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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

2008-04-28
2008-10-27
2008-10-13
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Plan- och tillväxtutskottet

2008-09-22

84

156

aprilkf32
Dnr 08.270-008

Medborgarförslag om att inventera bevarandevärda
kulturmiljöer och byggnader i Luleå centrum och kommun
Ärendebeskrivning
Margaretha Engström och Gunhild Larsson anför följande i ett
medborgarförslag 2008-04-07.
Kulturmiljöer är av allmänt intresse och ska enligt bl.a. Plan- och bygglagen
(PBL) 3:10, 3:12 beaktas vid planläggning och bygglovsgivning. Stadens
gestaltning ska ta miljöhänsyn och spegla sin historia. Att låta det historiska
sammanhanget framträda är att berika människors närmiljö. En bevarad men
också varierande miljö är identitetsskapande, ger trygghet och förankring i
hembygden. De bevarade äldre husen är en del av stadens historia, de skapar
hemkänsla, trivsel och bidrar till stadens attraktionskraft.
Intresset för kulturhistoriska miljöer och deras bevarande har ökat. Allt fler
uppmärksammar och värdesätter äldre byggnader, som i regel är genuint
byggda med bra material, i människovänlig skala och oftast med ljusa
praktiska planlösningar.
I dagsläget är många kulturmiljöer okända och ouppmärksammade. De
saknar ofta formellt skydd. Det innebär att de riskerar att hanteras ovarsamt
och förvanskas p.g.a. okunskap.
Syftet med förslaget är
-

att uppmärksamma värdefulla kulturmiljöer runt om i kommunen
att beskriva kulturmiljöernas karaktär och kvalitéer
att påvisa kulturhistoriska värden och behovet av hänsyn i kommunal
planering och bygglovshandling

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
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Plan- och tillväxtutskottet

2008-09-22

84

157

aprilkf32b
Ett mycket bra program har upprättats i Piteå kommun. Det skulle kunna
tjäna som exempel. Det används både som kommunalt planeringsunderlag
och som kunskapsunderlag i allmänhet.
Vi föreslår att kommunen inventerar, upprättar en bevarandeplan och antar
ett kulturmiljöprogram. Planer och program som skall tjäna som verktyg inför
framtida förändringar.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

tillåta att medborgarförslaget får ställas

remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.
_____

Stadsbyggnadskontorets yttrande
Medborgarförslaget ligger i linje med det arbete stadsbyggnadskontoret anser
bör genomföras. För närvarande saknas dock såväl personella som ekonomiska resurser för att kunna genomföra arbetet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget bifalles med innebörden att stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att redovisa förslag till
utredningsorganisation och kostnader för projektet.

Yrkande
Camilla Hansen (c) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Plan- och tillväxtutskottets förslag
Plan- och tillväxtutskottet beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag.

_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2008-10-27

228

510

Kommunstyrelsen

2008-10-13

200

314b

Plan- och tillväxtutskottet
aprilkf32c

Yrkande
Carola Lidén (c) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med plan- och tillväxtutskottets förslag.
_____

Yrkanden
Camilla Hansen (c) och Conny Sundström (kd) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Karl Petersen (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla medborgarförslaget med innebörden att stadsbyggnadskontoret ges i uppdrag att redovisa förslag till utredningsorganisation
och kostnader för projektet.

Reservationer
Centerpartiets och kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Margareta Engström, Gunhild Larsson, stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

