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13 Förslag till Luleå kommuns friluftsplan utifrån nationella mål för 
friluftslivet
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2015/1718 132 - 201
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-12-15

 
2015/1709-00

Sofia Riström

Information om hur arbetet fortskrider på Kronan
Ärendenr 2015/1709-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen informerar om hur arbetet med Kronandalen 
fortskrider. 
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-12-23

 
2015/1768-00

Sofia Riström

Information om lokal överenskommelse - samverkan fler 
unga till arbete eller studier
Ärendenr 2015/1768-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om den nya lokala 
överenskommelsen om samverkan för fler unga till arbete eller studier.
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-01-04

 
2016/4-00

Henrik Berg

Information om utredningsdirektiv om administrativ 
service
Ärendenr 2016/4-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om utredningsdirektiv om administrativ 
service. 
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 11 januari 2016
Ärendenr 2015/1658-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och 
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges Kommuner 
och Landsting
2015-12-04

Konferens om samverkan mellan kommun och polis 
– nu även med medborgarlöften, Stockholm 2016-01-
27

KPMG AB, 
Stockholm

Inbjudan till konferensen Perspektiv på migration 
och flyktingmottagning, Stockholm 2016-01-28

Kommunförbundet
2015-12-11

Konferensen Europaforum – regionala och 
kommunala politiker från de fyra nordligaste länen 
samlas för att samordna politiska insatser och 
påverka EU, Piteå Havsbad 2016-02-25--26

Norrbottens Läns 
Landsting
2015-12-16

Inbjudan till kommunalråd och kommunstyrelsernas 
arbetsutskott: Konferens om regionbildning, Luleå 
2016-02-03

Regeringskansliet
2015-12-17

Inbjudan till konferens om Agenda 2030, Sveriges 
arbete för att nå de nya Globala målen för hållbar 
utveckling, Stockholm 2016-01-18

Sveriges kommuner 
och landsting
2015-12-17

Inbjudan till Nationell interkulturell konferens, 
Stockholm 2016-04-04

Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen 
2015-12-21

Samverkansmöten i februari i dialog med FTI – 
Avfall som resurs, februari 2016
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-01-04

 
2016/5-2.6.1.6

Gunilla Lundin

Försäljning av Lulebo AB:s lägenheter
Ärendenr 2016/5-2.6.1.6

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lulebo AB får sälja ytterligare ca 1400 
lägenheter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-06-15 § 152 fattat beslut om ägardirektiv för 
Lulebo AB som innebär att bolaget ska minska sin andel hyresrätter inom 
Luleå kommun från ca 70 % till 45-55 %. Lulebo ska enligt direktivet kunna 
försälja delar av sitt fastighetsbestånd utan fullmäktiges godkännande.

Fullmäktiges beslut har överklagats till Förvaltningsrätten som avslagit 
överklagandet 2015-11-11. Förvaltningsrättens beslut är överklagat till 
Kammarrätten som ännu inte tagit ställning.

Kommunfullmäktige har 2015-11-24 § 262 beslutat fastställa Strategisk plan 
och budget för perioden 2016-2018. Planen inkluderar ägardirektiv för 
samtliga majoritetsägda kommunala bolag. För Lulebo AB har de ägardirektiv 
som beslutades 2015-06-15 angetts. Fullmäktiges beslut i detta ärende har 
vunnit laga kraft.

Bolaget har den 1 december 2015 avyttrat 1600 lägenheter i ett första skede till 
Luleå kommun som i sin tur sålt dem vidare till Rikshem AB. Efter 
försäljningen uppgår Lulebos marknadsandel till ca 53 % (8 600 lägenheter). 
Lulebo är nu i en försäljningsprocess där ytterligare cirka 1400 lägenheter 
erbjuds till försäljning på marknaden. Efter försäljningen av dessa lägenheter 
kommer Lulebos marknadsandel att uppgå till ca 45 % (7200 lägenheter) i linje 
med nya ägardirektiv. 

Lulebo anför att osäkerheten beträffande vilket mandat bolaget har att nu 
kunna försälja lägenheterna kan komma att inverka menligt på det 
ekonomiska utfallet. Mot bakgrund av detta föreslås fullmäktige besluta att 
Lulebo kan verkställa försäljningen av de ytterligare cirka 1400 lägenheter 
som nu är aktuella trots att beslutet från den 15 juni 2015 inte vunnit laga 
kraft.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-06-15 § 152
 Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-24 § 262
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-01-04

 
2016/5-2.6.1.6

Gunilla Lundin

Gunilla Lundin
Kanslichef
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 217

Friköpspris vid försäljning av tomträtter för småhus, 
flerbostadshus och industri
Ärendenr 2015/1809-253

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att friköpspriser 
för tomträtter ska beräknas på det sätt som anges nedan och att det nya 
beslutet ska ersätta alla tidigare beslut om friköp av tomträtter gällande 
småhus (småhus innefattar både permanentbostadhus och fritidshus), 
flerbostadshus och industri. 

1. friköpspriset vid försäljning av tomträtt för småhus ska beräknas som 70 % 
av gällande marktaxeringsvärde

2. friköpspriset vid försäljning av tomträtt för flerbostadshus ska beräknas 
genom att gällande marktaxeringsvärde uppräknas med faktorn 1,33

3. friköpspriset vid försäljning av tomträtt för industri ska beräknas utifrån ett 
pris per kvadratmeter tomtyta enligt gällande markpristaxa

4. förlängd möjlighet för friköp av tomträtt för flerbostadshus ska gälla hela 
2016, innebärande att friköpspriset under 2016 ska baseras på 2015 års 
marktaxeringsvärde.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige besluta att 

1. friköpspriset vid försäljning av tomträtt för småhus ska beräknas som 70 % 
av gällande marktaxeringsvärde

2. friköpspriset vid försäljning av tomträtt för flerbostadshus ska beräknas 
genom att gällande marktaxeringsvärde uppräknas med faktorn 1,33,  

3. friköpspriset vid försäljning av tomträtt för industri ska beräknas utifrån 
ett pris per kvadratmeter tomtyta enligt gällande markpristaxa 

4. en övergångsregel för friköp av tomträtt för flerbostadshus ska gälla hela 
2016, innebärande att friköpspriset under 2016 ska baseras på 2015 års 
marktaxeringsvärde. 

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Det nya beslutet ska ersätta alla tidigare beslut om friköp av tomträtter 
gällande småhus

Till grund för nuvarande beräkning av friköpspris för tomträtter ligger ett 
flertal kommunfullmäktigebeslut. Flera av besluten är tagna på 1990-talet. En 
redogörelse för tidigare och nu gällande beslut görs nedan under rubriken 
beskrivning av ärendet.

Efter en genomgång av historiken och genomförd studie av hur andra 
kommuner hanterar friköpsfrågan anser Stadsbyggnadsförvaltningen att det 
inte finns motiv för att ändra nuvarande beräkningsmodeller för friköpspris 
vid försäljning av tomträtter. Stadsbyggnadsförvaltningen anser dock att det 
finns motiv för att samla alla tomträttstyper i ett nytt samlat beslut för att 
förtydliga för tomträttsinnehavare vilket pris som gäller vid friköp av tomträtt 
i Luleå kommun.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Som bakgrund till förslaget till nytt beslut görs dels en redogörelse för tidigare 
och nu gällande beslut angående friköpspris för de olika tomträttstyperna, 
dels en översiktlig jämförelse med hur friköpspris för försäljning av tomträtt 
behandlas inom andra kommuner, se nedan. Vidare lämnas en förklaring till 
varför friköpspriset skiljer sig mellan olika tomträttstyper.

Småhus
Luleå kommun har genom beslut i kommunfullmäktige 1989-12-18 § 302 lagt 
fast hur försäljning av tomträtter för småhus ska genomföras. Kommunens 
beslut om friköpspris innebar då att försäljningspriset skulle vara lika med det 
avgäldsunderlag (markvärde) som kommunen tillämpade vid omregleringar 
av tomträttsavgäld. Avgäldsunderlaget vid denna tidpunkt utgjorde gällande 
marktaxeringsvärde uppräknat med en faktor om 1,33. 
För att stimulera försäljning av tomträtter för småhus föreslog kommunen en 
tillfällig stimulansåtgärd som endast gällde under år 1990. Stimulansåtgärden 
innebar att tomträttshavare till småhustomter fick friköpa tomträtten till ett 
pris som motsvarade 70 % av det då gällande marktaxeringsvärdet, dock med 
minst 30 000 kronor i avdrag på marktaxeringsvärdet.  
Efter 1990 återgick kommunen till grundprincipen att försäljningspriset vid 
friköp av tomträtt för småhus skulle vara lika med det avgäldsunderlag 
(markvärde) som kommunen tillämpade vid omregleringar av 
tomträttsavgäld.

Vid beslut 1993-06-21 § 140 beslutade kommunfullmäktige att tomträttshavare 
till småhus skulle ha möjlighet att friköpa tomträtten till ett pris som 
motsvarade 70 % av markens taxeringsvärde. Detta beslut gällde fram tom 
dess att kommunfullmäktige fattade nytt beslut 2010-12-20 § 194.  
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Detta senare beslut togs för att ytterligare stimulera till friköp av tomträtter för 
småhus och beslutet innebar att under år 2011 skulle friköpspriset beräknas 
som 50 % av markens taxeringsvärde. Beslutet överklagades och därför 
förlängdes erbjudandet att gälla till och med 2012-06-30 enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 § 220.

Därefter återgick kommunen till principen att försäljningspriset vid friköp av 
tomträtt för småhus skulle utgöra 70 % av marktaxeringsvärdet.
Nya taxeringsvärden för småhus började gälla från och med 2015-01-01. För 
att ge tomträttshavarna förlängd möjlighet att friköpa utifrån 2014 års 
taxeringsvärde beslutade kommunfullmäktige 2014-12-15 § 245 att förlänga 
tiden till 2015-06-30.  Efter denna tidpunkt gäller återigen friköp till 70 % av 
det aktuella marktaxeringsvärdet. 

Industrifastigheter
För industrifastigheter som upplåtits med tomträtt har kommunfullmäktige 
tagit ett beslut 1989-12-18 § 302. Beslutet innebär att kommunens 
försäljningspris sätts till kommunens nyupplåtelsepris. Detta innebär att 
friköpspriset för industrifastigheter under alla år varit detsamma som priset 
vid nytt förvärv, d v s pris per kvadratmeter tomtyta enligt gällande 
markpristaxa.

Flerfamiljshus
Genom beslut 1989-12-18 § 302 har kommunfullmäktige lagt fast att 
friköpspriset skulle vara lika med det avgäldsunderlag (markvärde) som 
kommunen tillämpade vid omregleringar av tomträttsavgäld. 
Beräkning av avgäldsunderlaget utgick från markens taxeringsvärde. För att 
justera avgäldsunderlaget mellan taxeringsperioderna uppräknades 
marktaxeringsvärdet med en faktor som avsågs motsvara dels markens 
marknadsvärde dels motsvara värdeutvecklingen på fastighetsmarknaden 
enligt beslut i kommunfullmäktige 1990-03-26 § 69 och 1990-10-29 § 187. 
1994 omfattades alla flerfamiljshus av en ny allmän fastighetstaxering. I 
samband med detta beslutade kommunfullmäktige 1994-12-19 § 170 att det 
nya marktaxeringsvärdet uppräknat med faktorn 1,33 skulle användas som 
avgäldsunderlag vid omprövning av tomträttsavgäld för flerfamiljshus. 
Taxeringsvärdena är åsatta för att spegla 75 % av en fastighets 
marknadsvärde. Vid uppräkning av marktaxeringsvärdet med faktorn 1,33 
erhålls på så sätt ett bedömt marknadsvärde. Friköpspriset för flerbostadshus 
har alltsedan 1994 därför varit markens taxeringsvärde uppräknat med 
faktorn 1,33.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Friköpspris vid försäljning av tomträtter i övriga kommuner
För att få en uppfattning om hur andra kommuner hanterar frågan med 
principer för friköp av tomträtter har en studie genomförts av ett antal av de 
kommuner, vilka precis som Luleå kommun, har haft skäl att hantera denna 
fråga. Studien omfattade totalt 14 kommuner samt Region Gotland.
Resultatet visar ingen homogen bild av kommunernas hantering. Beträffande 
principer vid försäljning av tomträtt för småhus noteras dock att de flesta 
kommunerna har beslut som utgår från att friköpspriset baseras på ett 
reducerat marktaxeringsvärde, i huvudsak motsvarande Luleå kommuns 
tillämpade princip. För flerbostadshus tillämpar de flesta kommunerna, 
utifrån lite olika infallsvinklar och modeller, att marknadsvärdet för aktuell 
mark ska utgöra underlag för friköp. Ett antal kommuner tillämpar även 
principen att en oberoende marknadsvärdering ska genomföras av 
markvärdet för den tomträtt som ska försäljas.

Beträffande mark till tomträtter för industri har enbart ett fåtal kommuner 
beslutade principer. I dessa fall utgår friköpspriset från ett marknadsvärde för 
marken som upplåtits med tomträtt.

Orsaker till att friköpspriset skiljer sig mellan tomträtt för småhus och 
tomträtt för flerbostadshus
Som underlag för revidering av taxeringsvärde för mark ska ligga det 
marknadsvärde marken har vid taxeringstillfället. I fallet med småhus 
studeras därför de köp och försäljningar som genomförts på marknaden inom 
aktuella områden. Beträffande småhus finns oftast ett tämligen omfattande 
prisstatistiskt material. Eftersom det sällan finns sålda obebyggda tomter så 
analyseras alla sålda bebyggda tomter, varefter man gör en uppdelning på 
mark och byggnad. Utifrån denna statistik utförs därför, med relativt god 
säkerhet, en bedömning av vilket marknadsvärde försåld mark har samt 
utförs en beräkning av vilket taxeringsvärde som är rimligt för kommande 
fastighetstaxering inom olika s k riktvärdeområden.
I fallet med flerbostadshus gäller samma förutsättning nämligen att det är 
marknadsvärdet på marken som ska utgöra grund för revidering av 
taxeringsvärdet. Ofta finns dock beträffande flerbostadshus ett mindre 
statistiskt material att utgå ifrån. Hyreshustaxeringen utgår därför i stället från 
faktiska hyror varefter man gör en avkastningsvärdering. 
Vid småhustaxeringen får man fram ett riktvärde för en normaltomt i området 
som sen korrigeras utifrån storlek, läge och VA-klass. Hyreshusmarken 
däremot får däremot, efter genomförd avkastnings-värdering, ett 
taxeringsvärde för mark angivet efter tillåten byggrätt BTA.  Detta medför att 
modellen för att ta fram marknadsvärden väsentligen skiljer sig åt mellan 
tomträtt för småhus och tomträtt för flerbostadshus.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Intresserade köpare av tomträtter för småhus och flerbostadshus har en 
tendens att ibland okritiskt jämföra de principer som gäller vid framtagandet 
av taxeringsvärde för aktuell mark och det pris kommunen vill ta ut vid en 
försäljning. Vissa delägare i mindre flerbostadshus kan uppfatta det som att 
det är betydligt lägre pris vid förvärv av marken till ett småhus än för ett 
flerbostadshus sett utifrån att friköpspriset är 70 % av marktaxeringsvärdet. 
För att på ett rimligt sätt kunna jämföra försäljningspriset mellan småhus och 
mindre flerbostadshus måste vissa ytterligare faktorer beaktas. Viktigaste 
faktorn att beakta blir då även att de mindre flerbostadshusen oftast innehåller 
ett större antal lägenheter medan ett småhus enligt Skatteverkets definition 
enbart får utgöra bostad för 1-2 familjer. Priset per lägenhet/bostadsenhet blir 
därför lägre för flerbostadshusen vid en lägesrelaterad jämförelse, d v s att 
lägenhet/bostadsenheter med jämförbara lägen centralt respektive i områden 
utanför Luleå centrum jämförs med småhus i motsvarande lägen.

Utifrån ovanstående föreslås följande: 
Friköpspriset vid försäljning av tomträtt för småhus ska beräknas som 70 % av 
gällande marktaxeringsvärde. 
I tidigare beslut har benämningen flerfamiljshus använts. I det nya beslutet 
kommer fortsättningsvis benämningen flerbostadshus att användas. 
Friköpspriset vid försäljning av tomträtt för flerbostadshus ska utgöra 
markens marknadsvärde baserat på taxeringsvärdet. Friköpspris vid 
försäljning av tomträtt för flerbostadshus ska därför beräknas genom att 
gällande marktaxeringsvärde uppräknas med faktorn 1,33.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår en tidsbegränsad övergångsregel 
gällande friköpspriset för flerbostadshus. Detta kan anses motiverat utifrån 
den höjning av marktaxeringsvärde för flerbostadshus som förväntas gälla 
från 2016-01-01. Övergångsregeln utformas så att marktaxeringsvärdet som 
gäller under 2015 ska tillämpas under hela år 2016 för att lindra effekten av 
höjt marktaxeringsvärde för de tomträttshavare som önskar friköpa sin 
tomträtt för flerbostadshus. 

Friköpspriset vid försäljning av tomträtt för industri ska utgöras av 
kommunens nyupplåtelsepris. Nyupplåtelsepriset, tillika friköpspriset, utgår 
från ett pris per kvadratmeter tomtyta enligt gällande markpristaxa.

Sammanträdet
Ordförande föreslår att ordet ”övergångsregel” byts ut till ”förlängd 
möjlighet”.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag inklusive eget ändringsförslag och finner att nämnden beslutar bifalla 
förslaget med ändring.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-11-06
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 218

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska återinföra en 
rabatt vid friköp av tomrätt
Ärendenr 2015/1558-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24, § 239, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden 
rekommenderar kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Gustav Sterling föreslår att Luleå kommun ska återinföra en rabatt vid friköp 
av tomträtt. Rabatten skall justeras så att kostnaden för att friköpa sin tomträtt 
skall motsvara kostnaden mellan 2010 och 30 juni 2012.   

Principer för friköp av tomträtter har tagits fram för att samla ihop och få ett 
politiskt beslut som fastställer hantering av friköp. Luleå kommun har tidigare 
haft detta i flera olika beslut och de är dessutom antagna på 90-talet. I dessa 
principer föreslås att friköpspriset vid försäljning av tomträtt för småhus ska 
beräknas som 70 % av gällande marktaxeringsvärde, vilket anses vara en 
rabatt, då kommunen inte tar ut 100 % av marktaxeringsvärdet.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-11-09
 Beslut KF 2014-11-24, § 239 (bilaga)
 Medborgarförslag från Gustav Sterling (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige 2014-11-24
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 239

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska återinföra en 
rabatt vid friköp av tomrätt
Ärendenr 2014/943-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Gustav Sterling föreslår i medborgarförslag 2014-10-31 att Luleå kommun 
återinför rabatt vid friköp av tomträtt och att rabatten justeras så att 
kostnaden för att friköpa sin tomträtt motsvarar kostnaden mellan 2010 och 
30 juni 2012. 

Under denna period fanns en rabatt. Det finns en stor grupp fastighetsägare 
som köpt sin fastighet med tillhörande tomträtt efter 30 juni 2012 och som 
måste betala tiotusentals kronor mer för att friköpa sin tomträtt. Många av 
dessa fastighetsägare är högt belånade barnfamiljer. Många kommer också att 
drabbas hårt av höjda taxeringsvärden.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Gustav Sterling 

Beslutet skickas till
Gustav Sterling
Kommunstyrelsen 
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Medborgarförslag

Att: Mitt förslag är att Luleå kommun ska återinföra en rabatt vid friköp av tomträtt. Rabatten 
skall justeras så att kostnaden för att friköpa sin tomträtt skall motsvara kostnaden mellan 
2010 och 30 juni 2012.   
 
Motivering:

Luleå kommuns beslut att mellan 2010 tom 30 juni 2012 införa en rabatt på friköpspriset för 
en tomträtt föranledde att ett stort antal fastighetsägare valde att friköpa sin tomt, dock inte 
alla. Det finns en stor grupp fastighetsägare som har köpt sin fastighet med tillhörande 
tomträtt efter den 30 juni 2012. Vi som måste betala tiotusentals kronor mer för att friköpa vår 
tomträtt är till stor del unga högt belånade barnfamiljer. 

Vi tillhör framtidens Luleåbor som kommer att bli väldigt hårt drabbad av en kraftigt höjd 
tomträttsavgäld på grund av höjda taxeringsvärden och med små utsikter att kunna friköpa 
våra tomter med dagens regler. Låt oss inte bli så grovt missgynnade bara för att vi råkade 
köpa vår fastighet efter den 31 juni 2012, och där föregående ägare inte nyttjade sin möjlighet 
att friköpa tomten till rabatterat pris.      

Vår förhoppning är att Luleå Kommunfullmäktige återinför en ny förköpskampanj för oss 
med tomträtter. 

Gustav Sterling
Porsön Luleå
2014-10-12
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 214

Medborgarförslag gällande framkomlig väg för cykel, 
moped och gående längs gamla E4 sträckan.
Ärendenr 2015/1228-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 § 135, att överlämna medborgar-
förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunstyrelsen 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Mats Widgren har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ansvarar 
för att under cykel- och mopedsäsongen tillse att gamla E4-sträckan mellan 
Strömsund och Råneå är säker och farbar för gående, cykel- och 
mopedtrafikanter.

