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Riktningar till Vision Luleå 2050
Separata bilagor:
Riktningar
Remissredogörelse angående förslag till Riktningar till Vision 2050
Luleå kommuns styrmodell för Hållbar utveckling

Ärendebeskrivning
Under 2009 och 2010 har ett arbete med att ta fram Riktningar till Vision Luleå
2050 pågått. Riktningarna ska visa vad som är viktigast att prioritera halvvägs
till visionen. Under arbetet har ett antal dialogtillfällen genomförts i form av
dialogseminarier och arbetsböcker. Utifrån detta har ett förslag till Riktningar
arbetats fram. Förslaget har varit tillgängligt för synpunkter under perioden
23 november – 16 december 2010.
Förslaget (se bilaga) innehåller fyra Riktningar med i sin tur vardera fyra
avsiktsförklaringar. Avsiktsförklaringarna ger en ram för kommande
program;


Stå för öppenhet och mångfald
o
Underlätta för alla att vara med och forma samhället
o
Skapa mötesplatser som är öppna och tillgängliga för alla
o
Satsa på barn och ungas villkor för växande och lärande
o
Ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor



Lyft identiteten som kuststad året runt
o Satsa på centrum som attraktiv plats och fönstret mot världen
o Satsa på skärgården som en av våra viktigaste och mest kända
tillgångar
o Planera för ett variationsrikt boende som tar tillvara närheten till
vatten och natur
o Hålla pulsen uppe både sommar och vinter
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Ta sats för en ledande nordlig region
o Underlätta för etablering, utveckling och nyföretagande
o Satsa på innovation och teknik
o Stödja lärande och entreprenörskap
o Satsa på internationella spelplaner och lokala trumfkort



Bygg för framtiden
o Agera för kommunikationer som knyter ihop vår region med andra
o Planera för en blandad, tät och attraktiv stad
o Skapa förutsättningar för levande stadsdelar och byar
o Agera för att kraftigt öka andelen lokala resor med kollektivtrafik,
cykel och till fots

Till stöd för beslutet bifogas följande dokument:
Remissredogörelse: Sammanfattning av inkomna synpunkter under remiss
och remisseminarium samt kommentarer till dessa.
Luleå kommuns styrmodell för en hållbar utveckling: Beskrivning av
arbetssätt och processer för att arbeta med Riktningar och kommande
program som en ny del av kommunens styrmodell.

Stadsbyggnadskontorets förslag
Stadsbyggnadskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

godkänna Riktningarna som Luleå kommuns prioriterade områden för
samhällsutvecklingen på lång sikt.

Plan‐ och tillväxtutskottets förslag
Plan‐ och tillväxtutskottet beslutar att
remittera ärendet till partigrupperna
_____
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Yrkanden
Carola Lidén (C) yrkar återremiss.
Nina Berggård (V) föreslår följande förändringar.
sid 11 Under rubriken ”Ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor”,
tillägg i första punktsatsen (tillägget i fetstil):
‐ Agera så att folkhälsan förbättras totalt och att en jämlik och jämställd hälsa
kan uppnås.
sid 12 Nytt punktkrav under stycket ”Satsa på centrum som attraktiv plats och
fönstret mot världen”. Ny punkt enligt nedanstående text:
‐ Genom en kraftig ökning av miljövänlig kollektivtrafik ska vi skapa en
bättre luftkvalitet, minska buller samt frigöra fler bilfria ytor i stadskärnan.
sid 17 Under rubriken ”Agera för att kraftigt öka andelen lokala resor…”
Föreslås att korta av meningen före punktkraven så att den avslutas”…gå,
cykla och åka kollektivt.”
‐ Stryk orden ”inom tätorten”.
Annika Eriksson (MP) föreslår följande förändringar.
sid 11 Under rubriken ”Ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor”,
tillägg i första punktsatsen (tillägget i fetstil):
‐ Agera så att folkhälsan förbättras totalt och att en jämlik och jämställd hälsa
kan uppnås.
sid 14 Under rubriken ”Underlätta för etablering, utveckling och
nyföretagande”.
‐ Vi behöver en stark branschbredd för en hållbar tillväxt.
‐ Vi ska ha ett gott företagsklimat som ger förutsättningar för nya jobb, nya
företag och hållbar tillväxt.
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sid 17 Under rubriken ”Agera för att kraftigt öka andelen lokala resor…”
Föreslås att korta av meningen före punktkraven så att den avslutas”…gå,
cykla och åka kollektivt.”
‐ Stryk orden ”inom tätorten”.
Thomas Olofsson (FP) föreslår följande förändringar.
sid 11 Satsa på utbildning och lärmiljöer av högsta kvalitet.
sid 15 Under rubriken ”Stödja lärande och entreprenörsskap”.
Punkt 1 Vi ska stärka universitetets roll i Luleå kommun.
Punkt 5 Vi ska underlätta för alla att gå ut grundskolan och gymnasiet med
goda kunskaper och med ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

med nedanstående ändringar, godkänna Riktningarna som Luleå
kommuns prioriterade områden för samhällsutvecklingen på lång sikt.

sid 11 Under rubriken ”Satsa på barn‐ och ungas villkor för växande och
lärarade”.
Punkt 2 Vi ska satsa på utbildning och lärmiljöer av högsta kvalitet.
sid 11 Under rubriken ”Ge förutsättningar för en god hälsa på lika villkor”.
Punkt 1 Vi ska agera så att folkhälsan förbättras totalt och att en jämlik och
jämställd hälsa kan uppnås.
sid 14 Under rubriken ”Underlätta för etablering, utveckling och
nyföretagande”.
Vi behöver en stark branschbredd för en stabil hållbar ekonomisk tillväxt.
sid 15 Under rubriken ”Stödja lärande och entreprenörsskap”.
Punkt 5 Vi ska underlätta för alla att gå ut grundskolan och gymnasiet med
goda kunskaper och med ett entreprenöriellt förhållningssätt.
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sid 17 Under rubriken ”Agera för att kraftigt öka andelen lokala resor med
kollektivtrafik, cykel och till fots. Det ska vara möjligt att klara sitt vardagsliv
och ha en bra tillgänglighet till viktiga målpunkter genom att gå, cykla och
åka kollektivt.

Reservationer
Nina Berggård (V) och Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.
_____
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