 
som bedrivit verksamhet ansvarar för nödvändiga marksaneringsåtgärder.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-03-26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Artskyddsförordning: Området norr om och väster om planområde innehåller 
naturvärde med stor betydelse för fågelfaunan. Detaljplanens påverkan på 
fågelfaunan bedöms som begränsad till liten. 

Planområdet berörs av försvarets stoppområde för höga objekt runt 
flygplatsen samt Luleå Airports MSA-yta.

Sammanträdet
Anja Johansson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Översiktskarta (bilaga)
Plankarta (bilaga)
Planbestämmelser (bilaga)
Planbeskrivning (bilaga)
Utlåtande (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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