Luleå kommun är inte väghållare för sträckan och har idag inget 
ansvarsförhållande här. Vägen är enskild. Det kanske låter som en mindre 
insats att ploga sträckan 1-2 gånger under april/maj samt sopa/renhålla 
sträckan och sköta röjning längst vägkanterna under sommarhalvåret. Men 
detta innebär att kommunen tar på sig ett ansvar och närmar sig att bli 
väghållare. Kommunen skulle troligtvis bli skadeståndsskyldig om någon 
halkar/ramlar efter sträckan eftersom vi då redan åtagit oss att börja sköta 
driften efter sträckan.

Av ovanstående skäl kan vi inte ta på oss att utföra detta.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-11-06
 Komplettering från förslagsställaren (bilaga)
 Beslut KF § 135 2015-05-25 (bilaga)
 Medborgarförslag (bilaga)

Beslutet skickas till
Mats Widgren
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-05-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 135

Medborgarförslag gällande framkomlig väg för cykel, 
moped och gående längs gamla E4 sträckan
Ärendenr 2015/595-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Mats Widgren har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ansvarar 
för att under cykel- och mopedsäsongen tillse att gamla E4-sträckan mellan 
Strömsund och Råneå är säker och farbar för gående, cykel- och 
mopedtrafikanter. I dagsläget är sträckan oframkomlig vintertid då den inte 
plogas, vilket omöjliggör cykel- och mopedfärder.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Mats Widgren

Beslutet skickas till
Mats Widgren
Kommunstyrelsen
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From:                                 Henrik Berg
Sent:                                  4 Sep 2015 08:33:32 +0200
To:                                      Stadsbyggnadsförvaltningen Allmän E-postadress
Subject:                             VB: Distribution av beslut medborgarförslag dnr. 15/595-008
Attachments:                   Beslut KF 2015-05-25Medborgarfö.docx

Kompletteringar till medborgarförslag, ligger hos SBN för yttrande. 
 
Mvh
 
Henrik Berg
Kommunsekreterare
Kommunledningsförvaltningen
Tfn: 0920-45 31 02
Mob: 072-23 75 572
http://www.lulea.se
 

 
 
 
Från: Mats Widgren [mailto:mats.widgren@gmail.com] 
Skickat: den 3 september 2015 09:02
Till: Henrik Berg; hakan.hakovainio@lulea.se
Ämne: Fwd: Distribution av beslut medborgarförslag dnr. 15/595-008
 
Hej!
 
I våras lämnade jag ett medborgarförslag, medborgarförslag dnr. 15/595-008, där jag föreslog 
att Luleå Kommun under senar delen av vårvintern, dvs från påsk och fram till barmarkssäsong 
ska ploga upp sträckan "gamla E4" mellan Strömsund och Råneå. (Även tillse att sträckan sopas 
ren från glas och skräp och röjs längs kanterna vid behov). Detta för att möjliggöra cykel, moped 
och gångtrafik från kommunens norra byar, Strömsund, Jämtön, Högsön, Vitå mfl. Det tar minst 
en månad eller mer innan denna sträcka tinar undan med hjälp av solens strålar och under den 
tiden då annars vägar och cykelbanor är framkomliga är enda alternativet att komma till och från 
Råneå att färdas efter den trafikerade och vajerförsedda E4. Jag har inte hört någonting mer från 
någon handläggare och funderar på vad som händer. Rätt som det är har vi ju avverkat en vinter 
till och står där och väntar på att snön ska tina. Eftersom vägen redan finns där och det enda som 
behövs är en eller två svängar med en lastmaskin, plogbil, väghyvel eller en rejäl snöslunga så 
måste det ju vara en enkel fråga, till skillnad från de stora satsningar på nya cykelvägar som nu 
sker i Luleå Kommuns centrala delar. 
 
Jag läste dock i beslutet att formuleringarna i ärendet blivit mer otydligt än vad jag skrivit i mitt 
förslag, varför jag är rädd att innebörden kan misstolkas. Jag skickade ett förtydligande om detta 
till Monica Lindholm i Juni. Hon skulle vidarebefordra det till dig Henrik, men då jag inte hört 
något mer så undrar jag vad som händer? 
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Med Vänliga Hälsningar!
 
Mats Widgren
 
Se förtydligandet här nedan: 
Jag ser i sammanfattningen av förslaget att det formulerats som om jag föreslår full 
vinterväghållning av sträckan, men så är inte mitt förslag formulerat. Det handlar om att under 
senvåren ploga undan den snö som ligger kvar efter vintern så att vägsträckan blir farbar ca 1-1,5 
månader tidigare än om naturen ska sköta jobbet. Övriga vägar är ju i regel farbara med cykel och 
moped från den senare delen av april, men namngiven sträcka är snöbetäckt nästan hela maj 
månad ut, vilket förhindrar nämnda färdsätt. Jag föreslog även att kommunen skulle ansvara för 
att vägsträckan inte ska växa igen och även sopas fri från glassplitter och skräp som av någon 
anledning förekommer där. Om man för fram förslaget som om det handlar om vinterväghållning 
så blir det ju onödigt dyrbart i förhållande till användningen

 
---------- Forwarded message ----------
From: Monica Lindholm <monica.lindholm@lulea.se>
Date: 2015-06-12 8:45 GMT+02:00
Subject: Distribution av beslut medborgarförslag dnr. 15/595-008
To: Mats Widgren <mats.widgren@gmail.com>
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2015-05-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 135

Medborgarförslag gällande framkomlig väg för cykel, 
moped och gående längs gamla E4 sträckan
Ärendenr 2015/595-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Mats Widgren har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ansvarar 
för att under cykel- och mopedsäsongen tillse att gamla E4-sträckan mellan 
Strömsund och Råneå är säker och farbar för gående, cykel- och 
mopedtrafikanter. I dagsläget är sträckan oframkomlig vintertid då den inte 
plogas, vilket omöjliggör cykel- och mopedfärder.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Mats Widgren

Beslutet skickas till
Mats Widgren
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 213

Medborgarförslag om städning för ett rent Luleå
Ärendenr 2015/514-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26, § 23, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden 
för beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Sune Lindgren föreslår i medborgarförslag 2015-01-01 att tiggare i Luleå 
erbjuds arbete med att hålla Luleå rent. Han anser inte att det är snyggt och 
rent efter vägrenar och dylikt och att det inte är tillräckligt att idrotts-
föreningar städar under våren då ny nedskräpning sker hela tiden. På detta 
vis skulle tiggarna få en meningsfull sysselsättning och luleborna skulle bli 
mer nöjda.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Arbetsmarknads-
förvaltningen fått i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget.

Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att man som EU-medborgare har rätt 
att studera, arbeta eller enbart vistas i Sverige utan uppehållstillstånd i upp till 
tre månader. Efter tre månaders vistelse i Sverige har man som EU-
medborgare fortsatt uppehållsrätt om man har arbete, är egen företagare eller 
aktivt söker arbete. Man har också fortsatt uppehållsrätt om man studerar vid 
en etablerad utbildningsinstitution. 

Man har också som EU-medborgare rätt att söka jobb i Sverige och att få 
samma hjälp av Arbetsförmedlingen som innevånare i Sverige.

Därmed anser Stadsbyggnadsförvaltningen att den nämnda målgruppen 
behandlas med samma praxis som övriga arbetssökanden. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-11-09
 Beslut KF § 23 2015-01-26 (bilaga)
 Medborgarförslag (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige 2015-01-26
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 23

Medborgarförslag om städning för ett rent Luleå 
Ärendenr 2015.6-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas samt 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Sune Lindgren föreslår i medborgarförslag 2015-01-01 att tiggare i Luleå 
erbjuds arbete med att hålla Luleå rent. Det är inte snyggt och rent efter 
vägrenar och dylikt och det är inte tillräckligt att idrottsföreningar städar 
under våren då ny nedskräpning sker hela tiden. På detta vis skulle tiggarna 
få en meningsfull sysselsättning och luleborna skulle bli mer nöjda.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Sune Lindgren 

Beslutet skickas till
Sune Lindgren
Kommunstyrelsen 
Kansliet
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From:                                 Sune Lindgren
Sent:                                  1 Jan 2015 20:48:57 +0100
To:                                      Kommunledningsförvaltningen Allmän E-postadress
Subject:                             medborgarförslag

Medborgarförslag 2015” Luleå 150101

Hej!

 Vill härmed komma in med ett förslag angående ”städning – för Ett Rent Luleå”.

Det är fortfarande inte snyggt och rent efter vägrenar o.dyl. runt om i Luleå när

man undersöker saken. Det räcker inte att idrottsföreningarna städar en gång på 

våren, utan det sker ny nedskräpning hela tiden.

Därför tänkte jag att man kunde ge ”tiggarna från Rumänien” jobb att hålla 

Luleå rent. Då får de en meningsfull sysselsättning och slipper sitta utanför

varuhus och tigga. 

Tror också att Luleborna blir mer nöjda med både ”tiggarna” och framförallt

Ett Rent Luleå.

Vi kan bli ett föredöme för Sverige och Rumänien.

Med vänlig hälsning

Sune Lindgren

Utterstigen 14

974 53 Luleå

070-36 600 12

Även skickat via brev

31



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 212

Medborgarförslag om uppsnyggning av södra infarten till 
Luleå via Bergnäsbron
Ärendenr 2015/1556-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen bifalla 
förslaget, med hänvisning till utvecklingsplan för centrum.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24, § 237, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden 
för yttrande.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
bifalla förslaget, med hänvisning till utvecklingsplan för centrum.

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Rose-Marie Nilsson föreslår i medborgarförslag att området vid Bergnäsbrons 
anslutning till centrala Luleå snyggas till med exempelvis blommor under 
sommaren och ljussättning eller liknande.

Kommunen instämmer i förslagställerens synpunkter på att entréområdet bör 
utvecklas och förbättras så den upplevs mer attraktivt och välkomnande. I 
dagsläget ägs området mellan Bergnäsbrons östra del och Residensgatan på 
den ena sidan av Statens fastighetsverk, d v s fastigheten Biet 1:1 som används 
till parkering för Länsstyrelsen m fl och på den andra sidan G:a Bryggeriet, 
Svärmaren 1, samt Humlan 6 som ägs av Diös i dessa inryms bostäder och 
kontor. Allmän platsmark d v s mark som kommunen äger och förvaltar utgör 
ett område närmast Dykab´s fastighet, gång och cykelväg och området under 
bron, förutom det som ingår brons konstruktion pelare etc som tillhör 
Trafikverket. Det är således en komplex fråga att utreda områdets framtida 
användning, funktion och gestaltning som måste ske i samverkan med 
sakägare och allmänhet. I utvecklingsplan Centrum kommer frågan att tas 
upp och utifrån det arbetet kommer en inriktning att tas fram om hur 
kommunen i samverkan kan arbeta vidare med platsen. Arbetet beräknas vara 
färdigt 2017.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-10-28
 Beslut KF 2014-11-24, § 237 (bilaga)
 Medborgarförslag (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige 2014-11-24
 

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 237

Medborgarförslag om uppsnyggning av södra infarten till 
Luleå via Bergnäsbron
Ärendenr 2014/913-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Rose-Marie Nilsson föreslår i medborgarförslag att området vid Bergnäsbrons 
anslutning till centrala Luleå snyggas till med exempelvis blommor under 
sommaren och ljussättning eller liknande. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Rose-Marie Nilsson 

Beslutet skickas till
Rose-Marie Nilsson 
Kommunstyrelsen 
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MEDBORGARFÖRSLAG 

 

Luleå kommun  Telefon  Fax  Hemsida 

971 85 Luleå  0920-45 30 00  0920-136 88  www.lulea.se 

 

 

 
FRÅN 
 
Förnamn Efternamn 

 
Adress Postnr, ort 

 
Telefon E-post 

 
 
FÖRSLAG OCH MOTIVERING 

Presentera ditt förslag här. Motivera gärna varför och hur förslaget ska genomföras. 

Behöver du mer utrymme så kan du bifoga en separat bilaga. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-------------------------------  

Datum 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Underskrift 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-18

 
2014/897-008

Anders Bylund

Medborgarförslag om linbanetrafik mellan ytterområdena 
och centrum 
Ärendenr 2014/897-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka medborgarförslag om linbanetrafik 
mellan ytterområdena och centrum.

Sammanfattning av ärendet
Bror Kajsajuntti föreslår i medborgarförslag att möjligheten till linbanetrafik 
mellan ytterområdena och centrum utreds. Liknade förslag har tidigare 
lämnats in men bör återuppväckas på grund av att klimatförändringarna 
eskalerar.

Samhällsutvecklingskontoret har följande kommentar till medborgarförslaget.

Linbanetrafik har tidigare utretts. Förslagen har fallit bland annat på grund av 
de extremt höga kostnaderna. De pågående klimatförändringarna och den 
faktiska temperaturstegringen kräver dock att åtgärder vidtas i trafiksystemet 
för att minska koldioxidbelastningen. I Luleå har konvertering av biogasen 
från Uddebo till fordonsgas redan inletts och bussar körs på biogas. Luleå 
kommun har nu även startat ett arbete för att för att kunna öppna en busslinje 
med eldrivna bussar. Alternativ till diesel som inte är hämtade från fossil olja 
studeras också.

En konsekvens av linbanelösning för kollektivtrafik är att avståndet mellan 
hållplatser kan bli långt. Kommunens mål är att det för de allra flesta inom 
stadsbygden ska vara som längst 300 meter till en busshållplats. Ett mål som i 
det närmaste är uppfyllt. Linbanetrafik skulle således kunna innebära 
antingen dålig standard med långa gångavstånd för resenärer, eller ett system 
med skyttelbussar.

Som visats med Luleås busslinjetrafik går det att kombinera snabba raka linjer 
mellan centrum och stadsdelarna med en linjedragning som kommer 
tillräckligt nära resenären. Konsekvenserna av de pågående 
klimatförändringarna är dock så allvarliga att de måste tas på största allvar. I 
dagsläget är de åtgärder som görs i Luleå främst att förbättra kollektivtrafiken 
så att fler väljer buss istället för bil, men även att byta ut drivmedlen mot 
sådana som minimerar koldioxidutsläpp. På lång sikt är det inte orimligt att 
ett skifte i teknik kommer att ske. Än så länge bedömer 
Samhällsutvecklingskontoret att den tekniken inte finns färdig.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-18

 
2014/897-008

Anders Bylund

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Bror Kajsajuntti
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-28

 
2015/1116-008

Anders Bylund

Medborgarförslag angående kommunikationer mellan fast-
landet och Hindersön
Ärendenr 2015/1116-008

Kommunledningsförvaltningens/Samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka medborgarförslaget angående 
kommunikationer mellan fastlandet och Hindersön.

Sammanfattning av ärendet
Ann Jonsson föreslår i ett medborgarförslag att Luleå kommun tar initiativ till 
att en kommunikationslösning mellan Hindersön och fastlandet kommer till 
stånd med Trafikverket som ansvarig. Trafiken ska bedrivas under hela året 
med liknande lösning som på Holmön i Västerbotten.

Samhällsutvecklingskontoret har följande kommentar till medborgarförslaget.

Luleå kommun har kontaktat Trafikverket i frågan och fått beskedet att 
Trafikverket inte kan bedriva färjeförbindelse där de inte är väghållare för 
anslutande vägar.

En färjeförbindelse kräver förutom färja att färjelägen iordningsställs vid 
angöringspunkterna. En bilfärja skulle troligen innebära så pass mycket 
biltrafik på Hindersön att vägarna på ön skulle behöva rustas och breddas.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår därför att kommunen inte ska gå vidare 
med initiativet till färjeförbindelse till Hindersön. Hur skärgården kan 
utvecklas ytterligare, och däribland båtförbindelserna generellt, planerar dock 
kommunen att arbeta med under 2016 – 2017.

Beskrivning av ärendet
En fast förbindelse till Hindersön innebär en färja mellan fastlandet och ut till 
ön. Närmaste angöringen på fastlandet är vid Hindersöstallarna. Vägen ut till 
Hindersöstallarna är en kommunal väg medan vägen på Hindersön är 
enskild. Kommunen har kontaktat Trafikverket i frågan och fått beskedet att 
Trafikverket inte kan bedriva färjeförbindelse där de inte är väghållare för 
anslutande vägar.

Förbindelsen ut till Holmön är en färjeled mellan två allmänna vägar. 
Färjeleden tillkom på 50-talet genom ett regeringsbeslut där dåvarande 
Vägförvaltningen fick i uppdrag att anordna persontransporter ut till Holmön. 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-28

 
2015/1116-008

Anders Bylund

Kostnaden för färjeförbindelsen till Holmön uppgår till 14 miljoner kronor per 
år. Det är inte sannolikt att ett nytt beslut för Hindersön kan komma till stånd.

Vägarna på Hindersön är enskilda och det finns möjlighet att ansöka om 
statsbidrag för drift av enskilda färjor. Trafikverket ger bidrag till 11 enskilda 
färjor. Statsbidrag kan ges om det finns ett kommunikationsbehov för fast 
boende, näringslivet eller det rörliga friluftslivet. Bidraget kan som mest 
uppgå till 85 %. 

En färjeförbindelse kräver förutom färja att färjelägen iordningsställs vid 
angöringspunkterna. En bilfärja skulle troligen innebära så pass mycket 
biltrafik på Hindersön att vägarna på ön skulle behöva rustas och breddas.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunen inte ska gå vidare med 
initiativet till färjeförbindelse till Hindersön.

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Ann Jonsson
Samhällsutvecklingskontoret
Fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
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 Kommunfullmäktige 2015-09-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 208

Medborgarförslag om att Luleå kommun tar initiativ till en 
kommunikationslösning mellan Hindersön och fastlandet
Ärendenr 2015/1116-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ann Jonsson föreslår i ett medborgarförslag att Luleå kommun tar initiativ till 
att en kommunikationslösning mellan Hindersön och fastlandet kommer till 
stånd med Trafikverket som ansvarig organisation för trafiken under hela 
året.

Fungerande turbåtstrafik under den isfria delen av året är en förutsättning för 
att bibehålla eller öka antalet fast boende på öar och är en grundförutsättning 
för en positiv utveckling av besöksnäringen. Under förfallstider på vår och 
höst är bofasta och besökare hänvisade till transporter med särskilt anpassad 
båt, helikopter, hydrokopter eller svävare. 

En liknande lösning som denna finns till och från Holmön i Umeå kommun.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Ann Jonsson

Beslutet skickas till
Ann Jonsson
Kommunstyrelsen
Kansliet
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2015-12-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 117

Förslag till Luleå kommuns friluftsplan utifrån nationella 
mål för friluftslivet
Ärendenr 2015/91-80

Fritidsnämnden beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att 

1. fastställa Friluftsplan del 1 - nulägesanalys av friluftspolitiken i Luleå 
kommun.

2. uppdra till samhällsutvecklingskontoret att i samverkan med berörda 
kommunala verksamheter inrätta ett natur- och friluftsråd som sammanför 
politiker, tjänstepersoner och civilsamhället m.fl. för att stärka arbetet med 
de nationella målen för friluftslivspolitiken. 

3. uppdra till samhällsutvecklingskontoret att stärka samordningen vid 
prioritering, planering och genomförande av insatser utifrån 
översiktsplanens program och den nationella friluftslivspolitiken. 

Sammanfattning av ärendet
På nationell nivå har regeringen föreslagit tio nationella mål för 
friluftspolitiken i Sverige. I en skrivelse (2012/13:51) till riksdagen redovisas 
insatser med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2010 
(prop. 2009/ 10:238, 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37 och 2010/11:38). Skrivelsen 
tar upp framtida arbete med utveckling och uppföljning av målen för 
friluftslivspolitiken samt andra relevanta åtgärder och initiativ som berör 
friluftslivspolitikens utveckling och genomförande.

Fritidsnämnden har i sina styrdokument prioriterat friluftslivet och de 
nationella målen sedan 2012. Utifrån arbetet ansökte Luleå kommun 2013 om 
projektmedel (LONA) från Naturvårdsverket. Projektet syftar till att ta fram 
en friluftsplan för Luleå kommun, där fritidsförvaltningen är projektägare. 
De tio målen ligger till grund för fritidsförvaltningens arbete med att skapa en 
friluftsplan för Luleå kommun. Övriga berörda verksamheter har deltagit i 
arbetet exempelvis stadsbyggnadsförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret 
och arbetsmarknadsförvaltningen.

Fritidsnämnden har tidigare informerats om arbetets utveckling den 20 maj 
2015. Kommunstyrelsens AU har informerats om friluftsplanens bakgrund 
och struktur den 14 september 2015.

Friluftsplan i sin helhet beslutas av kommunfullmäktige.
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 Fritidsnämnden 2015-12-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Fritidsförvaltningen föreslår 2015-10-07 fritidsnämnden besluta att 

1. fastställa Friluftsplan del 1 - nulägesanalys av friluftspolitiken i Luleå 
kommun.

2. uppdra till samhällsutvecklingskontoret att i samverkan med berörda 
kommunala verksamheter inrätta ett natur- och friluftsråd som sammanför 
politiker, tjänstepersoner och civilsamhället m.fl. för att stärka arbetet med 
de nationella målen för friluftslivspolitiken. 

3. uppdra till samhällsutvecklingskontoret att stärka samordningen vid 
prioritering, planering och genomförande av insatser utifrån 
översiktsplanens program och den nationella friluftslivspolitiken.

Arbetsutskottet föreslår 2015-11-25 fritidsnämnden besluta att

1. fastställa Friluftsplan del 1 - nulägesanalys av friluftspolitiken i Luleå 
kommun.

2. uppdra till samhällsutvecklingskontoret att i samverkan med berörda 
kommunala verksamheter inrätta ett natur- och friluftsråd som sammanför 
politiker, tjänstepersoner och civilsamhället m.fl. för att stärka arbetet med 
de nationella målen för friluftslivspolitiken. 

