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Dnr 10.550‐008

Motion om båtplatser och ramp för isättning/upptagning av
mindre båtar
Ärendebeskrivning
Jonas Brännberg, för rättvisepartiet socialisterna, anför följande i en motion.
Luleå skärgård blir allt populärare att besöka, både med egen båt och med den
kommunalt subventionerade skärgårdstrafiken.
Som ett resultat har köerna växt till plats i Luleås småbåtshamnar, som ofta
driva i förningsform. Allt fler väljer också att förvara sin båt på trailer och
”sjösätta” varje gång de ska ut på en tur. Det gäller även för de som kommer
från grannkommunerna för att göra ett besök i Luleå skärgård.
För tillfället finns ingen ramp där det tydligt och klart är ok att sätta ned sin
båt, även om man inte är med i en hamnförening. Vissa föreningar tar flera
hundra kronor i betalt för att använda rampen medan andra får man använda
”på nåder” eller på grund av det är oklart vem rampen egentligen tillhör.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
–

att kommunen själv eller i samarbete med någon annan, till exempel
någon av hamnföreningarna, ordnar en ramp för isättning/upptagning
av mindre båtar, med tillhörande parkeringsplatser, som de som ej
tillhör någon hamnförening i Luleå kan använda utan kostnad.

‐

att kommunen närmare undersöker behovet av båtplatser och gör en
plan för hur behoven ska kunna täckas både planmässigt och genom
andra kommunala insatser.
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För en skärgårdskommun som Luleå är de viktigt med bra infrastruktur kring
”båtlivet”. En ramp är dessutom bra service till liten kostnad. Jag hoppas
därför motionen behandlas skyndsamt så att det redan nästa sommar är klart
vilken ramp turister och andra med trailer kan använda.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Fritidsnämndens yttrande
När ett medborgarförslag inkommit i samma ärende som motionen har
fritidförvaltningen undersökt vad som gäller för upptagning och sjösättning
i Luleås småbåtshamnar:







Sedan kommunen avyttrat småbåtshamnarna i början av 1990‐talet är
alla småbåtshamnar i Luleå kommun ägda av småbåtshamnföreningar.
Undantaget är Södra Hamnens småbåtshamn som ägs av Ettans Småbåts‐
hamn AB och en mindre hamn som är kommunägd men sköts, bekostas
och administreras av en småbåtshamnförening.
Totalt finns 42 stycken kända småbåtshamnar på fastlandet i kommunen
och de flesta har möjlighet till egen sjösättning. Småbåtshamnarna har
en god spridning över hela kommunen.
I de flesta småbåtshamnar som har egen ramp tillåts sjösättning och
upptagning utan kostnad för icke‐medlemmar.
I några få hamnar får icke‐medlemmar betala avgift för sjösättning och
upptagning för att medfinansiera skötseln, driften och underhållet av
slipen. Avgifter för upptagning och sjösättning i hamnarna varierar
mellan 100 till 150 kronor per gång.
I en av kommunens centrala småbåtshamnar kan ett sjösättningskort
lösas för 500 kronor per säsong. (kortet möjliggör obegränsad antal
sjösättningar och upptagningar av båt/vattenskoter under säsongen).
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I samverkan med småbåtshamnarn i kommunen kommer fritidsförvalt‐
ningen på kommunens hemsida informera var småbåtshamnar finns och
vad som gäller i respektive hamn.
Behovet av fler småbåtplatser i kommunens småbåtshamnar är känt.
I de småbåtshamnar där möjligheten till utökning finns planeras för
utökat antal småbåtsplatser. Tveksamheten till att starta utbyggnaden
beror på att initialkostnaden för ny medlem/båtplats bedömts bli stor.
En kvalificerad uppskattning är att en ny normalstor båtplats i de flesta
befintliga småbåtshamnarna kommer att kosta mellan 20 – 45 000 kr att
anlägga.
Ideella småbåtshamnsföreningar har möjlighet att söka stöd för anlägg‐
ande och utvecklande av sin småbåtshamn från länsstyrelsens fond
Bygdemedel. Maximalt 70 % av redovisade kostnader kan erhållas i
bidrag från fonden.
Kommunala medel för att stötta småbåtshamnföreningar vid anläggande
eller utökandet av antalet småbåtsplatser finns inte i kommunens budget.
Ett kommunalt investeringsbidrag till ideella småbåtshamnars utbyggnad
med fler småbåtsplatser måste utredas djupare. Anledning till detta är att
en småbåtshamn i dag drivs på kommersiella grunder.
Utöver småbåthamnsföreningarna som vill utöka antalet småbåtsplatser
finns flera kommersiella intressenter som i egen regi planerar att anlägga
egna småbåtshamnar i kommunen bl.a Södra Hamnens Småbåtshamn
AB; s planerade om och tillbyggnad, småbåtshamn vid Svartöbrinken ‐
Plannjahuset, småbåthamn vid planerad bebyggelse i viken Inner‐
staden 2:1 i Södra hamnen och vid Gamla Laxfisket bortanför brand‐
övningsfältet.

Med hänvisning till ovanstående anser fritidsförvaltningen att möjligheten
att sjösätta en fritidsbåt på flera platser i kommunen är god och att det kan
ske till ingen eller ringa kostnad för båtägaren.
Om ambitionen är att kommunalt bidrag ska kunna utgå till skapandet av
fler småbåtsplatser i Luleå måste detta utredas vidare. Förslagsvis av
fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och
kommunens jurister i samverkan.
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Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

fritidsförvaltningens yttrande får utgöra svar på motionen från
rättvisepartiet socialisterna.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
uppdra till fritidsnämnden att i samråd med övriga berörda nämnder/‐
förvaltningar utreda förutsättningarna för att skapa fler båt‐ och
gästhamnsplatser. Utredningen ska bedrivas i samråd med
hamnföreningarna.
_____

-

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

uppdra till fritidsnämnden att i samråd med övriga berörda nämnder/‐
förvaltningar utreda förutsättningarna för att skapa fler båt‐ och
gästhamnsplatser och därmed anses motionen bifallen. Utredningen ska
bedrivas i samråd med hamnföreningarna.

_____
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