LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-02-26

§ 49
Utvecklingsplan för Råneå
Ärendenr 2015/1755-217

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Utvecklingsplan
Råneå, en fördjupning av översiktsplanen.
2. Åtgärderna i Utvecklingsplan Råneå ska inarbetas i strategisk plan och
budget de kommande 20 åren samt i nämndernas
verksamhetsplanering.

Reservationer
Thomas Olofsson (L), Thomas Söderström (L), Ylva Mjärdell (L), Erland
Nilsson (LpO), Carola Lidén (C), Nils-Olov Lindfors (C), Britta Berggren (RS)
och Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Tillsammans med kommunens övriga förvaltningar har staben för kvalitet &
samhällsutvecklingen tagit fram Utvecklingsplan Råneå. Syftet med
utvecklingsplanen är att ge en långsiktig inriktning i ett 20-årsperspektiv, med
riktlinjer och rekommendationer som blir vägledande för alla kommunala
verksamheter.
Utvecklingsplan Råneå är en fördjupning av översiktsplanen. Arbetet har
skett i bred dialog med medborgare, kommunala verksamheter och andra
aktörer. Dokumentet har hanterats i enlighet med Plan- och bygglagen med
samråd och granskning. Revideringar av förslaget har gjorts efter inkomna
synpunkter och redovisas i samråds- och granskningsredogörelser.
Förslaget till utvecklingsplan innehåller de områden som bedömts ha ett
behov av kvalitetshöjning för Råneås och hela Luleås utveckling för att
förverkliga översiktsplanen och därmed Vision Luleå 2050. Utvecklingsplanen
innehåller konkreta förslag till åtgärder av vilka en del är möjliga att
genomföra i närtid medan andra har en längre tidshorisont. Respektive
nämnd ansvarar för att göra de prioriteringar som krävs och inarbeta
åtgärderna i verksamhetsplanerna. Samplanering mellan nämnder möjliggör
ett mer strukturerat genomförande.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-01-29 § 19 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att anta förslag till Utvecklingsplan Råneå, en
fördjupning av översiktsplanen samt att åtgärderna i Utvecklingsplan Råneå
ska inarbetas i strategisk plan och budget kommande 20 åren samt i
nämndernas verksamhetsplanering.
Kommunstyrelsen har 2018-02-12 § 39 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till Utvecklingsplan Råneå, en fördjupning av översiktsplanen
samt att åtgärderna i Utvecklingsplan Råneå
ska inarbetas i strategisk plan och budget kommande 20 åren samt i
nämndernas verksamhetsplanering.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (L) föreslår att åtgärderna i Utvecklingsplan Råneå ska
inarbetas i strategisk plan och budget de kommande tio åren. Olofsson föreslår
vidare följande förändringar i utvecklingsplanen:
- s. 10 i utvecklingsplanen; ”Utreda möjlighet till ungdomsmottagning
någon dag i veckan i Råneå” ersätts med ”Införa ungdomsmottagning någon
dag i veckan i Råneå”.
- Införa en ny punkt på s. 10; ”Bevara grundskolor och förskolor som finns i
byarna runt omkring Råneå”
- s.11; ”Utreda möjligheter för Luleå Näringsliv AB att tillsammans med
företagare utveckla näringslivet i den norra kommundelen.” ersätts med ”
Luleå Näringsliv AB ska arbeta för att tillsammans med företagare utveckla
näringslivet i den norra kommundelen.
- s. 14 i utvecklingsplanen; ”Utreda möjligheter till enhetstaxa för resor inom
hela Luleå kommun vilket skulle kunna innebära samma avgift oberoende på
reslängd” ersätts med ”Införa en enhetstaxa för resor inom hela Luleå
kommun vilket skulle innebära samma avgift oberoende av reslängd”
- Ta bort punkten på s. 26 ”För att skapa en ökad blandning av boendeformer
ska nybyggnation av bostäder i första hand utgöras av flerbostadshus”.
Inger B Larsson (S), Anja Johansson (S), Niklas Nordström (S), Eva Hedesand
Lundqvist (S) och Leslie Baily (SD) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS) föreslår att den femte punkten på sidan 14 ersätts med
”Det ska finnas lämplig kollektivtrafik för arbetspendling mellan Råneå och Luleå’’.
Brännberg föreslår vidare att den första punkten på sidan 26 om att prioritera
flerbostadshus får tillägget ”…med betoning på prisvärda hyresrätter.”
Brännberg stödjer Olofssons förslag om ungdomsmottagning, bevarandet av
förskolor och skolor samt förslaget om enhetstaxa för resor.
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Erland Nilsson (LpO) stödjer Olofssons samtliga förslag och Brännbergs
förslag om arbetspendling.
Carola Lidén (C) föreslår att utvecklingsplanen ska gälla även för
omkringliggande byar. Lidén och Nils-Olov Lindfors (C) stödjer Olofssons
samtliga förslag.
Samuel Ek (KD) föreslår bifalla Olofssons samtliga förslag.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla Olofssons förslag om tillägg gällande
ungdomsmottagning, bevarandet av skolor och förskolor, Luleå Näringsliv
AB samt enhetstaxa för resor. Berggård stödjer även Brännbergs förslag
gällande betoning på prisvärda hyresrätter.
Jan Nyberg (MP) och Anna Svahn Eriksson (MP) föreslår bifalla Lidéns förslag
om omkringliggande byar, Olofssons samtliga förslag samt Brännbergs förslag
om kollektivtrafik för arbetspendling.
Sivert Mässing (MP) föreslår bifalla Olofssons förslag gällande enhetstaxa för
resor.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Olofssons, Brännbergs och Lidéns samtliga
ändringsförslag gällande utvecklingsplanens innehåll var för sig under
proposition och finner att fullmäktige avslår samtliga förslag.
Ordföranden ställer därefter Olofssons förslag om att utvecklingsplanens
åtgärder ska inarbetas i strategisk plan och budget de kommande tio åren
under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer slutligen kommunstyrelsens förslag under proposition
och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-12 § 39, KLF Hid: 2018.1647
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-01-29 § 19,
KLF Hid: 2018.1191
Förslag till Utvecklingsplan Råneå inklusive granskningsredogörelse.
KLF Hid: 2018.1648
Samrådsredogörelse. KLF Hid: 2017.6436
Miljökonsekvensbeskrivning. KLF Hid: 2018.483
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Yrkanden från Liberalerna, KLF Hid: 2018.1601

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och styrelser
Kvalitet & samhällsutveckling
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