3. uppdra till samhällsutvecklingskontoret att stärka samordningen vid 
prioritering, planering och genomförande av insatser utifrån 
översiktsplanens program och den nationella friluftslivspolitiken.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med att skapa en friluftsplan för Luleå kommun har tagit sina 
utgångspunkter i de tio nationella målen för friluftspolitiken som Sveriges 
regering beslutat om. Naturvårdsverket är den ansvariga myndigheten som 
har uppdraget att bevaka och följa upp arbetet med friluftspolitiken. I ett 
pilotprojekt tillsammans med två kommuner, Örnsköldsvik och Linköping, 
har dessa fått skapa varsin friluftsplan. Många andra kommuner arbetar med 
att ta fram liknande planer. 

I Luleås översiktsplan (ÖP 2013) finns sex olika program som innehåller 
kommunens övergripande principer och inriktningar för friluftslivet. De olika 
programmen innehåller flera strategiområden med kopplingar till friluftslivet.

Friluftsplanens disposition är uppdelad i tre delar. Del ett utgörs av en 
beskrivning av nuläget gällande friluftspolitiken i Luleå kommun i 
förhållande till de nationella målen samt beaktande av översiktsplanens 
principer och inriktningar. Del två beskriver förutsättningar för utövande av 
specifika aktiviteter utgående från begreppen möjligheter, brister och 
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 Fritidsnämnden 2015-12-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

konflikter. Del tre utgörs av en översyn av områden med särskilt intresse för 
friluftslivet.

Föreningar anslutna till riksorganisationen Svenskt friluftsliv, 
pensionärsorganisationer, skolföreträdare och elever samt 
invandrarorganisationer har bjudits in till dialog. Information och dialog 
angående friluftlivet i Luleå kommun har genomförts för SFI (svenska för 
invandrare) vid ett antal träffar. 

Utarbetandet av friluftsplanen i sin helhet utgör en del av arbetet med att 
skapa en Grön-, Vit- och Blå-plan för Luleå kommun. Projekt- och arbetsgrupp 
för detta arbete har informerats kontinuerligt. Ett gemensamt dialogmöte 
angående friluftsplan del ett genomfördes den 18 augusti med arbetsgruppen 

för Grön-, Vit- och Blå-planen samt inbjudna från andra förvaltningar som 
annars inte deltar. Projektet med friluftsplanen pågår till och med 30 juni 2016. 
En slutrapport ska tas fram efter det att friluftsplanens del 2 och 3 
färdigställts.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Friluftsplan del 1 - nulägesanalys av friluftspolitiken i Luleå kommun.
 Arbetsutskottets protokoll 2015-11-25, § 41

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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1. BAKGRUND

1:1 Allmänt
Forskningsrapporter (Presenterade i ”Mer friluftsliv – fakta om friluftslivets 
positiva effekter”) visar tydligt att vi mår bra av att vistas i naturen. Minskad 
stress, ökat välbefinnande, bättre prestationer i skola och arbetsliv, goda 
resultat vid rehabilitering och allmän förbättring av hälsan är bara några av de 
positiva effekter som presenteras. Att ta tillvara naturens hälsobringande 
effekter är både kostnadseffektivt och en viktig strategi för att motverka 
hälsans ojämnlika fördelning hos befolkningen.  (Naturvårdsverket 2007). 

År 2012 tog regeringen beslut om 10 nationella mål för friluftslivet (2012/13:51). 
Detta har skapat ett ökat tryck på kommuner att arbeta med dessa mål och ta 
fram kommunala handlingsplaner för friluftslivet. 

Luleå kommun saknar dock en sammanhållen friluftspolitik och ett samlat grepp om 
friluftslivet som berör alla medborgare och kommunens kärnverksamhet. 
Kommunen har i sin varumärkesstrategi beskrivit övergripande mål att öka 
attraktionskraften, inflyttningen och antalet invånare. Luleås position ska innebära; 
högre naturupplevelser, lägre kostnadsnivå och lugnare livstempo än i 
universitetstäderna söderut. Luleås positionering i förhållande till konkurrenterna är: 
”Mera stad och större utbud än i inlandet och småstäderna. Mer tid för familj, vänner 
och fritid än i storstäderna. Vår fantastiska skärgård är ytterligare en förstärkning av 
den unika positionen”. 

För att förbättra möjligheterna till friluftsliv, åtgärda brister och säkra 
långsiktigt goda förutsättningar krävs en tydlig inriktning för friluftslivet med 
rekreations- och friluftsaspekter som en naturlig och viktig del i 
samhällsplaneringen.  

1:2 Översiktsplan 
I Luleås översiktsplan (ÖP 2013) finns sex olika program som ger inriktning för Luleå 
kommuns utvecklingsområden. Dokumenten beskriver kommunens övergripande 
principer och inriktningar för friluftslivet. De olika programmen innehåller flera 
strategiområden med kopplingar till friluftsliv, framförallt följande fem:
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 Program B: Fler tillsammans

 Program B: Vilja uppleva

 Program B: Mer rörelse och rekreation

 Program C: Livet vid vattnet

 Program D: Liv mellan husen

Det finns målkonflikter mellan olika strategiområden, bland annat förtätning i 
förhållande till bevarandet och utvecklandet av friluftsliv/grönytor. Dessa 
målkonflikter kan komma att påverka friluftsplanen på olika sätt.

2. SYFTE/ MÅL
Syftet med en friluftsplan är att tydliggöra kommunens inriktning för friluftsliv 
samt stärka möjligheterna till utevistelse hela året. 

Målet med en friluftsplan är att identifiera nuläget och ta fram åtgärdsförslag 
för att även i fortsättningen vara en stark friluftskommun. Planen ska ge 
Luleåbor och besökare förutsättningar för ett meningsfullt och socialt aktivt liv 
genom ökade möjligheter till utevistelse. 

Friluftsplanen ska utgå från de 10 nationella målen för friluftslivet och kan 
medföra kompletteringar och revideringar av Översiktsplanen.
  

3.  DEFINITIONER OCH UTGÅNGSPUNKTER

3:1 Friluftsliv
Friluftsliv är inte helt enkelt att definiera. Mycket kan rymmas i begreppet som 
kan innefatta helt olika saker och aspekter för olika människor. Följande 
definition som bland annat finns i Förordning om statsbidrag till 
friluftsorganisationer (SFS 2010:2008) är en variant att utgå ifrån: ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling”.

Med utgångspunkt i de 10 nationella målen så inbegriper begreppet friluftsliv 
en stor mängd av varierande aktiviteter i ute i naturen. I Luleå kommuns 
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Översiktsplan används ordet utevistelse för att beskriva viktiga principer i 
strategiområdet ”Mer rörelse och rekreation”. 

Friluftsgruppen (en grupp formad av regeringskansliet) har tagit fram en 
bredare definition som enligt rapporten, ”Friluftsliv – en 
begreppsproblematisering” – Jonny Nilsson, betraktas som den officiella 
definitionen.  Denna definition av friluftsliv används i detta dokument: 

”Friluftsliv är vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på prestation eller tävling”

3:2 Specifika målgrupper
Friluftsplanen ska utgå från alla Luleås medborgares behov men med extra 
prioritet på följande målgrupper:

 Barn och unga
 Personer med funktionsnedsättning
 Personer med utländsk bakgrund
 Äldre
 Turister

3:3 Naturvägledning
Begreppet är omfattande och avser både att informera om och väcka känslor för 
naturen. 
”Med naturvägledning menas kommunikation, information och andra pedagogiska aktiviter 
som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för kunskap om naturen. 
Naturvägledning syftar till att öka förståelsen för de grundläggande ekologiska och kulturella 
sambanden och för människan roll i naturen. Därigenom förbättras möjligheterna till positiva 
upplevelser i naturen och till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och i samhället” – 
Nordiska ministerrådets definition

3:4 Naturturism
Turismen växer i Sverige och naturturism är en av de grenar inom besöksnäringen 
som växer snabbast. Det finns ingen officiell definition men forskningsinstitutet 
Etour använder definitionen ”Naturturism omfattar människors aktiviteter när de vistas i 
naturområden utanför sin vanliga omgivning”
En trend bland besökare som utövar friluftsliv är att man efterfrågar en blandning av 
bekvämlighet och strapatser. I turismbranschen pratar man om ”naturturism light”.

53



7

3:5 Utomhuspedagogik
Utomhuspedagogik är, enligt en definition från Linköpings universitet; ”Ett 
pedagogiskt förhållningssätt som syftar till växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat 
på upplevelser i autentiska situationer”.
Utomhusvistelsen ger även andra mervärden som fysisk aktivitet, frisk luft och ökad 
förståelse för miljö och natur. I läroplanerna för förskola, grundskola eller 
gymnasium används begreppen utevistelse och friluftsliv. Enligt läroplanen ska 
eleven utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och få förståelse för värdet av ett 
aktivt friluftsliv. Viktigast för utomhuspedagogisk verksamhet är att det finns 
närnatur av en viss kvalité. Närhetsprincipen är särskilt viktig för förskolan och de 
lägre årskurserna i grundskolan.

4. FRILUFTSPLANENS STRUKTUR
Friluftsplanen består av tre delar. 
Del 1, En nulägesanalys av friluftspolitiken i Luleå kommun, tar upp de nationella 
målen. Utifrån varje mål görs en nulägesanalys och bristanalys. Del 1 innehåller även 
definition av olika begrepp som friluftsliv, naturturism, specifika målgruppen m fl.

Del 2, Friluftslivet i Luleå kommun är en nulägesanalys för friluftslivet i Luleå, 
utifrån ett medborgarfokus. Denna del används som ett underlag för att ta fram en 
handlingsplan med åtgärder och utvecklingsområden för friluftsliv. Här beskrivs 
flera olika friluftsaktiviteter (från bad till jakt) med nuläge, tillgänglighet, brister och 
potential. 

Del 3, Översyn av områden med särskilt intresse för friluftslivet. Innehåller 
kartläggning och en geografisk översyn av kommunens alla natur- och 
friluftsområden. Här beskrivs olika friluftstrakter och tätortsnära friluftsområden 
utifrån en fysisk utgångspunkt. 
Del 3 kopplas till framtagandet av Plan för grön-, vit- och blåstrukturer. 
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5. NATIONELLA MÅL FÖR FRILUFTSLIVET
Det övergripande målet för den svenska friluftspolitiken är att med bland annat 
allemansrätten som grund stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen och 
utöva friluftsliv. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, 
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.    

Som ett komplement till det övergripande målet beslutade regeringen 2012 om tio 
mätbara mål för friluftslivet. Målen ska ses som ett stöd till friluftslivets aktörer och 
utgångspunkten har varit att rik tillgång till natur, individens intresse och ideella 
organisationers engagemang är viktigt för människors möjlighet till friluftsliv.

1. Tillgänglig natur för alla

2. Starkt engagemang och samverkan

3. Allemansrätten

4. Tillgång till natur för friluftsliv

5. Attraktiv tätortsnära natur

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

9. Friluftsliv för god folkhälsa

10. God kunskap om friluftslivet
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5:1 Tillgänglig natur för alla

NATIONELLA MÅLET
Naturen ska vara tillgänglig för alla. Det innebär att möjligheten att vistas i och njuta av 
natur- och kulturlandskapet är stor och människors olika behov är tillgodosedda. Områden 
med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. 
Tillgänglighet har hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och 
kulturlandskapet samt andra områden av betydelse för friluftslivet.

NULÄGE LULEÅ

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Är fysisk tillgänglighet 
till natur- och 
kulturlandskapet 
tillgodosedd i 
kommunens 
översiktsplan?

Finns omnämnt i ÖP 13 Program 
B Mer rörelse och rekreation

GVB- och friluftsplanen 
medför att den fysiska 
tillgängligheten blir 
tydligare i kommande 
översiktsplan.

Är fysisk tillgänglighet 
till natur- och 
kulturlandskapet 
beaktad i förvaltning och 
skötsel?

Tillgänglighet är beaktat till ett 
fåtal större natur- och 
kulturområden. Fler platser 
skulle kunna anpassas för 
funktionsnedsatta, barn och unga 
och äldre. Tillgängligheten 
beaktas inför och under alla nya 
projekt och satsningar.

Bevakas i arbetet med 
GVB- och friluftsplanen.

Är tillgänglighet till 
natur- och 
kulturlandskapet 
beaktad i kommunens 
arbete med 
naturvägledning? 

På hemsidan så beskrivs 
tillgängligheten till vissa 
områden/aktiviteter, tex 
anpassade bryggor för bad och 
fiske. Dock saknas det mycket 
information. 

Det bör göras en 
genomgång av 
kommunens information/ 
naturvägledning när det 
gäller tillgänglighet. 

Finns det utpekade 
områden med god 
tillgänglighet för 
funktionsnedsatta och 
särskilda grupper?

Platser med god tillgänglighet för 
funktionsnedsatta finns 
utpekade. Lekplatser är ett 
exempel på platser i kommunen 
som är tillgänglighetsanpassade.

Fler områden 
tillgänglighetsanpassas. 
Frågan bevakas i GVB- 
och friluftsplanen.
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Följer kommunen 
regelbundet upp om 
natur- och 
kulturlandskapet är känt, 
används/nyttjas och 
uppskattas av besökare?

Kommunen genomför 
undersökningar av besöksantal 
och nöjdkundindex vid ett antal 
anläggningar. Arbetet med att 
systematiskt följa upp såväl 
kvantitativa som kvalitativa 
mätningar bedrivs inte 
samordnat och bör förbättras.

Samordning, information 
och rutiner bör arbetas 
fram. 

Arbetar kommunen med 
naturvägledning?

Kommunen arbetar med 
naturvägledning så som 
kommunalt naturrum på 
Kluntarna, guidening i 
skärgården och Gammelstads 
kyrkstad mm. Vi har 
facebookgrupper för särskilda 
verksamheter som tex isbanan. 
Området behöver utvecklas i 
samverkan med föreningar och 
andra organisationer/aktörer. 
Information på fler språk och 
med hjälp av ny teknik. Arbetet 
bedrivs inte samordnat inom 
kommunen. Naturvägledning 
utvärderas inte systematiskt. 

Information och 
samverkan krävs för att 
förbättra kommunens 
arbete med 
naturvägledning.
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5:2 Starkt engagemang och samverkan

NATIONELLA MÅLET
Ett starkt engagemang och samverkan där personligt och ideellt engagemang står i centrum. 
Organisationer bör i högre grad än i dag samverka. Ökad samverkan kan bidra till att fler 
människor ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas etablerade strukturer för dialog 
och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt.

NULÄGE LULEÅ 

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Har kommunen ett lokalt 
friluftsråd, (eller liknande)? Ett 
friluftsråd bör bestå av politiker, 
tjänstemän och representanter 
från civila samhället och 
näringslivet.

Det finns inget 
kommunalt friluftsråd i 
Luleå.

Bildande av friluftsråd 
bör prioriteras. 

Finns ett etablerat nätverk för 
friluftsliv mellan kommunen, 
det ideella friluftslivet och 
kommersiella aktörer?  

Det finns nätverk för 
skärgården, 
besöksnäringen, 
skoterföreningar men 
det finns inget 
sammanhållande 
nätverk för 
friluftslivsfrågor. 

Bildande av friluftsråd 
bör prioriteras.

Finns det en 
förvaltningsöverskridande 
arbetsgrupp för att samordna 
insatser för att stärka 
möjligheterna till friluftsliv i 
Luleå?

Det saknas en plattform 
för tjänstmän i 
kommunen att diskutera 
friluftsliv. 

Bildande av 
samordningsgrupp 
samordnas med 
bildandet av 
friluftsråd.

Följer kommunen upp och 
utvärderar andelen invånare 
som vistas i natur- och 
kulturlandskapet?

Arbetet bedrivs inte 
samordnat inom 
kommunen. 
Uppföljningen 
utvärderas inte 
systematiskt. 

Samordning, 
information och 
rutiner bör arbetas 
fram.
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5:3 Allemansrätten

NATIONELLA MÅLET
Allemansrätten är grunden för friluftslivet. Det innebär att allemansrätten värnas och 
allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.

NULÄGE LULEÅ 

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Hur arbetar kommunen med 
allemansrättsliga frågor ex 
förebyggande, främjande och 
åtgärdande insatser? 

Det finns en information 
som ligger i linje med den 
naturvårdsverket 
använder. Otydligt vem i 
kommunen som äger 
frågan. 

Ansvarsfrågan bör 
utredas.  Samordning 
och information bör 
arbetas fram.

5:4 Tillgång till natur för friluftsliv

NATIONELLA MÅLET
Det finns tillgång till natur för friluftslivet. Det innebär att samhällsplanering och 
markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och 
kulturlandskap.

NULÄGE LULEÅ 

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Säkras antalet områden av 
lokalt, regionalt och 
nationellt intresse för 
friluftsliv?

Det finns flera friluftsområden 
tex. Ormberge-Hertsölandet, 
Sandön och Bockön. Planer 
finns för att avsätta fler 
skyddade områden.

Bevakas i arbetet med 
GVB- och friluftsplanen.

Är områden av lokalt, 
regionalt och nationellt 
intresse för friluftsliv 
kartlagda med 
värdebeskrivningar? 

Värdefulla naturområden och 
reservaten är kartlagda och 
värdebeskrivna finns vad 
gäller flora och fauna. Det 
finns brister när det gäller 
värdbeskrivningar av områden 
av intresse för friluftsliv. 

Ytterligare 
värdebeskrivningar med 
fokus på friluftsliv och 
folkhälsa kan utvecklas. 
Frågan bevakas i arbetet 
med GVB. 
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Följer kommunen upp och 
utvärderar hur kända 
områden av lokalt, 
regionalt och nationellt 
intresse för friluftsliv är?

Det saknas metoder och 
rutiner för uppföljning. Till 
viss det görs kvantitativa 
besöksräkningar på fasta 
platser tex Hertöträsket. 

Se över rutiner för 
uppföljning.  
Samordning, 
information och rutiner 
bör arbetas fram.

Behandlar och visar 
kommunens översiktsplan 
tillgången till natur- och 
kulturlandskap med olika 
upplevelsevärden i hela 
kommunen?  

ÖP 13 med 
områdesbeskrivningar 
beskriver tillgången till natur- 
och kulturlandskap. Områden 
behöver ses över. Den 
kommande GVB-planen ska 
tydliggöra ytterligare hur 
kommunens marker kan 
nyttjas för utevistelse. 

Bevakas i arbetet med 
GVB- och friluftsplanen.

Är översiktplanen 
uppdaterad senaste 
mandatperioden?

Den senaste versionen av 
översiktsplanen antogs 2013-
05-27.  

Arbetar kommunen (själv 
eller tillsammans med 
andra) med modeller för 
att lösa ev målkonflikter 
mellan olika aktörer inom 
markanvändning?

De målkonflikter som uppstår 
löser vi löpande. Internt 
belyser vi detta genom arbetet 
med GVB-planen. 

Bevakas i arbetet med 
GVB- och friluftsplanen.
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5:5 Attraktiv tätortsnära natur

NATIONELLA MÅLET
Det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Det innebär att befolkningen har 
tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden.

NULÄGE LULEÅ 

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Arbetar kommunen aktivt med 
bevarande, utveckling och 
nyskapande av attraktiva 
tätortsnära natur- och 
kulturlandskap?

Inrättande av nya 
kommunala 
naturvårdsområden och 
reservat har genomförts 
och planer för fler 
områden föreligger. 

Bevakas i arbetet med 
GVB- och friluftsplanen.

Arbetar kommunen aktivt med 
att säkra befolkningens tillgång 
till grönområden?

Det saknas idag ett 
nuläge för denna fråga 
men den kommer belysas 
i arbetet med GVB-plan

Bevakas i arbetet med 
GVB- och friluftsplanen.

Arbetar kommunen aktivt med 
att öka nåbarheten till och inom 
tätortsnära natur- och 
kulturlandskap genom stigar, 
vandringsleder, cykelvägar, 
ridvägar, information och 
kollektivtrafik?

Tillgängliggjort nya och 
renoverat befintliga 
stigar, vandringsleder 
och cykelvägar för att öka 
nåbarheten. 

Arbetet med 
Friluftsplan och GVB- 
och friluftsplan ska leda 
till arbete utvecklas 
ytterligare.

Beaktar kommunens strategiska 
planering(detaljplaner mm) och 
förvaltning(design, dialog och 
skötsel) tillgång till det 
tätortsnära natur- och 
kulturlandskapets kvaliteter 
och upplevelsevärden?

Det tas i beaktande i ÖP 
13 som bestämmer 
riktningen för 
detaljplaner. Arbetet kan 
dock förbättras och mer 
hänsyn bör tas till att 
bevara och utveckla 
tätortsnära natur- och 
kulturlandskap. 

ÖP 13 lägger grunden 
och GVB- och 
friluftsplanen ska 
tydliggöra 
frågeställningarna inom 
detta område.
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5:6 Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

NATIONELLA MÅLET
Att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. 
Detta bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala 
och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional 
tillväxt.
Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter 
inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, 
tillgänglighet och säkerhet. 

NULÄGE LULEÅ 

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Arbetar kommunen 
aktivt med att få fler 
företag 
verksamsamma inom 
natur- och 
kulturturism?

Kommunens näringslivsorganisation 
arbetar aktivt med att stärka alla 
näringar i kommunen. Tillväxtkontoret 
anordnar bl a event såsom Luleå on Ice 
ute på isen i Norra hamn tillsammans 
med föreningsliv och näringslivet.
Kommunen samarbetar med företag 
och föreningslivet för att locka 
Luleåbor och besökare till de olika 
aktiviteterna. Det saknas en samordnad 
plan. 
  

