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Dnr 11.720‐83

Båt‐ och gästhamnsplatser i Luleå kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut 2011‐05‐30, § 95 uppdragit till fritids‐
nämnden att i samråd med tekniska förvaltningen och stadsbyggnads‐
kontoret utreda förutsättningarna för att skapa fler båt‐ och gästhamnsplatser
i Luleå kommun. Utredningen ska bedrivas i samråd med hamnföreningarna.
Bakgrunden är en motion från Jonas Brännberg, rättvisepartiet socialisterna.

Fritidsförvaltningens, tekniska förvaltningens och stadsbyggnads‐
kontorets gemensamma yttrande
Involverade förvaltningar/kontor kan efter direkta samtal och enkätförfrågan
till Luleås småbåtshamnar konstatera att behovet av fler småbåtsplatser är
från 200 platser upp till kanske 600 platser.
För att kunna tillgodose behovet i dag och i framtiden måste ett flertal
åtgärder vidtas, bl.a. följande:




undersöka och utreda de primära lägena för nya och utvidgade
småbåtshamnar i kommunen och för dessa upprätta detaljplaner,
hitta former för hjälp och stöd till nödvändiga tillstånds‐ansökningar
vid nyanläggandet eller vid utökning av en befintlig småbåtshamn,
skapa incitament för fler småbåtsplatser i småbåtshamnar utan att skapa
en konflikt med aktörer som vill skapa marinor byggd på kommersiell
grund.

Ovanstående problematik måste utredas djupare av involverade förvalt‐
ningar/kontor i samverkan med hamnföreningarna. Konkreta förslag på
åtgärder kan utredningsgruppen presentera för kommunfullmäktige inför
fastställandet av investeringsplanen åren 2013 till 2015.
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Utredningsgruppen uppfattar att behovet av fler småbåtsplatser i Luleå
är akut och har sökt möjliga lösningar för detta och konstaterar att det i
några småbåtshamnar finns möjlighet att förhållandevis enkelt skapa
ett 50‐60 tal nya småbåtsplatser genom att fler flytbryggor läggs i hamnarna.
Hamnföreningarna har i dagsläget inte ekonomi för en sådan utvidgning och
möjliga bidrag för båthamnsföreningarna till bryggorna täcker inte kost‐
naderna i en sådan omfattning att det blir intressant för föreningarna.
Kostnaden för bryggor med bommar för ca 50 båtplatser utlagda i en
småbåtshamn beräknas till 1 350 000 kronor. Möjlig lösning för det akuta
behovet är att kommunen upphandlar bryggor och bommar som hyrs ut till
småhamnarna.
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
‐

tilldela fritidsnämnden ett utökat kommunbidrag om 1 350 000 kronor
för år 2012 för inköp av bryggor och bommar för ca 50 stycken
småbåtsplatser. Bryggorna ska hyras ut till småbåtshamnföreningar.

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret föreslår, mot bakgrund av begränsat ekonomiskt utrymme i
2012 års budget, kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige
besluta att
‐

fritidsnämnden får i uppdrag att pröva om inköp av utrustning för
småbåtsplatser är ett prioriterat område och i så fall finansiera detta
inom tilldelat kommunbidrag.

Arbets‐ och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
‐
i enlighet med ekonomikontorets förslag.
_____
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Yrkande
Carola Lidén (C) yrkar bifall till fritidsnämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.
_____
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