LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-05-28

112

211

Kommunstyrelsen

2007-05-14

105

237

Arbets- och personalutskottet

2007-05-14

113

251

Fastighetsägareföreningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen

07.246

193
junikf10

Klotterfritt Luleå – ansökan om projektmedel
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog 2007-04-16 § 74 ”Handlingsplan för att minska
klotter och skadegörelse”. Fastighetsägarna i Luleå deltar i en arbetsgrupp
som arbetar för att hitta lösningar på hur man på ett brett sätt kan angripa
problemet med klotter i centrala stan samt centrum i Gammelstad och
Örnäset. Fastighetsägarföreningen söker nu för arbetsgruppens räkning
projektmedel för att arbetet skall kunna förverkligas, totalt 800 000 kronor
fördelat enligt nedan
•
•
•
•

påverka
sanera och försvåra
möjliggöra graffiti
samordna och följa upp

20 000 kronor
500 000 kronor
200 000 kronor
80 000 kronor

STADSBYGGNADSKONTORETS YTTRANDE
Stadsbyggnadskontoret har behandlat fastighetsägarnas ansökan om
projektmedel för arbete för ett klotterfritt Luleå. Sammanfattningsvis
konstaterar stadsbyggnadskontoret att ansökan omfattar flera aktörers
ansvarsområden och att de olika aktörerna till största möjliga del bör täcka
kostnaderna med egna medel.
Beträffande möjliggörandet av graffiti har stadsbyggnadskontoret varit i
kontakt med fritids- och kulturförvaltningarna varvid framgick att medel för
uppsättning av graffitiplank mm kan ske inom befintlig budget. I det ansökta
beloppet på totalt 200 000 kronor ingår även medel för att hålla Ungdomens
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hus öppet under sommaren 2007 samt övriga ungdomsaktiviteter. Även detta
är kostnader som normalt hanteras inom fritids- och kulturnämndens ansvarsområden.
Ansvaret och kostnader för att ta bort klotter på fastigheter ligger på respektive fastighetsägare. Trots det anser stadsbyggnadskontoret att det är bra om
kommunen kan bidra till saneringskostnaden för att få fart på det gemensamma arbetet för att minska klotter i Luleå.
Tekniska förvaltningen har, på stadsbyggnadskontorets begäran, preliminärt
uppskattat kostnaden för saneringen av befintligt klotter inom sina verksamhetsområden till totalt ca 1 050 000 kronor.
Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
•

bevilja Fastighetsägarföreningen bidrag dels med 50 % av kostnaden upp
till ett tak på 250 000 kronor för genomförd klottersanering inom centrala
stan, centrum i Gammelstad och Örnäsets centrum och dels 50 000 kronor
för övriga kostnader i samband med projektet ”Klotterfritt Luleå”

•

bevilja tekniska förvaltningen maximalt 1 050 000 kronor för sanering av
befintligt klotter. Beloppet bör avrapporteras och beslutas i samband med
årets delårsrapporter.

KANSLIETS YTTRANDE
Under förutsättning att stadsbyggnadskontorets förslag tillstyrks föreslås
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
•

bevilja Fastighetsägarföreningen bidrag dels med 50 % av kostnaden upp
till ett tak på 250 000 kronor för genomförd klottersanering inom centrala
stan, centrum i Gammelstad och Örnäsets centrum och dels 50 000 kronor
för övriga kostnader i samband med projektet ”Klotterfritt Luleå”

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-05-28

112

213

Kommunstyrelsen

2007-05-14

105

239

Arbets- och personalutskottet

2007-05-14

113

253

junikf10c
•

projektbidraget på maximalt 300 000 kronor tillförs stadsbyggnadskontorets budget och att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att betala ut
och följa upp kostnadsredovisningen

•

tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på maximalt 1 050 000 kronor för
sanering av klotter

•

medel för ovanstående beviljas i samband med delårsrapport 2007-08-31

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
-

i enlighet med kansliets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bevilja Fastighetsägarföreningen bidrag dels med 50 % av kostnaden
upp till ett tak på 250 000 kronor för genomförd klottersanering inom
centrala stan, centrum i Gammelstad och Örnäsets centrum och dels
50 000 kronor för övriga kostnader i samband med projektet ”Klotterfritt
Luleå”

-

projektbidraget på maximalt 300 000 kronor tillförs stadsbyggnadskontorets budget och att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att betala
ut och följa upp kostnadsredovisningen

-

tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på maximalt 1 050 000 kronor
för sanering av klotter

medel för ovanstående beviljas i samband med delårsrapport 2007-08-31
_____
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