Samverkan och 
information krävs.

Har kommunen en 
plan för hur 
infrastrukturen för 
hållbara kollektiva 
transporter ska klara 
av samtidens och 
framtidens krav på 
tillgänglighet, 
funktionalitet och 
pålitlighet?

I Översiktsplan 2013 Program F - 
"Resor och transporter" står det 
beskrivet hur kommunen ska planera 
infrastruktur och kollektivtrafiken för 
utifrån flera olika aspekter bland annat 
framtidens krav och säkerhet. 

Bevakas i arbetet med 
GVB- och 
friluftsplanen.
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5:7 Skyddade områden som resurs för friluftslivet

NATIONELLA MÅLET
Att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Det innebär att skyddade områden med 
värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse genom förvaltning och 
skötsel som främjar friluftsliv och rekreation.

NULÄGE LULEÅ

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Har Luleå kommun 
skyddade områden, 
som är utsedda som 
särskilt 
besöksintressanta? 

Gammelstadsviken, 
Ormberget-Hertsölandet, 
Kluntarna och Bälingeberget. 
Inom Luleå finns det fler som  
ligger hos Länsstyrelsen. 

Bevakas i arbetet med 
GVB- och 
friluftsplanen. 

Har dessa områden 
uppdaterade föreskrifter 
och skötselplaner som 
stimulerar till friluftsliv 
och organiserad 
verksamhet?

 Föreskrifterna är restriktioner 
som i sig inte stimulerar till 
friluftsliv eller organiserad 
verksamhet. Skötselplanerna är 
däremot ett dokument som går 
att använda för att utveckla 
friluftslivet.

De skötselplaner som 
ligger på kommunens 
ansvar bör uppdateras. 
Bevakas i arbetet med 
GVB- och 
friluftsplanen.

Har kommunen en plan 
för utökning av 
skyddade områden för 
att främja friluftsliv? 

I ÖP finns det beskrivet om 
planer för en utökning av 
skyddade områden. 

GVB- och friluftsplan 
ska tydliggöra 
riktlinjer. 
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5:8 Ett rikt friluftsliv i skolan

NATIONELLA MÅLET
Ett rikt friluftsliv i skolan. Det innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 
motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om 
förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas 
styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus.

NULÄGE LULEÅ 

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Har alla skolor i Luleå 
tillgång till natur- och 
utomhusmiljöer för att 
bedriva pedagogik och 
friluftsliv?

Några skolor har en god 
tillgång till bra 
utemiljör. Området är 
dock inte inventerat för 
att veta hur det ser ut på 
alla skolor.

Bevakas i arbetet med 
GVB- och 
friluftsplanen.

Följer kommunen upp och 
utvärderar i vilken 
utsträckning pedagoger 
ges förutsättningar att 
kunna bedriva 
friluftslivsaktiviteter och 
utomhuspedagogik i olika 
ämnen?

Det finns ingen samlad 
utvärdering av detta i 
kommunen.

Samverkan och 
information inom 
organisationen krävs.

Följer kommunen upp och 
utvärderar antalet skolor, 
förskolor och fritidshem 
som har tillgång till natur 
i närområdet och 
använder den i 
undervisning?

Det finns ingen samlad 
utvärdering av detta i 
kommunen. 

Samverkan och 
information inom 
organisationen krävs.

64



18

5:9 Friluftsliv för god folkhälsa

NATIONELLA MÅLET
Att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- 
och kulturlandskapet. Det innebär att evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar 
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, 
landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer.

NULÄGE LULEÅ 

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Arbetar kommunen aktivt 
för att fler ska kunna vara 
fysiskt aktiva?

Det görs insatser på flera 
förvaltningar men arbetet är 
inte samordnat.

Bevakas i friluftsplanen.

Följer kommunen upp 
och utvärderar barns 
naturkontakt och fysiska 
aktivitet genom 
friluftsliv?

Kommunen följer delvis 
upp barns fysiska aktivitet 
genom enkäter. Det är dock 
inte direkt kopplat till 
friluftsliv. 

Fortsatt uppföljningar 
genom undersökningar 
kopplat till folkhälsa t ex 
LUPP, Skolsköterskans 
hälsosamtal, Hälsa på lika 
villkor. Samverkan och 
information krävs.

Arbetar kommunen aktivt 
i samverkan med andra 
för att få fler medborgare 
att bli eller förbli fysiskt 
aktiva genom friluftsliv?

Bland annat genom 
arrangemang som 
Ormbergets dag, Naturens 
dag, Friluftsdag för elever 
på SFI och gemensamma 
arrangemang m.m.

Samverkan och information 
inom organisationen krävs. 
Bevakas delvis i 
friluftsplanen.
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5:10 God kunskap om friluftslivet

NATIONELLA MÅLET
Det finns god kunskap om friluftslivet. Det innebär att det finns etablerad forskning och 
statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga 
karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. 
Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och 
kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och 
kulturturism.

NULÄGE LULEÅ 

Kriterier Nuläge Bristanalys Förslag till åtgärd
Har kommunen en plan 
för att sprida och 
utveckla kompetens och 
kunskap om friluftsliv 
och natur-/kulturturism? 

Det saknas en samlad plan. Arbete pågår inom 
utveckling av GVB- och 
friluftsplan. 
Samordning, 
information och rutiner 
bör arbetas fram.

Har kommunen ett 
systematiskt sätt att ta 
vara på 
forskningsresultat och 
statistik om friluftsliv?

Det saknas rutiner för att ta 
tillvara på kunskap om 
friluftslivet.

Samordning, 
information och rutiner 
bör arbetas fram.
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6.  SLUTSATSER

Inga förändringar av kommunens övergripande principer för friluftslivet i 
programmen. Förtydliganden kommer att ske inom flera områden. Åtgärder 
kommer att föreslås utifrån övriga delar av friluftsplanen och GVB-planen. 

Friluftslivet i Luleå har goda förutsättningar att utvecklas och förbättras på fler 
punkter. Inom vissa mål har arbetet påbörjats samtidigt som vi inom andra mål har 
en bit kvar. I nulägesanalysen finns i vissa fall förslag till åtgärder som kan leda till 
att arbetet inom målformuleringen förbättras. Åtgärderna ska leda till utvecklingen 
av möjligheter till utevistelse för alla medborgare och besökare. I del 2 och del 3 av 
Friluftsplanen kan ytterligare förslag till åtgärder presenteras. 

Det finns dock ett par åtgärder av övergripande karaktär som bör prioriteras. 

 Luleå kommun behöver ett natur- och friluftsråd som sammanför politiker, 
tjänstemän och civilsamhället årligen för att samverka och utveckla 
friluftslivet. 

 Luleå kommun behöver en förvaltningsöverskridande samordningsgrupp 
med ett övergripande ansvar att prioritera, planera och genomföra insatser för 
bra utbud och kvalitet i friluftslivet. 

Natur- och friluftsrådet används dels för att få inspel från civilsamhället men också 
för att kunna kommunicera och informera om kommunen planer för friluftslivet. 
Samordningsgruppens ansvar är att ta koordinera Luleå kommuns arbete med 
utevistelse. I gruppen informerar och samverkar tjänstmän från alla delar av 
organisationen. Samordningsgruppen ska även tillvara ta de inspel och 
åtgärdsförslag som kommer fram vid friluftsrådet. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2015-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 224

Förslag till förändrade avgifter inom den kommunaliserade 
hälso- och sjukvården i ordinärt boende från 1 mars 2016
Ärendenr 2015/449-04

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar rekommendera kommunfullmäktige:

1. uppdra till socialnämnden att anpassa avgiften, från 1 mars 2016, för 
hembesök inom den kommunaliserade hälso-och sjukvården i ordinärt 
boende till landstingets nivå 2015 

2. revidera vilka som berörs av avgiftsbefrielse enligt förslag

Sammanfattning av ärendet
Inför kommunaliseringen av hälso-och sjukvården i ordinärt boende 
beslutade samtliga kommuner i länet att följa landstinget patientavgift för 
hembesök, sjukvårdande behandling och hjälpmedel. Norrbottens läns 
landsting har gjort en översyn och nya avgifter har börjat gälla från 1 maj 
2015.  Många kommuner i Sverige har även infört avgift för 
hemsjukvårdspatienter. Detta har då skett i form av en månadsavgift.
Förvaltningen föreslår att Kommunförbundet Norrbottens förslag till avgifter 
antas. Förslaget är baserat på landstinget avgifter och avsikten är att få 
kostnadsneutralitet mot landstinget. Vid en genomlysning av kommunerna i 
Norrbotten har många infört denna rekommendation dock utan 
avgiftsbefrielse för 85 år och äldre, exempelvis: Boden, Gällivare, Kalix, 
Arjeplog. Haparanda har valt att inte införa hemsjukvårdstaxan men höjt 
hembesöksavgiften. Överkalix och Piteå väljer/har som förslag att också ge 
avgiftsbefrielse till 85 år och äldre.

Information och möjlighet att yttra sig har getts till kommunala 
pensionärsrådet samt tillgänglighetsrådet. Inget skriftligt yttrande har 
inkommit från kommunala pensionärsrådet dock efterfrågar man en 
helhetssyn på effekterna för pensionärerna.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige:

1. uppdra till socialnämnden att anpassa avgiften, från 1 mars 2016, för 
hembesök inom den kommunaliserade hälso-och sjukvården i ordinärt 
boende till landstingets nivå 2015 

2. införa månadsavgift på 250 kr för hemsjukvårdspatienter från 1 mars 
2016

3. revidera vilka som berörs av avgiftsbefrielse enligt förslag

68



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2015-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 224 forts.

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2015-12-09 föreslå socialnämnden 
rekommenderar kommunfullmäktige:

1. uppdra till socialnämnden att anpassa avgiften, från 1 mars 2016, 
för hembesök inom den kommunaliserade hälso-och sjukvården 
i ordinärt boende till landstingets nivå 2015 

2. revidera vilka som berörs av avgiftsbefrielse enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
För kommunerna begränsas avgiftsuttaget i enlighet med bestämmelserna i 
maxtaxan, enligt SoL kap 8:4 – 8 §§. Avgift för kommunal hemsjukvård tas 
endast ut om avgiftsutrymme finns vid beräkning av vård-och 
omsorgsavgiften. Förvaltningen gör uppskattningen att ca 40 % har 
avgiftsutrymme idag, det motsvarar 330 personer. Av de personerna beräknas 
ca 50 % vara 85 år eller äldre.

Förslag avgifter
Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut  

200 kr

Första hembesök av distriktssköterska, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, 
sjukgymnast/fysioterapeut för utprovning av 
hjälpmedel (motsvarar sjukvårdande 
behandling)

200 kr

Avgift för hemsjukvård per månad 250 kr

Förändring mot idag: avgifterna är idag 125 kr, ingen avgift tas ut för hemsjukvård.

Avgiftsbefrielse
Ingen avgift tas ut för:

 Hembesök när vårdgivaren på eget initiativ gör besök hos en patient 
för att t.ex. instruera eller följa upp en vårdinsats/hjälpmedel, när 
besöket är av uppsökande karaktär och oplanerade besök då patienten 
inte haft möjlighet till samtycke till besök

 Patient som är psykiskt funktionshindrad p.g.a. psykos, bipolär 
sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos.

 Barn och ungdomar under 20 år 
 Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet. 
 Patienter med psykisk störning och missbruk, s.k. dubbeldiagnos, som 

behandlas av case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för 
sjukvårdande behandling.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2015-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 224 forts.

 Person 85 år och äldre

Hembesök
Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård som ges i det egna hemmet 
till personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social 
situation (t ex psykiska besvär, saknar stöd från anhöriga) inte på egen hand 
eller med stöd kan uppsöka vårdcentral/mottagning. Hembesök av 
kommunens hälso- och sjukvårdspersonal utförs i de fall där legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att det finns ett vårdbehov hos 
personer som är 18 år eller äldre. 

Hemsjukvård
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad där 
ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Det 
innebär hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast för personer från 18 år och äldre.  
Beslut om en patient har behov och ska bedömas som hemsjukvårdspatient 
fattas av legitimerad personal, på sjukhus, hälsocentral eller i kommunen. 

Om en patient inte har insatser från SOL eller LSS men är en 
hemsjukvårdspatient innebär förslaget en ökad kostnad på 250 kr/månad. 
Till exempel personer med lätt till måttligt nedsatt kognitiv förmåga, som har 
delegerade insatser, t ex hjälp med medicindelning och medicinintag som 
utförs av hemtjänsten. Ett annat exempel är en psykiatripatient med behov av 
stöd för medicinintag. För patienter som redan är kunder hos 
socialförvaltningen räknas avgiften för hemsjukvård in i maxtaxan.

Sammanträdet
Förvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner 
att socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Kommunförbundet Norrbottens: Förslag till beslut om kommunala 

avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt 
boende

 Yttrande tillgänglighetsrådet 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2015-12-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 224 forts.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    

 Sammanträdesdatum 

 Styrelsen 2014-12-04 Sida 139 (166) 

    

 § 91 

 

Förslag till beslut om kommunala avgifter inom den kommunalise-

rade hälso- och sjukvård i ordinärt boende 
 

Bakgrund 
Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende beslutade samt-

liga kommuner i länet att följa landstingets patientavgifter för hembesök, sjukvår-

dande behandling och hjälpmedel. Dessa avgifter har gällt under 2013 och fortfaran-

de under 2014. 

Landstinget har nu genomfört en översyn av patientavgifterna inom hälso- och sjuk-

vården. Beslut i landstinget fattas senast under december månad. Nya avgifter ska 

gälla från 1 maj 2015. 

Avgifter för hjälpmedel berörs inte av denna översyn.  

Detta dokument utgör underlag för kommunernas ställningstagande och beslut när 

det gäller förändrade avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordi-

närt boende. 

 

Lagliga förutsättningar för kommunerna att ta avgifter enligt Kommunallagen 

och Hälso- och sjukvårdslagen 

 

Kommunallagen - utdrag ur lagen 

8 kap 3 b § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter 

som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är 

skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen - utdrag ur lagen 

Avgifter 

26 § Av patienter får vårdavgifter och avgifter med anledning av att patienter uteblir 

från avtalade besök  tas ut enligt grunder som landstinget eller kommunen bestäm-

mer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patienter som är bosatta inom lands-

tinget respektive kommunen, liksom patienter som avses i 3 c § (utomläns- och ut-

omlandspatienter) , ska därvid behandlas lika. 

 

Landstingets förslag till förändrade avgifter  

Redovisningen avser de avgifter eller avgiftsbefrielse som berör kommunaliseringen 

av hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 

Faktureringsavgift 

Förutsättningen för att faktureringsavgift (50 kr) får tas ut är att det finns patientkassa 

och att patienten har getts möjlighet att betala med kort eller kontant. 

Öppen vård 

Följande avgifter gäller inom primärvård dagtid: Inom parantes anges nuvarande av-

giftsnivå. 

 

Typ av avgift Avgift (kr) 

Hembesök av läkare  200 (250)  

Sjukvårdande behandling  200 (125) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    

 Sammanträdesdatum 

 Styrelsen 2014-12-04 Sida 140 (166) 

    

  

Avgiftsbefrielse 

 Ingen avgift tas ut för: 

Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast 

(när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte pati-

enten tagit initiativet till hembesök) 

 Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom eller 

neuropsykiatrisk diagnos. 

Barn och ungdomar under 20 år vid besök under icke jourtid i öppen hälso- och 

sjukvård. 

Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet. Konsultation, rådgivning mm 

oavsett var den sker, som görs av de palliativa resursteamen. 

Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos, som behandlas av 

case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling. 

Person 85 år och äldre (införs när systemstöd för automatiserad hantering finns, 

dock senast 1 januari 2016) 

 

Förslag till förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården 

i ordinärt boende från 1 maj 2015 

 

För kommunerna begränsas avgiftsuttaget i enlighet med bestämmelserna i maxtax-

an, enligt SoL kap 8:4 – 8 §§.  

 

Avgift för hemsjukvård 

Många kommuner i landet har efter kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i 

ordinärt boende infört avgift även för hemsjukvårdspatienter. Detta har då skett i 

form av en månadsavgift. Vanligast är en avgift mellan 200 - 300 kr per månad. Av-

giften är densamma oavsett vårdtyngd. 

Det finns inga lagliga hinder för en kommun att införa avgift även för hemsjukvård.  

 

 

Hembesök av distriktssköterska, sjuksköterska, arbets-

terapeut, sjukgymnast   

200 kr 

Sjukvårdande behandling 200 kr 

Första hembesök av arbetsterapeut för utprovning av 

hjälpmedel (motsvarar sjukvårdande behandling) 

200 kr 

Avgift för hemsjukvård per månad 250 kr 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    

 Sammanträdesdatum 

 Styrelsen 2014-12-04 Sida 141 (166) 

    

 Avgiftsbefrielse 

Ingen avgift tas ut för: 

Hembesök på initiativ av distrikts-/sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast 

(när någon av dessa kompetenser bedömt att hembesök är nödvändigt och inte pati-

enten tagit initiativet till hembesök) 

 Patient som är psykiskt funktionshindrad p g a psykos, bipolär sjukdom eller 

neuropsykiatrisk diagnos. 

Barn och ungdomar under 20 år  

Palliativ vård i livets slutskede som ges i hemmet.  

Patienter med psykisk störning och missbruk, s k dubbeldiagnos, som behandlas av 

case-manager inom psykiatrin ska inte betala avgift för sjukvårdande behandling. 

Person 85 år och äldre från 1 januari 2016 

 

Förlaget var inte framtaget till presidiets beredning inför styrelsens sammanträde, 

varför presidiet inte tagit ställning till förslaget. 

 

Ordföranden föreslår att ”Förslag till beslut om kommunala avgifter inom den kom-

munaliserade hälso- och sjukvård i ordinärt boende” antas. 

 

Lars Alriksson, (m), Gällivare, begär att till protokollet få notera:  

” Undertecknad ledamot av kommunförbundets styrelse vill till protokollet ange att 

ärenden av detta slag inte bör hanteras av kommunförbundets styrelse, utan att soci-

alberedningens förslag skickas direkt till de som ansvarar för kommunal hälso- och 

sjukvård. Där hanteras ärendena i vanlig ordning i den ordinarie budgetprocessen.” 

 

Styrelsen beslutar  

 

att  ”Förslag till beslut om kommunala avgifter inom den kommunaliserade hälso- 

och sjukvård i ordinärt boende” antas 

 

Noteras av Lars Alriksson, (m), Gällivare: 

 

” Undertecknad ledamot av kommunförbundets styrelse vill till protokollet ange att 

ärenden av detta slag inte bör hanteras av kommunförbundets styrelse, utan att soci-

alberedningens förslag skickas direkt till de som ansvarar för kommunal hälso- och 

sjukvård. Där hanteras ärendena i vanlig ordning i den ordinarie budgetprocessen.” 

____ 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Räddnings- och beredskapsutskottet 2015-12-11

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 54

Räddningstjänsten intern kontrollplan 2016
Ärendenr 2015/375-00

Räddnings- och beredskapsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna räddningstjänstens förslag till intern 
kontrollplan år 2016.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat ett förslag till intern kontrollplan år 2016. 
Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
räddningstjänstens förslag till intern kontrollplan år 2016.

Sammanträdet
Räddningschefen föredrar ärendet. Ordföranden ställer räddningstjänstens 
förslag under proposition och finner att räddnings- och beredskapsutskottet 
bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Räddningstjänsten intern kontrollplan 2016 (bilaga)

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
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Intern kontrollplan 2016 

Räddningstjänst 
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Planering av den Interna kontrollen  

SERVICE 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Tillgänglighet Kontrollera att 
utryckningsstyrkan vid Luleå 
och Gammelstads 
brandstationer uppfyller målet 
att anspänningstiden är max 
90 sek från det att 
räddningstjänsten larmats till 
dess att första fordonet är på 
väg. 

Stickprov 12 

Kontroll av tillgängligheten hos 
handläggarna inom 
samhällsskyddsavdelningen. 

Stickprov 9 

Ändamålsenlig verksamhet Kontrollera att de 
myndighetsbeslut som sker i 
samband med räddningsinsatser 
är dokumenterade i enlighet 
med de krav som ställs i Lagen 
om skydd mot olyckor. 

Stickprov 9 

Säkerställ att gällande regelverk 
för informationssäkerhet 
tillämpas. (KS) 

Stickprov 12 

Övrigt service Kontrollera att 
handläggningstiden för tillstånd 
inte överstiger tre månader.  

Stickprov 16 

MEDARBETARE 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Jämställdhet Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser görs 
utifrån könsuppdelad statistik. 
(KS) 

Kontroll av alla 12 

EKONOMI 

Kontrollområde Kontrollmoment Metod Riskvärde 

Övrigt Ekonomi Försenade betalningar. (KS) Stickprov 12 

 

Räddningstjänst, KS uppsiktsplikt Intern kontroll, planering 2(2) 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-12-09

 
2015/1537-042

Henrik Berg

Kansliets yttrande över ansökan om bidrag till romskt 
nationaldagsfirande 2016
Ärendenr 2015/1537-042

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till firandet av den romska nationaldagen 
med 40 000 kr. Medlen anvisas ur anslaget för romskt nationaldagsfirande.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Romani Kvinnans rätt i samhället ansöker om 91 500 kr för det 
romska nationaldagsfirandet, som ska ske 8-10 april 2016. Programmet 
innehåller seminarier inom olika ämnen och en musikfest ska hållas i 
Kulturens hus. Föreningen ansöker också om 91 500 kr från landstinget. 

Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen besluta att 
de 40 000 kr som är anslaget för romskt nationaldagsfirande anslås. 

Beslutsunderlag
 Ansökan från föreningen Romani Kvinnans rätt i samhället 2015-11-19

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-22

 
2015/1529-193

Barbro Müller

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över ansökan 
Föräldrastödsprojekt för utrikesfödda
Ärendenr 2015/1529-193

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta att bevilja arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen 518 250 kronor för Föräldrastödsprojekt för utrikesfödda. 
Medel tas från Medel för särskilda folkhälsosatsningar.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen ansöker gemensamt 
om 518 250 kronor från Medel för särskilda folkhälsosatsningar för 
Föräldrastödsprojekt för utrikesfödda. 
I Vision Luleå 2050 och programmen lyfts behovet av föräldrastöd till alla 
med barn i åldrarna 0-18 år. Erfarenheter från det arbete kring föräldrastöd 
som pågår i Luleå idag ä att det är svårt att nå utrikesfödda föräldrar. 
Många utrikesfödda föräldrar upplever att de tappar föräldraledarrollen när 
de kommer till Sverige eftersom barnen ofta lär sig språket fortare och får ett 
kontaktnät via exempelvis skolan. Särskilt ensamstående föräldrar uppger 
svårigheter när barnen blir språkliga tolkar, vilket kan leda till att det är 
barnen som får ta över delar av huvudmannaskapet i familjen.
Projektet kommer att utbilda fyra nya ledare i den evidensbaserade metoden 
Alla Barn i Centrum, ABC. Ledarna har erfarenheter av arbete med 
utrikesfödda. Projektet erbjuder fyra föräldrastödsgrupper per år och 
beräknar nå 80 föräldrar och uppskattningsvis 160 barn i åldern 3-12 år. 
Projektet är tvåårigt.

Beslutsunderlag
Ansökan Föräldrastödsprojekt för utrikesfödda, beslut barn- och 
utbildningsnämnden

Anna Lindh Wikblad
samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen
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Ansökan om folkhälsomedel för

Föräldrastödsprojekt för utrikesfödda

Bakgrund

2008 antogs Vision Luleå 2050, en styrmodell för att ta ut inriktningar 
och program som skall skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över 
tiden. Stadens hållbarhet delas upp i tre delar som är lika viktiga och 
sinsemellan beroende av varandra, ekonomisk-, ekologisk- och social 
hållbarhet. 

Social hållbarhet är målet om ett gott liv och en god livsmiljö. 
Livskvaliteten bygger på möjligheten till delaktighet och sammanhang 
samt på förutsättningarna för trygghet och en god hälsa. Riktningarna 
och programmen utgör idag kommunens översiktsplan där de tre 
dimensionerna för hållbarhet ingår. I program A ”Alla jämlika” 
framgår när det gäller föräldrastöd att Luleå kommun fram till 2020 
ska arbeta för att: 

”alla blivande föräldrar samt föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år, ska, utifrån sina behov, 
erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Föräldrastödet ska vara strukturerat och bygga på vetenskap 
och beprövade erfarenheter.”

Inom kommunen har man därför tagit fram en föräldrastödsplan som 
är en del av Luleå kommuns strategi och bygger på 
Folkhälsomyndighetens kunskapssammanställning om evidensbaserat 
lokalt och regionalt föräldrastöd ”Föräldrar spelar roll”. Det är idag 
barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen som delar 
ansvaret för genomförandet av föräldrastödet i Luleå. 

Ett viktigt utvecklingsområde som har identifierats är dock att vi inte 
når de nyanlända i och med kommunens föräldrastödsinsatser så som 
de ser ut idag. 

I Luleå kommun är det Arbetsmarknadsförvaltningen som driver 
kommunens flyktingmottagning.  Inom ramen för det uppdraget 
samordnas samhällsorienteringen i fyra kommuner, på denna arena 
har vi inkluderat bl.a. Luleå kommuns Växhuset för att stärka 
kunskapen om föräldraskap i Sverige, men funnit att behovet hos 
målgruppen är så omfattande, att det inte ryms inom den allmänna 
samhällsorienteringen.
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 I första hand har vi utökat antalet timmar under 
samhällsorienteringen som vi talar om föräldraskap och barns 
rättigheter, men dessa insatser är långt ifrån att täcka behovet av ett 
forum för dialog och möte föräldrar emellan. 

Under kursens gång ser vi i diskussioner och utvärderingar ett stort 
engagemang från deltagarna kring föräldraskap och hur skolan och 
olika myndighetskontakter fungerar. Detta är en kunskapslucka som 
till viss del fylls av samhällsorienteringen, men som långt ifrån 
upplevs som tillräcklig.  Samhällsorienteringen är ett mer allmänt 
forum och vi ser därför ett behov av att se över hur vi bäst kan möta 
efterfrågan för ett relevant föräldrastöd.

Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om 
barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller 
stärker föräldrars sociala nätverk. Denna satsning skall enligt 
dokumentet erbjudas alla föräldrar i Sverige med barn mellan 0 och 18 
år och man betonar ett jämställt föräldraskap. Det vi finner är dock att 
utlandsfödda föräldrar inte har samma förutsättningar att ta till sig 
dagens utbud av föräldrastöd så som det är utformat i dag. Detta beror 
dels på språkbarriärer, dels på kulturellt betingade faktorer där 
utrikesfödda ofta saknar en tradition av att diskutera föräldraskap 
tillsammans med andra.

Problemformulering

När man har kommit till ett nytt land kan man upptäcka att ens 
erfarenheter och verktyg kring föräldraskap inte längre fungerar lika 
bra när man ska uppfostra sitt barn i en ny kontext, det kan då bli 
extra viktigt med stöd och hjälp från samhället, att bli stärkt i sin 
föräldraroll då förutsättningarna för föräldraskapet upplevs 
annorlunda i det nya landet. Strategin betonar att olika 
föräldrastödsaktiviteter skall göras tillgänglig för alla föräldrar, vilket 
idag inte är fallet då de flesta satsningar och utbildningsmaterial är 
tillgängliga främst för etniskt svenska föräldrar.

Många utrikesfödda föräldrar upplever att de tappar 
föräldraledarrollen när de kommer till Sverige eftersom barnen ofta lär 
sig språket fortare och snabbare får ett kontaktnät via t.ex. skolan. 
Särskilt ensamstående mödrar vittnar om svårigheter då barnen blir 
kulturella och språkliga tolkar, vilket kan leda till att barnen, och då 
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allt som oftast unga pojkar, får ta över delar av huvudmannaskapet i 
familjen. 

Med anledning av detta ser vi därför ett behov av en satsning för att 
göra kommunens befintliga universellt förebyggande föräldrastöd 
tillgängligt även för nyanlända svenskar. 

Erfarenheter från Socialförvaltningen visar att man sällan får kontakt 
med utrikesfödda barnfamiljer på den generella nivån eller selektiva 
nivån t.ex. genom föräldrastödsgrupper, öppna verksamheter, 
föräldrasupporten eller frivilliga insatser kring riskfaktorer i barnens 
vardag. Det är först på den riktade nivån när det blir aktuellt med 
behandling eller tvångsinsatser som det upprättas kontakter och stöd 
kan ges i föräldraskapet. Detta är både förödande för familjen och 
kostsamt för samhället, vilket vi hoppas kunna förebygga i och med 
att dela ansvaret mellan socialförvaltningen som äger 
föräldrastödsfrågan och arbetsmarknadsförvaltningen som idag är den 
naturliga vägen in till kommunen för nyanlända i och med 
flyktingmottagningen och undervisningen i svenska för invandrare 
(SFI).

Det är därför av största vikt att möjliggöra dessa tidiga öppna insatser 
även för utrikesfödda och föräldrastödsutbildning enligt ABC-
metoden är väl beprövad men måste anpassas och marknadsföras till 
målgruppen så att de får förutsättningar att ta del av den. Detta är en 
rättighet men måste även ses som en tillgänglighetsfråga.

Syfte

Alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter och vi måste stärka 
grupper där förutsättningarna ser annorlunda ut på grund av 
migration, flykt och språkbarriärer. Föräldrar är de som känner sina 
barns situation bäst, därför måste samhället satsa på att stärka dem i 
deras roll, så att de kan fortsätta vara föräldrar även om de är nya i 
Sverige.

Syftet med projektet är att stärka föräldrar i deras föräldraroll genom 
att tillhandahålla ett efterfrågat forum för utbildning, dialog och 
reflektion kring föräldraskap utifrån de förändrade förutsättningar 
som migration och en nyetablering i det nya samhället innebär.

 Luleå kommuns befintliga satsningar på ett universellt förebyggande 
föräldrastöd måste i större utsträckning göras tillgängligt för alla 
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föräldrar bosatta inom kommunen med barn mellan 0-18 år, även dem 
som av språkliga eller kulturella skäl inte kan tillgodogöra sig 
befintliga satsningar och därmed inte i dag deltar i kommunens 
föräldrastödsutbud. 

Projektets syfte är också att utveckla och anpassa den evidensbaserade 
ABC-metoden så att den görs tillgänglig för målgruppen.

I program A ”Alla jämlika” står det att Luleå kommun fram till 2020 
skall arbeta för att ” Utveckla en systematik för att följa barn och ungas 
utveckling och kunna identifiera olika gruppers behov. Utifrån dessa behov 
utvecklas tidiga, främjande och förebyggande insatser erbjudna i öppna 
former”

Huvudsyftet med projektet är således att genom att stärka 
utrikesfödda föräldrar i sitt föräldraskap genom tidiga och öppna 
utbildningsinsatser med evidensbaserade metoder. Projektets 
sekundära syfte blir därmed att:

 preventivt förebygga att barn och unga far illa 

 att de integreras bättre 

 att de får ta del av hälsofrämjande insatser i form av såväl 
samhällsinsatser som fritidsaktiviteter och föreningsliv

Luleå kommuns flyktingmottagande kommer att nära tredubblas 
under 2016 jämfört med 2015. Det är därför mycket angeläget att 
snarast inleda arbetet med att utveckla generella föräldrastödsmetoder 
för att realisera denna rättighet för målgruppen, så att kommunen 
skall kunna tillgodose framtida behov.

Metod

De generella föräldrastödssatsningar som har gjorts i Luleå kommun 
bygger främst på ABC-metoden eller Alla Barn i Centrum. Denna 
metod är väl beprövad och evidensbaserad då omfattande forskning 
gjort sen den introducerades i Sverige. Liknande projekt som denna 
ansökan hoppas kunna utmynna i har genomförts på olika ställen runt 
om i landet, bl.a. Umeå, Botkyrka och Västerort. 

Projektet använder sig av den generella metoden, men avser att pröva, 
utveckla och utforma en anpassning till den specifika målgruppen. 
Detta kommer att dokumenteras och spridas i länet då det finns 
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generella svårigheter att nå gruppen utrikesfödda föräldrar som tar 
del i tidiga insatser i öppna former. 

Syftet med ABC är att stärka relationerna i familjen och förebygga 
stress samt konflikter. ABC är gruppträffar för föräldrar som har barn i 
åldern 3-12 år. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och 
består normalt av fyra tillfällen samt en återträff. Träffarna handlar om 
hur man kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och 
konflikter i vardagssituationer. Upplägget för ABC ser ut som 
följande: 

 Träff 1: Visa kärlek

 Träff 2: Vara med

 Träff 3: Visa vägen

 Träff 4: Välja strider

Tillsammans med andra föräldrar får deltagarna utbyta erfarenheter 
och ta del av forskning. Varje grupp har som mest tio deltagare. 
Projektet avser dock att utöka gruppträffarna till åtta tillfällen för att 
säkerställa att man tar till sig informationen, då detta i vissa fall kan 
detta vara ett helt nytt sätt av inlärning samt att språket kan utgöra en 
utmaning. Språket kommer därför också att förenklas samt att 
kursmaterialet görs om och anpassas.

Genomförande

Projektet kommer att rekrytera och utbilda 4 stycken gruppledare i 
ABC – metoden med särskilda kunskaper och erfarenheter från 
målgruppen. Tänkta yrkeskategorier där rekrytering kommer att ske 
är t.ex. SFI-lärare, förskolelärare, flyktingsekreterare och andra som 
har erfarenhet av att arbeta med barn och/eller utrikesfödda.

Utbildningen av ABC-ledarna kommer att ske i samarbete med 
Växhuset, där man planerar att utforma ett särskilt utbildningsupplägg 
för just dessa gruppledare utifrån de specifika behov målgruppen har. 
Exempelvis kommer man inte fokusera lika mycket på att hålla tiden så 
som i originalutbildningen eftersom förutsättningarna ser annorlunda 
ut för projektets målgrupp. 

Gruppledarna kommer att arbeta i par i varje grupp som startas och 
som omfattar ca 10 deltagare. Gruppledarna kommer under 
utbildningen som pågår i 3+2 dagar att själva få leda en grupp. Därför 

89



LULEÅ KOMMUN  Dnr 6 (12)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Maarit Enbuske

kommer rekryteringen av deltagare till de första grupperna att ske 
parallellt med att gruppledarna utbildas och för att alla fyra 
gruppledare skall kunna examineras körs två grupper första tillfället. 
Därefter genomförs två grupper per termin med ca 10 deltagare i varje. 
Kurserna genomförs initialt på lätt svenska men om det är nödvändigt 
finns beredskap för olika former av språkstöd.

Föräldrastödsutbildningarna kommer främst att genomföras i områden 
där det idag finns en förtätning av målgruppen. I program A betonas 
särskilt att ”kommunens verksamheter ska finnas i miljöer där barn och unga 
befinner sig och låta kunskaper om de livsvillkor som finns i stadsdelen/byn bli 
styrande för planering och innehåll”.

Örnnässkolans verksamhet har signalerat att det finns behov av ökat 
föräldraengagemang redan i de tidiga årskurserna då skolmiljön blivit 
lidande. Därför finns ett uttryckt önskemål att hålla kurser i skolans 
lokaler på tider då dessa ej nyttjas. Andra intressenter är Kristallens 
förskola på området Tuna, som uttryckt intresse för att upplåta 
gruppledare samt att det i området finns tillgängliga lokaler för att 
hålla föräldrastödskurser. Ett tredje tänkbart alternativ är 
Mötesplatsens lokaler som är en naturlig arena för hälsofrämjande 
aktiviteter på Hertsön.

Projektet planerar idag att marknadsföra föräldrastödsgrupperna 
främst vid SFI-undervisningen (Svenska för invandrare), BVC, 
flyktingmottagningen, förskolor och skolor i de nämnda områdena, 
Mötesplats Hertsön och via Arbetsförmedlingen. Detta då 
Arbetsförmedlingen uttryckt att de gärna ser att arbetssökande i 
målgruppen får genomgåföräldrastödskursen inom ramen för 
etableringen av nyanlända eller andra arbetsmarknadsåtgärder, d.

Projektet ämnar även att närmare studera andra exempel där man har 
valt att använda sig av ABC-metoden i ett försök att tillgängliggöra 
föräldrastöd för målgruppen, exempel på sådana initiativ finns i t.ex. 
Västerort, Botkyrka och Umeå. 

        
Avgränsning

Projektet avser att påverka såväl levnadsvillkor som

levnadsvanor. Livsvillkoren för barn till utlandsfödda föräldrar som 
deltar i projektet hoppas påverkas på så sätt att: 
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 Stärka ett tydligt föräldraskap som bygger på ABC-metodens 
fyra ben: visa kärlek, vara med, visa vägen och välja strider. 

 Projektet hoppas också kunna tackla en utmaning som rör 
delaktighet. Idag deltar inte alltid barn till utrikesfödda på 
samma premisser som barn med svenskfödda föräldrar i 
fritidsaktiviteter, detta beror på att föräldrarna ibland saknar 
kunskap om föreningskultur där man ställer krav på att även 
föräldrar ska engagera sig i barnens aktiviteter. Genom 
deltagande i anpassad föräldrastödsutbildning får föräldrarna 
tips och råd som kan stärka förståelsen för vikten av barns 
deltagande i fritidsaktiviteter och föreningsliv, vilket påverkar 
hälsa och välbefinnande. Flyktingsekreterare uppger att det 
finns svårigheter, särskilt bland flickor, att delta i 
fritidsaktiviteter då föräldrarna inte ser det som självklart att 
följa dem till dessa och de ogärna går dit utan någon 
familjemedlem som ger dem stöd.

 I övrigt ger kursen föräldrarna förutsättningar att på tidigt 
stadium veta var de skall vända sig då barnen behöver hjälp 
och stöd av olika myndigheter och samhällsfunktoner istället 
för att dessa kopplas in först då svårigheter som hade kunnat 
förebyggas på ett tidigare stadium resulterar i tvångsinsatser 
som sätts in först då barnens psykiska eller fysiska hälsa står på 
spel.

Levnadsvanor påverkas genom att föräldrarnas deltagande i anpassade 
kurser förväntas stärka banden mellan föräldrar och barn. Enligt ABC-
metoden, som är en evidensbaserad metod, är detta bästa grunden för 
en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer.

Genom att föräldrarna stärks i sitt föräldraskap och själva får insikt i 
vikten av kost, hälsa och sömn för att skapa hållbara uppväxtvillkor 
kan de bättre vägleda sina barn i att följa hälsofrämjande rutiner i 
hemmet och i vardagen i stort.

Omfattning

Insatsen är specifik och vänder sig till utrikesfödda som är bosatta i 
Luleå kommun och som med anledning av språkliga eller kulturella 
hinder ej kan tillgodogöra sig det befintliga föräldrastödsutbudet i 
Luleå kommun.
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Projektet kommer att erbjuda 4 grupper per år under två års tid med 
högst 10 deltagare i varje grupp. Projektet kommer därför att nå ca 80 
föräldrar och uppskattningsvis 160 barn i åldern 3-12 år. Dessa 
kommer i sin tur att påverka sin närmiljö i vardagen inom exempelvis 
skolor och förskolor till det bättre genom förändrade vanor, bättre 
levnadsvillkor och utvecklade kommunikationsmönster. Varje 
föräldrastödsgrupp grupp träffas 8 gånger. 

Projektet kommer att försöka rekrytera gruppledare av olika kön och 
eftersträvar jämn fördelning av kvinnor och män bland deltagarna. 
Pappor är underrepresenterade i alla föräldrastödsutbildningar såväl 
generella som riktade därför kommer särskilt fokus kommer att läggas 
på att rekrytera fler män till kurserna.

Mål och resultat

Målet för Luleå kommuns föräldrastödssatsningar återfinns i 
kommunens föräldrastödsplan och målet för detta projekt är 
desamma. Det specifika målet för detta projekt är att göra 
föräldrastödsinsatserna tillgängliga även för utrikesfödda. 

Delmål: 

 Att öka samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars 
verksamhet riktar sig till föräldrar som är utrikesfödda

 Att öka antalet hälsofrämjande arenor och mötesplatser för 
föräldrar som är utrikesfödda

 Att stärka tillgängligheten för Luleå kommuns befintliga 
universellt inriktade föräldrastödsprogram ABC till alla 
föräldrar som är utrikesfödda i Luleå kommun med barn 0-18 
år.

 Öka antalet föräldrastödsaktörer med utbildning i 
hälsofrämjande och universella, evidensbaserade 
föräldrastödsprogram som kan jobba mot målgruppen 
utrikesfödda föräldrar inom kommunen.

 Fler tillfällen att informera utrikesfödda föräldrar om andra 
föräldrastödsinsatser inom kommunen.

 Ca 160 barn till utrikesfödda föräldrar skall direkt ha påverkats 
genom insatsen. 

 Öka den kulturella förståelsen bland anställda inom Luleå 
kommun samt öka kunskapen om behov inom målgruppen.
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Socioekonomisk analys

Projektets totala kostnad ligger på 650 000 kronor. Omhändertagande 
och tvångsplacering i HVB-hem av ett enda barn eller ungdom kostar i 
genomsnitt 3000kr/dygn eller 465 000 för ett halvår.  För placering i 
familjehem är kostnaden 7000 kronor per månad och barn.  Om tidiga 
insatser i form av föräldrastödutbildningar för utrikesfödda kan ge 
information och avdramatisera de möjligheter till den frivilliga hjälp 
och stöd som finns att tillgå kan eventuellt senare kostsamma insatser 
undvikas.

Budget och finansiering:
                

Budget År 1 År 2
Lönekostnader projektledare 150 150
Lönekostnader övrig personal 100 150
Deltagarmtrl 10 10
Informationsmtrl 10 10
Extern utvärderare 35 35
Utbildning ABC gruppledare 40 0
Resor 40 0
Övriga kostnader 10 10
Totalt kostnader 395 365

Finansering
Folkhälsomedel 336 183
Egen finansiering (lön övrig personal) 59 150
Kontant medfinansiering 0 33
Totalt finansering 395 365

Fortsatt finansiering:
Det finns behov av och intresse för att bedriva fortsatt 
föräldrastödsutbildning för utrikesfödda. Dels utifrån det ökade 
antalet flyktingar i kommunen, dels utifrån att detta utgör en 
smidigare introduktion och integration för barnen i dessa familjer.

Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och 
Arbetsmarknadsförvaltningen ser det som ett långsiktigt åtagande 
men behöver initialt hjälp för att kunna avsätt personella resurser vid 
utvecklandet av befintliga metoder samt utprova och utvärdera dessa i 
projektform. Detta tar extra tid och resurser som i dagsläget inte finns 
budgeterade, men som inte desto mindre är angelägna för att 
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underlätta för de nyanlända barnen och föräldrarna som nyblivna 
lulebor. 

Organisation

Organisationen består av en projektledare/samordnare på 30%. Denna 
leder och samordnar arbetet i projektgruppen som består av 4 
gruppledare samt flyktingsekreterare som fungerar som stöd och 
rådgivare till gruppledare och projektledare.

Styrgrupp består av chef med ansvar för föräldrastöd på 
socialförvaltning, chef för flyktingmottagningen på 
Arbetsmarknadsavdelningen samt rektorer på Tuna och Örnnäste 
alternativt annan representant/ansvarig föräldrastöd från BUF. 

I möjlig mån blir styrgruppen densamma som för det ordinarie 
föräldrastödet med skillnden att ansvarig chef för 
flyktingmottagningen på AMF deltar. 

 Referensgrupp bestående av representanter från målgruppen samt 
förskollärare, flyktingsekreterare, lärare, SFI-lärare m.fl. intressenter.

Tidsplan

Aktivitet Start Slut
Rekrytera 
projektledare

2016-01-01

Rekrytera 
gruppledare

2016-01-15 2016-02-15

Utforma 
utbildning för 
gruppledare

2016-01-15 2016-01-30

Utbilda 
gruppledare

2016-02-15 2016-0

Rekrytera 
deltagare

2016-02-01 2016-03-15

Start av grupp 1 
och 2

2016-03-15 2016-06-15

Utvärdering av 
grupp 1 och två

2016-06-15

94



LULEÅ KOMMUN  Dnr 11 (12)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Maarit Enbuske

Examinering av 
4 gruppledare

2016-06-15

Start av grupp 3 2016-08-30 2016-10-30
Start av grupp 4 2016-10-01 2016-12-01
Utvärdering av 
grupp 3&4

2016-12-01

Grupp 5,6,7, 8 6 
utvärdering

2017-01-15 2017-12-31

Slutrapport 
sammanställning

2017-12-01 2017-12-31

Intressenter
Intressenter i projektet är framförallt förskolor och skolor på Tuna och 
Örnäset samt styrgruppen för föräldrastöd i Luleå kommun och 
föräldrasupporten.

Framgångskriterier

Projektet hoppas kunna utökat samarbete gällande mångfaldsfrågor 
mellan olika aktörer inom kommunen. Inom projektet ser vi en 
möjlighet till att identifiera fler behovsområden för målgruppen. 
Samtidigt som rektorerna har identifierat ett behov av ett forum för att 
möta målgruppen och därmed öka den kulturella förståelsen och 
kunskap om integration bland yrkesverksamma samt inom 
kommunen i stort. 

Liknande satsningar har funnit att det är enkelt att hitta deltagare samt 
att närvaron har varit hög. I och med att behovet har identifierats 
under samhällsorienteringen, där representanter från målgruppen har 
uttryckt behovet av liknande satsningar så ser vi att detta även 
kommer att vara fallet i Luleå. På flyktingmottagningen finns lång 
erfarenhet av liknande initiativ sedan tidigare, men det är första 
gången man hoppas kunna utveckla samarbetet mellan befintliga 
samhällsmekanismer, så som föräldrastödet utgör, samt 
gruppverksamhet som bedrivs på flyktingmottagningen. Idag finns 
stödet för nyanlända främst på flyktingmottagningen, men 
förhoppningen är att detta ska innebära en naturlig ingång till det 
generella föräldrastödet som ägs av socialförvaltningen.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 12 (12)
Arbetsmarknadsförvaltningen
Maarit Enbuske

Rapportering och utvärdering

Rapportering sker till styrgrupp vid styrgruppsmöten om hur 
projektet fortskrider vad gäller antal deltagare, hur den särskilda 
satsnigen faller ut. 

Utvärdering sker i enkätform till deltagande föräldrar. En enkät delas 
ut direkt i sambandstart och en annan vid avslut av föräldrastödskurs 
kurs, detta för att kunna mäta projektets inverkan.  Intervjuer kommer 
också att utföras med intressenter t.ex. vid förskolor på Tuna, skola på 
Örnnäset med flera. En större utvärdering kommer att göras i 
samverkan med LTU studenter som får göra en effektutvärdering i dec 
2016- januari 2017.

Projektet erbjuder många mervärden för de olika förvaltningarna. En 
bättre insyn i vilket behov som faktiskt finns för integration, lärdomar 
till förskola, skola och socialförvaltningen.  Intervjuer med de 
samverkande aktörerna utifrån samvekansvinster.

Samverkan

Samverkan och lärande i projektet kommer att ske framförallt mellan å 
ena sidan Arbetsmarknadsförvaltningen, som har ett särskilt ansvar 
för Luleå kommuns nyanlända, och andra sidan Socialförvaltningen 
samt Barn och utbildningsförvaltningen som har ett gemensamt 
ansvar för kommunens föräldrastödsinsatser.

Andra parter och intressenter är Arbetsförmedlingen och specifika 
skolor och förskolor på Tuna och Örnnäset, Växhuset, Luleå kommuns 
föräldrastödssamordnare, Länsstyrelsen med flera. Endast genom 
samverkan och kunskapsöverföring mellan huvudparterna kan denna 
utbildningsform utvecklas till fullo och bli en naturlig del av Luleå 
kommuns föräldrastöd.

96



97



98



99



LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-12-23

 
2015/1576-XXX

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om projektmedel 
för Norrbottens idrottsgala
Ärendenr 2015/1576-XXX

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr till Norrbottens idrottsgala 2015, 
och medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens idrottsförbund ansöker om 250 tkr till finansiering av 
Norrbottens idrottsgala 2016. Norrbottens idrottsgala samlar idrottsrörelsen i 
Norrbotten till en fest och belönar idrottsprestationer gjorda året innan. 
Tanken är att galan lyfter fram det framgångsrika idrottslän som Norrbotten 
är. Målsättningen är att galan gästas av ca 500 deltagare. Budgeten uppgår 
totalt till 865 tkr. Enligt ansökan ansvarar Luleå kommun även för lokalhyra 
samt utrustning och personalkostnader till ett sammanlagt värde av 62 tkr.

Luleå kommun har finansierat idrottsgalorna 2014 och 2015 med vardera 250 
tkr.

Beslutsunderlag
Ansökan om projektmedel till Norrbottens idrottsgala 2016, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottens idrottsförbund
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Niklas Nordström
Luleå kommun

Norrbottens Idrottsförbund
Idrottens Hus, Kronan A3B

974 42 LULEÅ
Telefon 0920-43 42 10

idrottsforbundet@norrbotten.rf.se
www.norrbotten.rf.se

Ansökan om projektmedel för Norrbottens Idrottsgala 
Norrbottens Idrottsförbund ansöker härmed om 250 000 kr till Norrbottens Idrottsgala år 2016. Genom 
detta stöd bidrar Luleå kommun med en grundfinansiering som säkrar genomförandet och bidrar till att 
arbetet med att få in övrig finansiering kan starta i god tid. 

Utöver projektmedel från Luleå kommun finansieras Norrbottens Idrottsgala av egna insatser från 
Norrbottens Idrottsförbund samt näringslivet i Norrbotten som har möjlighet att gå in som partner till 
galan (rena medel alt. produkter/tjänster direkt kopplade till kostnadsbudgeten).

Norrbottens Idrottsgala är ett arrangemang som har stor utvecklingspotential inom en rad områden. Som 
en årligen återkommande mötesplats för näringsliv, idrottsföreningar, allmänhet och beslutsfattare är 
galan viktig för idrottens, Luleås och Norrbottens utveckling. Vi ser en stor möjlighet att tillsammans med 
Luleå kommun koppla andra event till Norrbottens Idrottsgala. Luleå får här ännu en möjlighet att 
profilera sig som en idrottsvänlig kommun.

Vision Norrbottens Idrottsgala
En årlig idrottsfest som idrotten inte kan vara utan.

Mål Norrbottens Idrottsgala
Samla idrottsrörelsen i Norrbotten till en fest i mars/april/maj och belöna idrottsprestationer gjorda året 
innan.

Tanken med Norrbottens Idrottsgala är att lyfta fram det framgångsrika idrottslän som Norrbotten är. 
Norrbotten skördar årligen stora framgångar, som även får stor uppmärksamhet ute i världen. 

Vi ska vara stolta över våra idrottskvinnor och män i Norrbotten, de bidrar med ovärderlig 
marknadsföring i olika former och är goda förebilder. De visar på att man kan leva och bo i länet, och bli 
världsbäst i sin sport. 

Till Norrbottens Idrottsgala vill vi locka kända idrottsprofiler, men även lovande idrottsungdomar från 
Norrbotten ska finnas på plats för att få ta del av priser. De stora idrotterna ska vara representerade, men 
det är även viktigt att lyfta fram idrotter som annars inte får lika stor uppmärksamhet. Vi har mångfald 
som ledord genom hela arbetsprocessen med galan. 

Vid Norrbottens Idrottsgala år 2012 och 2013 deltog ungefär 200 gäster vid vardera gala. År 2014 och 
2015 dubblerades siffran till närmare 400 gäster. Vår förhoppning är att Norrbottens Idrottsgala gästas av 
ca 500 deltagare år 2016.
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Priskategorier 
Årets kvinnliga idrottare
Årets manliga idrottare
Årets lag
Årets tränare/ledare
Årets idrottskommun
Åres förening
Årets prestation
Årets nykomling
Årets eldsjäl
Årets barn- och ungdomsledare
Folkets röst

Nominering
Alla (privatpersoner, idrottsföreningar osv.) är välkomna att lämna förslag på en nominering i varje 
kategori. En jury nominerar sedan tre kandidater i varje kategori och utser en vinnare som presenteras 
under galakvällen.

Nomineringstid
Nomineringarna gäller för prestationer genomförda under år 2015.

Jury 
Ordförande är Sven-Erik Östberg, landshövding i Norrbottens län. I övrigt består juryn av idrottsprofiler 
och sakkunniga från länet. Juryn är representerad av både män och kvinnor. Genusaspekten är viktig i 
arbetet.

Budget
I bilaga 1 och 2 presenterar vi grova uppskattningar gällande intäkter och kostnader inför Norrbottens 
Idrottsgala 2016, detta mest för att visa på vilken nivå arrangemanget ligger på. Den lägsta 
biljettkostnaden är även likvärdig med den rörliga kostanden per person (mat & alkoholfri dryck), detta 
för att vi inte ska gå back med fler gäster. Lägsta biljettpriset är i år 595:-/person inkl moms för vilket 
medför en höjning med 100:-/person. Vi kommer att jobba mer aktivt med olika priser och få näringslivet 
i Norrbotten att inse värdet av att samarbeta med idrotten. Samtliga fasta kostnader går att anpassa till 
intäkter, vilket är en förutsättning vid arrangemang som detta. 

Bilaga 1: Norrbottens Idrottsgala 2016 Uppskattade intäkter exkl. moms
Bilaga 2: Norrbottens Idrottsgala 2016 Uppskattade kostnader exkl. moms

Med vänlig hälsning
NORRBOTTENS IDROTTSFÖRBUND

Katarina Halvardsson
Distriktsidrottschef
070-686 80 90 
katarina.halvardsson@norrbotten.rf.se
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Bilaga 1: Norrbottens Idrottsgala 2016 Uppskattade intäkter exkl. moms

Post Pris/st Kvantitet Summa
Intäkter
Norrbottens Idrottskommun: Jokkmokk
Event - och kommunikationspartner: meramedia - rabatt konsulttimmar
Projektmedel Luleå Kommun 250 000 1 250 000
Tillkommer: rabatt på lokalhyra och personal

Guldpartners 50 000 3 150 000
Silverpartners 25 000 6 150 000
Bronspartners 15 000 8 120 000

Biljettintäkter - förening 476 150 71 400
Biljettintäkter - privatperson 556 130 72 280
Företagsbiljetter - inkl. partnerträff & VIP-mingel 1 036 50 51 800

Totala intäkter 865 480

Uppskattade intäkter exkl. moms

103



Bilaga 2: Norrbottens Idrottsgala 2015 Uppskattade kostnader exkl. moms

Post Pris/st Kvantitet Summa
Mat & dryck 476 150 71 400
Trerättersmeny inkl. måltidsdryck & alkoholfri fördrink till minglet

Underhållning 69 952

Teknik 120 000

Inramning av galan 103 667

Luleå Kommun ansvarar för
Lokalhyra Luleå Energi Arena 32 000 1 32 000
Utrustning och personalkostander för: 30 000 1 30 000
Upp- och nedmontering av A- och B-hall
Scen inkl. scentäckning 8x6 m
Dansgolv 8x6 m
Bord & stolar

Dekor enligt årets koncept
Bordsdekor: blommor
Matta i galalokalen (röd samt svart scenintäckning osv.)
Mingelområdet: måste göras mer välkomnande

Trycksaker -  inbjudan, material till s jälva galan osv. 5 280

Kommunikation 73 500

Folkets Röst
Facebook via Norrbotten/In the Cold
NK, NSD, SR och PT

Märkvärdig -  formgivning inbjudan, annonser osv. 850 40 34 000

Partnerfrukost 0

Lunchföreläsning samma dag som galan 0

Priser till galans v innare 45 600

Övrigt 90 920
Kostnad för fribiljetter 476 170 80 920
Utrymme för idrottsstjärna/or att delta på galan kostnadsfritt 10 000 1 10 000

meramedia 198 750
Projektledning 795 200 159 000
Copy - samtlig kommunikation 795 20 15 900
Koordinering under genomförandet 795 30 23 850

Försäljning 52 180
Provision till säljaren - 10% 47 180 1 47 180
Reseersättning till säljaren 5 000 1 5 000

Totala kostnader 865 249

Uppskattade kostnader exkl. moms
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LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-12-23

 
2015/1770-14

Håkan Wiklund

Ansökan om finansiering av deltagande i Sverigeplattform 
på mässa i Austin
Ärendenr 2015/1770-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 450 tkr till deltagande i Sverigeplattform 
på mässa i Austin, och medel anvisas från anslaget för strategiska 
utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret ansöker om 450 tkr för deltagande i Sverigeplattform på 
mässan South by Southwest (SXSW) i Austin i mars 2016.

Sverige gör genom Tillväxtverket, Visit Sweden, Svenska institutet och 
Business Sweden en satsning på mässan SXSW i Austin i mars 2016. Svenska 
kommuner och regioner erbjuds att vara en del av denna satsning. Det 
svenska initiativet består av monter på mässan SXSW samt att man hyr ett hus 
för events, möten, seminarier, utställning m m. Business Sweden ska 
dessutom främja deltagande svenska företags möjligheter att göra affärer. 
Syftet med den svenska satsningen är att stärka bilden att marknadsföra 
Sverige och öka Sveriges attraktionskraft för inversteringar, export, talang 
samt turism.

Mot bakgrund av Luleås satsning på Austin menar tillväxtkontoret att Luleå 
kommun bör se om det finns ett tillräckligt intresse i Luleå och regionen att 
delta i Sverigesatsningen. Luleå skulle tillsammans med andra aktörer i 
regionen ta del av Sverigesatsningens möjligheter. Luleå skulle även kunna 
ansvara för ett event i det hyrda huset. Baserat på erfarenheter från bland 
annat deltagandet på SXSW 2015 beräknas kostnaden för ett aktivt deltagande 
från Luleå kommun uppgå till 450 tkr. Kostnaderna beräknas bestå av:
Projektledning, koordinering, resekostnad 140 tkr
Planering av aktiviteter 75 tkr
Pressmedelande och egna artiklar 50 tkr
Insats för deltagande i Sverigeplattformen 100 tkr
Inramning Luleådag i Sverigehuset 30 tkr
Brunch Luleådag i Sverigehuset 30 tkr
Övrigt 25 tkr
Totalt 450 tkr
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LULEÅ KOMMUN ANSÖKAN 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-12-23

 
2015/1770-14

Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-12-23

 
2015/1773-105

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om 
medfinansiering av utbyte med Novéant i Frankrike
Ärendenr 2015/1773-105

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera utbyte med 
Novéant med 12 tkr, och medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Vänortsföreningen ANEA ansöker om 12 tkr till ett utbyte med Novéant i 
Frankrike. Föreningen har sedan 2010 haft ett samarbete med Novéant. 
Samarbetet har från början utgått från byarna Ersnäs, Alvik och Antnäs men 
har kommit att involvera ett stort antal invånare från olika delar av Luleå 
kommun, inte minst ungdomar. Samarbetet har utvecklat Luleå kommuns 
arbete med Europeiskt volontärtjänst och Erasmusprojekt. Ett inslag i utbytet 
är att grupper av medborgare från Novéant och de deltagarna byarna i Luleå 
besöker varandra. Nu är det aktuellt med ett sådant besök från Frankrike. 
Besöket innebär kostnader för måltider, transporter, en utställning samt 
aktiviteter.

Tillväxtkontoret menar att vänortsföreningens samarbete med Novéant är ett 
utmärkt exempel på hur medborgares engagemang kan skapa ett utbyte som 
är till gagn för invånare i Luleå kommun. Tillväxtkontoret föreslår att Luleå 
kommun beviljar det bidrag som söks för att möjliggöra det nu aktuella 
besöket från Novéant.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansering av utbyte med Novéant, bilaga
Beskrivning av utbytet med Novéant, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Vänortsföreningen ANEA
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Kommunstyrelsen
Stadshuset
Luleå

Ansökan om bidrag

Byarna  Alvik, Antnäs och Ersnäs har sedan 2010 ett samarbete med en 
liten kommun i nordöstra Frankrike Novéant-sur-Moselle. 
Vänortsföreningen ANEA (uttytt Alvik/Novéant/Ersnäs/Antnäs) har 
bildats för att från vår sida driva detta samarbete. I bifogade 
verksamhetsberättelse för 2014 (bilaga) beskrivs mer i detalj samarbetets 
innehåll. 

Utformningen av dessa vänortskontakter har resulterat i ett brett 
engagemang på gräsrotsnivå inte bara i de tre byarna utan även på andra 
håll i kommunen.  Människor möts. Tankar stimuleras. Idéer föds. 
Förståelse för andra kulturer utvecklas. Vad vi uppnått och uppnår 
stämmer väl överens med vad gränsöverskridande kontakter syftar till. 

Inom ramen för EUs program ”Europeisk volontärtjänst” har tre 
ungdomar i vardera riktning arbetat som volontärer på respektive ort. F n 
pågår ett  projekt med EU-stöd på skolans område, som engagerar flera 
skolor i kommunen.

Ett annat inslag i kontakterna utgörs av att grupper av medborgare (35-tal 
deltagare) besöker varandra. Sålunda har vi vid två tillfällen gjort sådana 
besök i Novéant medan kommunmedborgare i Novéant besökt oss vid ett 
tillfälle. Ett andra besök hos oss från deras sida genomförs 13-21 februari 
2016. Planeringen inför besöket är i full gång. Syftet med detta slag av 
utbyte är att ge deltagarna  impulser för medborgarnas engagemang i 
samhällsutvecklingen. 

Gästerna bor i värdfamiljer som finns även på andra håll i kommunen, 
utanför våra egna tre byar. Vi kommer att ha kostnader för bl a 
gemensamma måltider, transporter, en planerad utställning, en del 
vinteranknutna aktiviteter. 

Med denna skrivelse vänder vi oss till Kommunstyrelsen med en ansökan 
om ett bidrag på 12 000 kronor för detta projekt. 

Ersnäs den 28 november 2015

Elaine Blomqvist 
Ordf  Vänortsföreningen ANEA
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Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen ANEA 2014

Styrelsens sammansättning:
Elaine Blomqvist – ordf
Elisabeth Gren - kassör  
Sven Persson – sekreterare
Inga-Lill Granberg – ledamot
Jan-Olof Hedström - ledamot
Kristina Strandberg – ledamot

Adjungerade under del av verksamhetsåret: Gun Hellström Dahlberg och
Rita Poromaa

Revisor: P.O. Sundén med Tore Dahlberg som suppleant
Valberedning: Gun Hellström Dahlberg

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt åtta gånger. Antalet 
betalande medlemmar uppgår till 31.

Här följer en punktvis redovisning av verksamheten under 2014.

1. Medlemsmöte

Den 4 juni arrangerades ett medlemsmöte på Torget i Ersnäs med 20-talet 
deltagare. Vår högt uppskattade styrelseledamot Inga-Lill Granberg lämnade 
oss och livet under våren. Medlemsmötet inleddes med en tyst minut till 
hennes minne. 

Styrelsen informerade vid medlemsmötet om pågående projekt. Naturligtvis 
ingick en tipspromenad i arrangemanget. På prispallen återfinner vi Kristina 
Strandberg, paret Hedström och Stig Blomqvist i nu nämnd ordning. I 
acceptabelt uteväder intogs förtäring i knytkalasets form. 

2. Volontärutbyte
 
EU-programmet ”Europeisk volontärtjänst” utgör ett kontinuerligt pågående 
projekt inom vänortssamarbetets ram. Tidigare har tre ungdomar deltagit i 
detta utbyte: Johanna Hietala från Alvik, Rebecca Elvelin från Antnäs och 
Mickaël Dangin från Novéant. 

F n är tre ungdomar engagerade i projektet:

* Antoine Fleckenstein vars EVS-period inleddes 1 september 2014 och pågår 
under ett år. Emellertid försöker Antoine hitta ett ordinarie arbete. Lyckas han 
med detta, avbryts hans EVS-engagemang. De första två månaderna av 
perioden studerade Antoine svenska på SFI. Samtidigt härmed utförde han bl a 
en del måleriarbeten Därefter har Antoine arbetat i  Röda Korsets butik Kupan, 
varit verksam vid Kulturakuten och hjälper nu till vid fritidshemmen i våra 
byar.

109



* Juliette Leuners EVS-period inleddes 1 november 2014 och avslutas 31 
januari 2015. Hon har hjälpt till på byarnas förskolor, framträtt på kommunens 
samtliga högstadier och ett gymnasium samt utfört ett antal arbetsuppgifter för 
ANEAs räkning.

* Julia Stenlunds period i Novéant påbörjades den 3 december och pågår fyra 
månader framåt. Hennes huvuduppgift är att hjälpa till vid  ortens fritidshem. 
Dessutom genomför hon tillsammans med Juliette ett antal arbetsuppgifter som 
är en konsekvens av att detta EU-programs officiella beteckning är 
”Euroreciprocity”.

Om medel beviljas kommer programmet att fortsätta med en EVSare i vardera 
riktning under vintern 2015/2016.

3. Erasmus +

Dominique Lorrette ansökte inom ramen ett EU-program på skolans område, 
”Erasmus +”, våren 2014 om medel för vårt hittills mest omfattande projekt. 
Projektrubriken lyder ”Rytmer och årstider”. I september 2014 kom besked om 
att ansökan beviljats. Detta projekt, som inleds i januari 2015 och pågår till 
utgången av augusti 2016, har en budget på drygt 87 000 €. Från vår sida deltar 
följande skolor: Hedens förskola, Ersnässkolan, Bergsskolan och Örnässkolan. 
Projektets huvudman från svensk sida är kommunens skolförvaltning. Gun 
Hellström Dahlberg med Kristina Strandberg som suppleant ingår som 
företrädare för ANEA i ledningsgruppen. 

4. Projekt 50 +

I samråd med Novéant beslutade vi att genomföra detta volontärprojekt för 
seniorer utan EU-stöd. Därmed får vi fria händer vid utformningen. 

Utbytet kommer att omfatta fyra personer i vardera riktning, uppdelade i 
grupper på två åt gången. Vistelsens längd är två veckor. Deltagarna engagerar 
sig i vissa konkreta projekt av ideell karaktär samt sätter sig in i en del andra 
verksamheter efter eget önskemål. 

En ansökan om ekonomiskt stöd till projektet har inlämnats till Luleå Energi.

Utbytet  kommer att genomföras under 2015. Projektansvariga från vår sida är 
Kristina Strandberg och Tord Marklund.

5. Gruppbesök

Grupper härifrån har besökt Novéant 2010 och 2013. Från Novéant har vi tagit 
emot en grupp i augusti 2011. Ett andra besök från Novéant kommer att 
genomföras i februari 2016.
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6. Privata besök

Under 2012 besökte fem familjer från våra byar sina värdar i Novéant. Några 
sådana kontakter förekom inte under 2013.  Däremot genomfördes under 2014 
tre kontakter av det här slaget. Vi konstaterar att det genomgående rör sig om 
besök i nordsydlig riktning.

6. Publicitet

I samband med sin avresa till Novéant intervjuades Julia Stenlund av Radio 
Norrbotten. Républicain Lorrain har rapporterat om vårt vänortssamarbete. 
Givetvis berättas fortlöpande om novéantsamarbetet i våra byablad och på våra 
byasajter. Mickaël Dangin har etablerat en sajt www.4villages.eu Viss trafik 
förekommer i facebook-gruppen ”Fourvillages”. 

7. Regionala nivån

En överenskommelse om samarbete på den regionala nivån mellan å ena sidan 
Norr- och Västerbottens län, å den andra sidan regionen Lorrain ingicks 1997. 
Kontakter har under åren ägt rum med skiftande intensitet men på senare år 
blivit allt glesare vad avser Norrbotten. Trots försök från ANEAs sida har inte 
heller under 2014 någonting skett  på detta område.

8. Ekonomi

Vid årets början hade föreningen 5 900 kr i kassan. Behållningen vid årets slut 
uppgår till 37 572 kr (kassa 480 kr, bank 37 092 kr). Drygt 30 tkr hänför sig till 
innestående medel avseende EVS-projektet. 

9. Övrigt

* Mickaël Dangin har sammanställt sina erfarenheter från vistelsen hos oss i 
bokform ”Voyage au nord de la Suède”. ANEA förfogar över två  exemplar.

* Med ANEAs förmedling fick två gymnasieungdomar från Novéant möjlighet 
att under två veckor praktisera vid kommunens parkförvaltning.

* Örnässkolans har etablerat kontakter med högstadiet (collège) i
 Ars-s-Moselle, en kommun strax norr om Novéant.

Trois Villages 1 februari 2015

Elaine Blomqvist Sven Persson Elisabeth Gren
Ordf Sekr Kassör

Jan-Olof Hedström Kristina Strandberg
Ledamot Ledamot 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-18

 
2015/1729-193

Barbro Müller

Stipendiater till Årets trygghets- och folkhälsoinsats
Ärendenr 2015/1729-193

Samhällsutvecklingskontorets förslag till stipendiater för Årets trygghets- och 
folkhälsoinsats redovisas på sammanträdet. 

Sammanfattning av ärendet
Stipendiet Årets Trygghets- och folkhälsoinsats består av tre delar: Årets 
folkhälsoinsats, Årets trygghetsinsats samt Årets tryggaste skolklass. 
Stipendiets syfte är att uppmärksamma personer/organisationer/föreningar 
som gjort något extra eller ett långsiktigt arbete inom de områden som berör 
Trygghets- och folkhälsorådets uppdrag. Urvalet är de förslag som 
allmänheten eller skolklasser lämnar in. Det kan innebära att det vissa år inte 
finns underlag för att dela ut samtliga stipendier. De tre stipendierna är på 
5000 kronor vardera och delas ut för femte året i rad. 

För 2015 har många förslag kommit in men flera berör samma 
person/organisation. Det finns inte någon stipendiat som uppfyller kriterierna 
för Årets Trygghetsinsats. 

Trygghets- och folkhälsorådet har via en arbetsgrupp tagit fram förslag på 
stipendiater för Årets folkhälsoinsats och Årets tryggaste skolklass som 
presenteras på sittande möte med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-11-17

 
2015/1558-15

Gunilla Lundin

Ansvar för budget- och skuldsaneringsfrågor
Ärendenr 2015/1558-15

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ansvaret för budget och 
skuldrådgivningen till kommunstyrelsens ansvarsområde och att anpassa 
kommunbidraget och berörda reglementen därefter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 273 att bland annat avveckla 
konsumentnämnden från och med 1 januari 2015. Ansvar för hantering av 
konsumentnämndens frågor överfördes till kommunstyrelsen och ansvar för 
budget- och skuldrådgivning fördes över till överförmyndarnämnden. 

Dåvarande konsumentnämnden hanterade frågor om individuell rådgivning 
och vägledning, handläggning av reklamationsärenden, klagomål och 
marknadsrättsliga tvister samt budgetrådgivning/handläggning och 
utredning av ansökningar om skuldsanering. 

Organisatoriskt tillhandahåller kommunledningsförvaltningens kanslikontor 
administration och handläggning av både konsumentvägledning och budget 
och skuldrådgivning. En sammanhållen hantering av dessa frågor är att 
föredra utifrån flera perspektiv; verksamheten blir mindre sårbar och  
fördelning av arbetsuppgifter anpassas efter medborgarnas behov i högre 
grad.

Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår fullmäktige överföra ansvaret 
för budget och skuldrådgivningen till kommunstyrelsens ansvarsområde och 
att anpassa kommunbidraget, kommunstyrelsens och överförmyndar-
nämndens reglemente därefter.
 

Beskrivning av ärendet
Här kan vid behov beskrivningen av ärendet och eventuella konsekvenser 
utvecklas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-15 § 273, Ansvar för konsumentfrågor

Gunilla Lundin
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-11-17

 
2015/1558-15

Gunilla Lundin

kanslichef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Överförmyndarnämnden
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-12-22

 
2015/1711-00

Henrik Berg

Kansliets yttrande över överförmyndarnämndens förslag 
till nytt reglemente
Ärendenr 2015/1711-00

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till nytt reglemente för 
överförmyndarnämnden med giltighetstid 2016-02-01 – 2018-12-31. 
Fullmäktige ger nämnden befogenhet att förlänga reglementets giltighetstid 
om det efter översyn inte föranleder någon materiell förändring av innehållet.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarnämndens reglemente har antagits av fullmäktige 1991-12-16 § 
323 och reviderats 1996-03-25 § 39. Fullmäktige har antagit ett 
huvudreglemente för Luleå kommuns nämnder som trädde i kraft 2015-01-01. 
Överförmyndarnämndens reglemente är därmed i behov av revidering och 
nämnden föreslår att reglementet kompletteras med uppgifter om nämndens 
verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag
 Förslag till nytt reglemente för överförmyndarnämnden
 Huvudreglemente för Luleå kommuns nämnder 

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-12-22

 
2015/1752-00

Henrik Berg

Kansliets yttrande över revidering av kommunala 
pensionärsrådets reglemente
Ärendenr 2015/1752-00

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat reglemente för kommunala 
pensionärsrådet. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-16 § 289 att anta reviderat reglemente 
för kommunala pensionärsrådet, KPR. 
 
I föreliggande förslag till revidering av reglementet föreslås KPR vara 
organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och att rådets förtroendevalda 
ledamöter utses av kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet
Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och 
ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och 
kommunens styrelser och nämnder. KPR är ett initierande och rådgivande, 
men icke beslutande organ. Kommunen ska inhämta KPR:s synpunkter om 
planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation 
som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att 
KPR:s synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell 
nämnd och styrelse. Därigenom ges pensionärerna genom KPR en större 
delaktighet i samhällets insatser. 

KPR syftar bland annat till att förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre, 
att verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och 
förvaltningar, att vara ett remissorgan i frågor som är av särskild vikt för 
pensionärerna och att ses som en resurs för nämnder och styrelser. 

Fram till 2015 var KPR organisatoriskt knutet till socialnämnden med 
administrativa resurser från socialförvaltningen. Från 2015 har ansvaret för 
rådets administration överförts till kommunstyrelsen, utan att några resurser 
överförts. Då KPR numera är knutet till kommunstyrelsen hanterar 
kommunledningsförvaltningens kansli rådets administration från 2015-01-01. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-12-22

 
2015/1752-00

Henrik Berg

Beslutsunderlag
 Förslag till revidering av kommunala pensionärsrådets reglemente 2015-

12-07
 Kommunala pensionärsrådets protokoll § 22, 2015-12-07

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN  REGLEMENTE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet 2015-12-14  
Henrik Berg

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
 Reglemente KPR

Fastställd
1991-01-28 § 17

Giltighetstid
-2016-12-31

Dokumentansvarig
Kommunsekreterare

Senast reviderad  
 2013-12-16 § 289

Beslutsinstans 
KF §  

Dokument gäller för
 

Förslag till revidering 
REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA 
PENSIONÄRSRÅDET I LULEÅ

Allmänt
Det kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, 
samråd och ömsesidig information mellan företrädare för 
pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder. Rådet 
är ett initierande och rådgivande, men icke beslutande organ.

Kommunen ska inhämta rådets synpunkter om planer och förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna 
och därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och 
förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd och styrelse. 
Därigenom ges pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser. 

Syfte
 Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre
 Rådet ska medverka vid förberedelser inför eventuell upphandling av 

vårdgivare
 Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder 

och förvaltningar
 Rådet ska verka för att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas 

verksamhetsplanering
 Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
 Rådet ska vara remissorgan i frågor som är av särskild vikt för 

pensionärerna och ses som en resurs för nämnder och styrelser
 Rådet ska vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

Arbetsuppgifter
Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta för 
förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge 
förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör äldres 
möjligheter till en god livskvalitet. Således ska KPR vara ett referensorgan 
med överläggningsrätt i frågor som berör pensionärer.
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LULEÅ KOMMUN  REGLEMENTE Dnr 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet 2015-12-14  
Henrik Berg

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
 Reglemente KPR

Fastställd
1991-01-28 § 17

Giltighetstid
-2016-12-31

Dokumentansvarig
Kommunsekreterare

Senast reviderad  
 2013-12-16 § 289

Beslutsinstans 
KF §  

Dokument gäller för
 

Rådets sammansättning
KPR är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver 
organiserad verksamhet inom kommunen ska efter beslut i kommunstyrelsen 
vara representerade i rådet. 

Rådet ska bestå av 16 ledamöter och personliga ersättare som har en 
mandatperiod som sammanfaller med mandatperioden för 
kommunstyrelsens ledamöter. 9 ledamöter och 9 ersättare utses av 
pensionärsorganisationerna i proportion till respektive organisations 
medlemsantal vid periodens början. Övriga 7 ledamöter och 7 ersättare utses 
av kommunstyrelsen, varvid minst en ska vara representant från 
kommunstyrelsen. 

Organisation som ingår i KPR ska före den 1 november det år 
kommunfullmäktige väljs lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter 
och ersättare.

Organisation och arbetsformer
Utöver vad som anges nedan utser KPR självt sina arbetsformer med hänsyn 
tagen till den budget som anslås för rådets verksamhet.

Ordförande i KPR utses bland ledamöter utsedda av kommunstyrelsen. KPR 
utser självt vice ordförande bland företrädarna för pensionärs-
organisationerna. 

KPR kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och 
föreslå dagordning till rådets sammanträden (AU). Till sekreterare i KPR 
förordnas en tjänsteman.

KPR ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Extra 
sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, 
beredningsgrupp eller mer än hälften av rådets medlemmar begär det.

Vid rådets sammanträden förs protokoll, vilket efter justering av 
ordföranden och utsedd justerare tillställs rådets representanter samt 
kommunstyrelsen. 

KPR:s yttranden tillställs berörd nämnd eller förvaltning. 
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LULEÅ KOMMUN  REGLEMENTE Dnr 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet 2015-12-14  
Henrik Berg

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
 Reglemente KPR

Fastställd
1991-01-28 § 17

Giltighetstid
-2016-12-31

Dokumentansvarig
Kommunsekreterare

Senast reviderad  
 2013-12-16 § 289

Beslutsinstans 
KF §  

Dokument gäller för
 

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och 
ersättare senast 10 dagar före rådets sammanträden. 

Förslag och förteckning över ärenden som ska behandlas samt handlingar 
och underlag ska delges rådets representanter i så god tid och på sådant 
sätt att vidare information och beredning underlättas. 

Ordinarie ledamot som är förhindrad att delta i sammanträde ansvarar 
själv för att kalla sin ersättare. 

Ekonomi
Till såväl kommunens som pensionärsorganisationernas förtroendevalda 
representanter utgår arvode, traktaments- och reseersättning enligt av 
kommunfullmäktige fastställda regler.  

Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av KPR och kommunstyrelsen. 
Reglemente för KPR ska fastställas av kommunfullmäktige.

Utbildning
Ledamöterna i KPR ska erhålla utbildning likvärdig den som erbjuds 
nämndsledamöter i kommunen, dock minst en gång under mandatperioden.

Antaget av kommunfullmäktige 1991-01-28 § 17, reviderat 2001-08-27 § 105, 
reviderat 2013-12-16 § 289
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Samhällsutvecklingskontoret
Ullacarin palm

 Ärendenr 
2015.291.00

2015.

Revidering av reglemente för kommunala 
tillgänglighetsrådet
Ärendenr 2015.291.00

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontors förslag 
till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat reglemente för 
kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanfattning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har organisatoriskt flyttats från 
socialförvaltningen till kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från 
förändringar i organisation samt nya representanter i rådet har 
tillgänglighetsrådet gjort en översyn av befintligt reglemente.

Beslutsunderlag
Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (bilaga)

Ullacarin Palm
Samhällsstrateg 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LU LEÅ K O M MU N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15)

Kommunala tillgänglighetsrådet 2015-05-26

§ 11

Revidering av reglemente

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
Kommunala tillgänglighetsrådet föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
reviderat reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.

Sammanfattning av ärendet
Vid förra mötet beslutade rådet att förslå kommunfullmäktige att fastställa det 
revideradereglemente. Meningen ”Rådet är ett initierande och rådgivande, men icke 
beslutande organ” hade då fallit bort. Beslutet om att föreslå kommunfullmäktige 
att fastställa det reviderade reglementet tas därför om.

Sammanträdet
Ordförande föredrar ärendet.

Thomas Tillberg, SRF, anser att resterande skrivning i samma stycke från det 
tidigare reglementet ska återinföras.

Rikard Aspholm (S) FN, anser att samtliga skrivningar av ordet skall ska ändras 
till ska, samt att det under rubriken Mål ska förtydligas att det är av Sverige 
antagna konventioner.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunala 
tillgänglighetsrådet beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderat 
reglemente med ändringar av samtliga skrivningar av ordet skall till ska, samt att 
det under rubriken Mål ska förtydligas att det är av Sverige antagna 
konventioner.

Beslutsunderlag
Reviderat reglemente

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande
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Förslag till revidering
REGLEMENTE FÖR LULEÅ KOMMUNALA 
TILLGÄNGLIGHETSRÅD

Antaget av kommunfullmäktige 1995-03-27, § 43, 2013-04-29 § 106

För att bereda personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i 
handläggning av frågor av allmän karaktär skall finnas ett särskilt 
tillgänglighetsråd med representation från lokala funktionshindersföreningar 
samt kommunala styrelser, nämnder och bolag med kommunstyrelsen som 
huvudman.

Tillgänglighetsrådet skall ska vara ett organ för samråd och ömsesidig infor- 
mation mellan funktionshindersorganisationerna och kommunala styrelser, 
nämnder, förvaltningar och bolag. Rådet är ett initierande och rådgivande, men 
icke beslutande organ.

Mål

Luleå Kommunala Tillgänglighetsråd, KTR, ska med utgångspunkt i Förenta 
Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga Rättigheterna 
rättigheterna och i internationella av Sverige antagna konventioner

- initiera och vägleda till en bra funktionshinderspolitik

- bereda personer med funktionsnedsättning inflytande och insyn i 
handläggning av frågor av allmän karaktär

- förmedla kunskaper som kan förändra eller förbättra människors 
värderingar och attityder

- utveckla en god samverkan mellan funktionshindersrörelsens 
organisationer och kommunala styrelser, nämnder, förvaltningar och 
bolag samt verka för att funktionshinderperspektivet beaktas på alla 
andra områden inom kommunen.

Arbetsuppgifter

- hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser 
avseende service m m

- följa förändringen i efterfrågan av samhällets service

- ta till vara personer med funktionsnedsättningskunskaper, 
synpunkter och erfarenheter
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- följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya 
intentioner)

- följa upp nämnders/styrelsers resursbehov enligt överensstämmelse 
med nationell lagstiftning som ska garantera mänskliga och 
medborgerliga rättigheter utifrån antagna konventioner

- initiera information till allmänheten och i synnerhet till personer med 
funktionsnedsättning

- vara remissinstans inom kommunen

- ledamöter från styrelser/nämnder och funktionshindersorganisationernas 
ledamöter har ett särskilt ansvar för information mellan rådet och viss 
styrelse/nämnd/förening

Personer med funktionsnedsättning ska genom sina representanter framföra 
synpunkter på servicen i olika avseenden hos respektive styrelse/nämnd.

Kommunens olika styrelser och nämnder skall ska genom rådet utveckla 
samverkansformer, informera om planer för förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation, om nya serviceåtgärder 
mm. Detta skall ska göras i så god tid både till kommunala 
tillgänglighetsrådet och funktionshindersorganisationerna att synpunkter 
kan inhämtas. Därigenom kan personer med funktionsnedsättning genom 
sina representanter framföra synpunkter, förslag och information till 
lämpliga anpassningar, som berör personer med funktionsnedsättning och 
deras förhållanden i samhället. Således skall ska kommunala 
tillgänglighetsrådet vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor 
som berör funktionshindersområdet. Rådet hanterar inte frågor som rör enskilda 
personers förhållanden, ekonomiska redovisningsfrågor eller ärenden rörande 
tjänstetillsättningar.

Rådet, som är ett initierande och rådgivande, men icke beslutande organ ska  
verka för att personer med funktionsnedsättnings intressen och önskemål  
vinner beaktande. Rådet har till uppgift att samråda om alla frågor av allmän 
karaktär intill de gränser, vilka betingas av gällande lagar och förordningar,  
arbetsavtal eller liknande. Rådet äger inte taga befattning med frågor, som 
rör enskilda personers förhållanden och inte heller med ekonomiska 
redovisningsfrågor eller ärenden rörande tjänstetillsättningar

Förslag som har ekonomiska konsekvenser tillställs kommunstyrelsen. 
Övriga ärenden sändes till respektive styrelse/nämnd.

Rådets sammansättning

Rådet ska bestå av 17 ledamöter. En representant för Delaktighet  
Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR, fem för Handikappförbundens 
samarbetsorgan (HSO), en för Synskadades Riksförbund, SRF, två represen-
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tanter från socialnämnden, en representant från vardera kommunstyrelsen,  
byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, miljönämnden, 
fritidsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden och stadsbygg-  
nadskontoret. Rådet ska bestå av 15 ledamöter. En representant för Delaktighet 
Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR, fem för Handikappförbundens samarbetsorgan 
(HSO), en för Synskadades Riksförbund, SRF, två representanter från 
socialnämnden, en representant från vardera kommunstyrelsen, miljö- och 
byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden, 
kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden.
För ledamöterna utses samma antal ersättare. Mandattiden är fyra år och 
sammanfaller med vad som gäller för kommunala nämnder.

Föreningar, som vill bli representerade i tillgänglighetsrådet, skall ska före 
den 1 november det år kommunfullmäktige väljs, lämna in förslag till 
kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.

Vid valet av representanter för styrelser och nämnder bör beaktas att samtliga 
i kommunfullmäktige företrädda politiska partier blir företrädda.

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i rådet

Rådets organisation Rådets organisation och arbetssätt

Rådet skallska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid rådets sammanträden förs protokoll, vilket efter justering av ordföranden 
och utsedd justerare tillställs rådets medlemmar, kommunstyrelsen, 
socialnämnden samt funktionshindersorganisationerna.

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i rådet.
Till sekreterare kan utses befattningshavare vid kommunstyrelsens  
kansli alternativt socialnämndens.

Socialchefen eller den tjänsteman han/hon i sitt ställe utser, äger närvara vid  
rådets sammanträden och deltaga i rådets överläggningar.

Vid behandling av visst ärende kan annan person med speciell sakkunskap  
deltaga i sammanträdet.

Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

Vid rådets sammanträden förs protokoll, vilket efter justering av ordföranden 
och utsedd justerare tillställs rådets medlemmar, kommun- styrelsen, 
socialnämnden samt funktionshindersorganisationerna.

Rådet äger Rådet har möjlighet att inom sig utse ett arbetsutskott bestående av 
fem ledamöter och fem ersättare. Av dessa skall ska tre ledamöter och tre 
ersättare väljas bland representanterna och för i rådet företrädda styrelser 
och nämnder. Två ledamöter och två ersättare väljs bland i rådet företrädda 
och ovan nämnda funktionshindersorganisationer.
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Om ledamot i rådet är hindrad att inställa sig till sammanträde eller att 
vidare deltaga delta i sammanträde, inträder i första hand den ersättare 
som företräder samma organisation eller styrelse/nämnd som ledamoten 
och i andra hand i följande ordningsföljd:

Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), DHR, SRF, kommunstyr- 
elsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,  
byggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden, fritidsnämnden, 
kulturnämnden och stadsbyggnadskontoret. Handikappförbundens 
samarbetsorgan (HSO), DHR, SRF, kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden,  
kulturnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

Om ledamot i arbetsutskottet är hindrad att inställa sig till sammanträde eller 
att vidare deltaga delta i sammanträde, inträder ersättarna till tjänstgöring i 
den ordning de är uppställda i valprotokollet.

Till rådets ledamöter skall ska utgå arvode, traktaments- och 
resekostnadsersättning enligt av kommunfullmäktige fastställda 
regler för förtroendevalda.

Stöd från tjänstemän i Luleå kommun
Strateg från samhällsutvecklingskontoret, befattningshavare vid miljö- 
och byggnadsförvaltningen eller stadsbyggnadsförvaltningen samt 
sekreterare från stadsbyggnadsförvaltningen eller kommunstyrelsens 
kansli, utgör rådets stöd och svarar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och 
administrativ service samt deltar vid rådens möten.

Vid behandling av visst ärende kan annan person med speciell 
sakkunskap delta i sammanträdet.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-22

 
2015/1750

Anders Bylund

Förfrågan om ändrad detaljplan för Karpen, Luleå centrum 
Ärendenr 2015/1750

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att 
förbereda markanvisning av kvarteret Karpen enligt ett jämförelseförfarande

Sammanfattning av ärendet
Riksbyggen och Galären har var för sig lämnat in förfrågningar om 
markanvisning och ändrad detaljplan för kvarteret Karpen (parkeringshuset) i 
Luleå centrum för att möjliggöra bostäder på kvarteret.

Samhällsutvecklingskontoret är positiv till tillägg av bostäder i kvarteret. 
Kontoret föreslår att markanvisning sker utifrån jämförelseförfarande där 
aktörer, var för sig eller i samverkan, ges möjlighet att utveckla och presentera 
sina idéer. Efter beslut om markanvisning kan arbetet med förändring av 
detaljplanen starta.

Översiktsplanen anger ett antal kvaliteter som kommer att vara vägledande 
vid jämförelseförfarandet; förtätning i form av påbyggnad av befintliga 
byggnader kan utformas från fall till fall. Höga krav ska ställas på arkitektur, 
teknik, tillgänglighet och energi samt tillgång till friytor. Ambitionen i 
översiktsplanen är också att vid ny- eller ombyggnad ska krav ställas på 
flexibla lokaler i bottenplan. Specifika kvaliteter för kvarteret Karpen som 
tillkommer utöver ovanstående är vikten av en genomgående ekologisk profil 
samt att 400 p-platser bör bibehållas med hänsyn till handel, besöksnäring och 
arbetspendling.

Beskrivning av ärendet
Riksbyggen och Galären har var för sig lämnat in förfrågningar om 
markanvisning och ändrad detaljplan för kvarteret Karpen i Luleå centrum för 
att möjliggöra bostäder på kvarteret.

Gällande detaljplan för kvarteret anger allmän parkering i två till fyra 
våningar. Karpens parkeringshus innehåller idag 700 parkeringsplatser på 
fyra våningsplan inomhus samt utomhus på taket. Beläggningen varierar 
kraftigt mellan vardag och helgdag. Vardagar är det relativt fullbelagt då 
parkeringshuset i hög grad används som arbetsplatsparkering medan det 
lördagar oftast finns 250 till 350 lediga platser mellan 12.00 och 15.00.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-22

 
2015/1750

Anders Bylund

Översikt över det aktuella kvarteret Karpen. © Lantmäteriet Geodatasamverkan

Luleå kommun tillämpar friköp av parkering som en möjlighet för 
fastighetsägare att klara angivna parkeringstal då möjligheterna inom 
tomtmark saknas. 140 parkeringsplatser i Karpen är friköpsplatser upplåtna i 
samband med bygglov på 80-talet. Ett 30-tal platser hyrs ut till boende i 
centrum vilket är en stark minskning från tidigare år. Ytterligare 150 platser 
upplåts med avtal eller månadskort.

Bostäder i kvarteret är i linje med översiktsplanen som anger att förtätning i 
form av påbyggnad av befintliga byggnader kan utformas från fall till fall. 
Höga krav ska ställas på arkitektur, teknik, tillgänglighet och energi samt 
tillgång till friytor. Planen säger också att vid ny- eller ombyggnad ska krav 
ställas på flexibla lokaler i bottenplan. För kvarteret Karpen kan också 
alternativ för fastighetsbildning som tillgodoser de olika kraven prövas. 
Hänsyn måste även tas till behovet av allmänna parkeringsplatser i centrum.

Karpens parkeringshus har en roll i kommunens parkeringsplanering på flera 
sätt. Översiktsplanen anger en ambition att inte använda markytor i centrum, 
gatumark som tomtmark, för parkering utan hänvisa till parkeringshus. 
Kommunens parkeringshus har även en roll om kommunen vill fortsätta 
nyttja friköp som en parkeringsstrategi för arbetande och boende i centrum.

Det är inte brist på allmänna parkeringar i centrum. Dock finns en 
snedfördelning i parkeringsbehovet norr och söder om Storgatan som medför 
att parkeringsplatser norr om centrum är överbelagda medan det finns gott 
om lediga platser söder om Storgatan. Det medför att det kan vara möjligt att 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-12-22

 
2015/1750

Anders Bylund

minska antalet platser i Karpen. 400 platser bör bibehållas med hänsyn till 
handel, besöksnäring och arbetspendling. En minskning av antalet platser i 
Karpen minskar dock kommunens möjlighet att hänvisa till faktiska platser 
vid friköp av parkering.

De företag som visat intresse av omvandling av Karpen bör ges möjlighet att 
visa hur kommunens ambition av fler bostäder, flexibla lokaler i bottenplan, 
energismarta lösningar samt det allmänna parkeringsbehovet kan uppfyllas.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att markanvisning enligt 
jämförelseförfarande genomförs där aktörer, var för sig eller i samverkan, ges 
möjliget att utveckla sina idéer. Efter beslut om markanvisning kan arbetet 
med att förändra detaljplanen påbörjas.

I denna fråga har Samhällsutvecklingskontoret samrått med 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Luleå kommuns översiktsplan 2013, Program C

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Riksbyggen
Galären
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 216

Detaljplan för del av Gammelstad,   Öhemmanet 1:250 och 
del av Öhemmanet 1:11
Ärendenr 2015/616-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 
1:11.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Gammelstad, 
Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11.

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att skjuta ställningstagande 
i ärendet till nämndens sammanträde 2015-12-10.

Planområdet består av Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11 och är 
beläget i Ektjärn, Gammelstad. Området angränsar mot Domarvägen, 
Skiftesvägen och i övrigt bostadsbebyggelse. Planens huvudsakliga syfte är att 
ge planmässiga förutsättningar för en förskola. Detaljplanen innebär att del av 
parkmark samt del av tidigare mark avsedd för gruppboende tas i anspråk för 
en förskola i 2 våningar med tillhörande utemiljö. Detaljplanen säkerställer 
även en utökad byggrätt för befintligt gruppboende.

Sammanträdet
Planarkitekt från avdelning Stadsplanering föredrar ärendet.

Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-11-06
 Detaljplan A4 (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser, illustration) 

(bilaga)
 Planbeskrivning med bilagor (Riskutredning) (bilaga)
 Granskningsutlåtande (bilaga)
 Samrådsredogörelse (bilaga)
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-12-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Sändlista SBF ärendenr 2015/616-214
Kommunfullmäktige
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Gruppbostäder

B
1

Förskola/SkolaS
1

Kommunen är huvudman för allmän plats

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela

planområdet.

GRÄNSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄNNA PLATSER

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Största byggnadsarea i kvm

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft

ParkPARK

Byggnad får inte uppföras

e
2

000

Största byggnadsarea i kvm, max 25 kvm per byggnad

e
1

000

Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska

ledningar

Marken får endast bebyggas med förråd

u

Administrativ gräns

Högsta totalhöjd i meter

Parkering

P

Administrativ gräns och egenskapsgräns

(PBL 4 kap 5 § 2)

(PBL 4 kap 5 § 3)

(PBL 4 kap 5 § 3)

(PBL 4 kap 5 § 3)

(PBL 4 kap 11 § 1)

(PBL 4 kap 11 § 1)

(PBL 4 kap 11 § 1)

(PBL 4 kap 11 § 1)

(PBL 4 kap 11 § 1)

(PBL 4 kap 6 §)

(PBL 4 kap 21 §)

(PBL 4 kap 7 §)

Gata (PBL 4 kap 5 § 2)

GATA

0.0
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Dnr: SBF 2015/616

Detaljplan för del av Gammelstad, 
Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11

Ektjärn Förskola samt gruppboende
Luleå kommun          Norrbottens län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-09 att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat planförfarande 
(se 5 kap. plan- och bygglagen). För att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för 
att ge möjlighet till insyn och påverkan ska samråd ske med myndigheter, sakägare och övriga 
berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. 

Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden fr o m 31 augusti t o m 
21 september 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, 
på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Annons om samrådet infördes i lokaltidningarna Norr-
bottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 28 augusti 2015.

Planhandlingarna och information om samrådet har i detta fall sänts till till samtliga fastighetsä-
gare som angränsar till planområdet samt till myndigheter och övriga berörda enligt sändlista.  

Samråd har under arbetet med planförslaget även skett kontinuerligt med berörda kommunala 
förvaltningar och bolag. 

Under samrådstiden inkom 10 skrivelser.
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Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, 2015-09-01
• Trafikverket, 2015-09-09

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Boende Tingsvägen 13, Gammelstad, 2015-09-07
• Boende Rågvägen 49, Gammelstad, 2015-09-15
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-09-15
• Boende Domarvägen 47, Gammelstad, 2015-09-16 
• Lantmäteriet, 2015-09-18
• Boende Tingsvägen 9, Gammelstad, 2015-09-21
• Länsstyrelsen, 2015-09-21
• Skanova, 2015-09-22
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin 
helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin 
helhet. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna 
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmandet 
1:250, och del av Öhemmanet 1:11. Syftet med detaljplanen är pröva förutsättningarna av en 
ny förskola samt bibehålla de planmässiga förutsättningar till en utbyggnad av gruppboendet. 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. 

Luleå kommun anser inte att planens genomförande medför någon betydande miljöpåverkan 
och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför inte behöver upprättas. Länsstyrelsen 
delar kommunens uppfattning. 

Länsstyrelsens synpunkter

Länssyrelsen noterar att en kompletterande utredning om markföroreningar är pågående. Läns-
styrelsen kan därför i nästa skede ha synpunkter rörande detta.

Länsstyrelsen har förövrigt inga synpunkter till planförslaget.

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 
beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och 
bygglagen.

Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för social hållbarhet och samhällsskydd samt 
miljöskydd. 
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Kommentarer:

Samråd med Länsstyrelsen avseende markförorening på angränsande fastighet har skett. Verksamhets-
utövaren kommer att genomföra provtagning under 4e kvartalet 2015. Om förorening har spridit sig 
görs en bedömning av åtgärd innan detaljplanen antas.  

Lantmäteriet
Planhandlingarna och illustrationen anger att parkeringsbehovet för gruppboendet och 
förskolan ska samlokaliseras inom mark med S1 betecknat, Förskola/skola. För att förtydliga 
att området ska tillgodose omkringliggande fastighets behov av parkering kunde eventuellt 
lämplig planbestämmelse redovisa detta, t.ex. Pg där g:et anger att marken ska vara tillgäng-
lig för gemensamhetsanläggning. Angivandet av beteckningen g är ingen nödvändighet 
för att vid kommande förrättning kunna pröva ett inrättande av gemensamhetsanläggning 
lämpligt. Det kan däremot ange intentionen och undvika att området får en användning som 
omöjliggör detta. I övrigt inget att erinra.

Kommentarer:

Synpunkten har beaktas genom att parkering för förskola/skola ändras till kvartersmark med använd-
ningen P. Samnyttjande av parkeringen ska ske, vilket beskrivs i planbeskrivningen.

Kommunala förvaltningar och bolag
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Plankarta och planbestämmelser 
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att byggnadens höjd ska regleras med angiven maxi-
mal totalhöjd.

Kommentarer:

Byggnadshöjden ändras till maximal totalhöjd. 

Utformning parkering och vändplan 
Förvaltningen ser risker med utformningen av parkeringsplatsen och vändplanen. Barn och 
föräldrar som kommer från parkeringen till förskolan, måste korsa infarten till vändplanen 
när de ska in genom de norra grindarna till förskolan. Miljö- och byggnadsförvaltningens 
förslag är istället att man spegelvänder parkeringen, så att parkeringarna är närmast ingång-
en till förskolan och infarten till vändplanen är mot gångvägen mot busshållsplatsen, vilket 
troligen minskar olycksrisken för de barn som kommer med bil. 

Antalet livsmedelsleveranser beräknas till 2 stycken per vecka enligt planhandlingen. Detta 
anser vi är väldigt lågt räknat för en förskola med 100 barn. Samt att det troligen även kom-
mer andra leveranser och servicetrafik in till förskolan, vilket bidrar till olycksriskerna för 
barnen med att korsa vändplanen. 

Kommentarer:

Detaljplanen illustrerar enbart ett förslag till parkeringens utformning. Möjligheterna till att spegel-
vända parkeringen med infart närmare Skiftesvägen är möjligt, men med en sådan utformning anses 
andra trafiksäkerhetsproblematiker uppstå då flera trafikslag ska samsas i en korsningspunkt. Illustra-
tionen redovisar en gångyta närmast parkeringarna som ska kunna nyttjas av föräldrar och barn för 
att slippa gå över infartsvägen mer än nödvändigt. Exakt utformning regleras ej i detaljplan.

Ny information om att fyra levaranser (2 livsmedel och 2 sophantering) sker per vecka har angivits, 
vilket ändrats i planbeskrivningen. 

3

140



Förvaltningen anser att det är alldeles för lite parkeringsplatser för föräldrar vid lämning och 
hämtning av barn, 6 stycken. En förskola med ca 100 barn, där de flesta barnen troligen inte 
bor i de närmaste kvarteren, kommer dessa barn troligen att skjutsas till förskolan. Mer-
parten av dessa barn kommer att komma inom ca en timme på morgonen och medföljande 
förälder uppehåller sig i området i snitt ca 10 minuter. Detta kommer att skapa stora problem 
med bilar som står på platser som inte är avsedda för detta, t ex vändplan, Statoil, eller längs 
vägarna. Detta i sin tur skapar olycksrisker för barnen. Det är dock viktigt att en utökning av 
parkeringsytan inte sker på bekostnad av barnens friytor, ordentliga cykelparkeringar bör 
anordnas vid ingångarna, men även vid busshållplatsen. 

Kommentarer: 

Antalet parkeringsplatser är beräknade och framtagna utifrån den parkeringsnorm som är under fram-
tagande, och bedöms därmed som tillräckliga. Detta står beskrivet i planbeskrivningen. 

På illustrationen har det tydliggjorts var cykelparkering kan finnas. I planbeskrivningen är det beskri-
vet att cykelparkering ska anordnas. 

Buller 
På skolgårdar och förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dag-
värde på delar av gården som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. 
Avståndet från Skiftesvägens mitt till närmaste del av förskolegården är ca 15 meter. Antalet 
fordon under ett vardagsdygn oktober 2010 var 1530 stycken längs Skiftesvägen. Hastighe-
ten på vägen är 50 km/h. Enligt planbeskrivningen bedöms riktvärdet för god ljudkvalitet 
på gården att inte överskridas. Trafikmätningen är utförd för fem år sedan. Hur mycket har 
förändrats? Förskolan kommer enligt handlingarna att medföra en ökning av ca 100 fordon 
per dag längs Skiftesvägen, troligen mer. Förvaltningen vill se en bullerkarta med ljudnivåer 
för förskolegården. 

Kommentarer:

Planbeskrivningen har kompletteras med en redovisning av beräknat trafikbuller vid planområdet. 
Tra fikmängderna bedöms vara konstanta. Ingen större exploatering har skett eller bedöms komma att 
sek som påverkar trafikmängderna längs Skiftesvägen.

Träd 
Planområdet består av ett fint grönområde med såväl barr- som lövträd. Tyvärr finns de 
flesta befintliga barrträden på markytan för den tänkta förskolan. Miljö- och byggnadsför-
valtningen anser att man i möjligaste mån ska spara så många barrträd som möjligt (utöver 
de som finns på planerad parkmark). Man bör undersöka vilka träd som kan sparas och 
därefter reglera dessa med planbestämmelser. Anordna gröna tak om möjligt. 

Kommentarer: 

Bibehållande av grönområden regleras ej på plankartan, utan hanteras i kommande skede. Träd inom 
planområdet ska mätas in inför projekteringen och behållas i stor utsträckning. Detta förtydligas i 
planbeskrivningen.  

Riskanalys och farligt gods 
Riskanalysen visar på att inom ramen för föreliggande detaljplaneförslag kan erforderliga 
skyddsavstånd skapas mellan förskolan/gruppboendet och bensinstationen, så att det aktu-
ella planförslaget uppfyller PBL:s krav av att marken ska vara lämplig för ändamålet med 
planen. Miljö- och byggförvaltningen tycker dock inte att det känns bra att ha en förskola och 
ett gruppboende nära en bensinstation.  
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Kommentarer:

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att riskanalysen är korrekt utförd. 

Tillgänglighet 
Byggnader och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla. Detta ställer krav på 
att entréer och friytor utförs utan nivåskillnader eller andra hinder. Därför är det viktigt 
att husets entréer planeras så att nivåskillnader undviks eller blir små och kan överbryggas 
med små ramper eller annat. Detta ställer krav på byggnadens höjdsättning i förhållande till 
omgivande mark.

Fastighetens friytor bör planeras så att nivåskillnader undviks eller på ett enkelt sätt kan 
överbryggas samt att de funktioner som planeras, ex lekplats, uteplatser samt ytor som an-
vänds för uteaktiviteter görs tillgängliga för funktionsnedsatta. 

Kommentarer: 

Planen reglerar inte byggnadens höjdsättning, utan gällande lagstiftning avseende tillgänglighet ska 
följas och regleras i bygglovsskedet. Marken inom planområdet är utan större marknivåer och ovanstå-
ende bedöms inte utgöra ett hinder. 

Lek och friytor 
Rätten till fysisk aktivitet är självklar och viktig för alla barns hälsa. Utomhustiden på försko-
lan utgör för många unga barn idag den största delen av fysisk aktivitet i vardagslivet. 

Barn som har möjlighet att leka på större områden med kuperad mark och varierande växt-
lighet har visat sig röra på sig 20 % mer och har en förbättrad motorik och koncentrations-
förmåga. Det är därför viktigt att detta beaktas vid utformandet av utemiljön. Stockar från 
eventuell avverkning, stubbar och stenar utgör naturliga platser som stimulerar till fantasilek 
och ska i möjligaste mån lämnas kvar och nyttjas vid utformandet av den nya utemiljön. Vik-
tigt är att avstånd är anpassade för att förhindra fallolyckor. 

Kommentarer:

Synpunkterna motiverar ingen ändring av plankartan då dessa har en för hög detaljeringsnivå. Text 
om friytor har kompletteras i planbeskrivningen. 

Enligt planförslaget möjliggörs en förskolegård på ca 4100 kvm. Med 100 barn ger det ca 
40 kvm/barn. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser således att planförslaget bör erbjuda 
goda möjligheter för utomhusaktiviteter under förutsättning att friytorna inte avgränsas 
felaktigt och barn får obehindrat tillträde till hela området. 

Kommentarer:

Synpunkten noteras. 

Miljö- och byggnadsförvaltingen anser också att det vid utformandet av friytor är viktigt att 
man planerar för hur bullerstörningen kan minimeras genom bevarande av naturliga och 
upprättande av nya bullerbarriärer såsom träd och buskar. Det främjar att utomhusaktivite-
ter kan bedrivas även i undervisningssyfte. En tyst utomhusmiljö bidrar också till en ökad 
tal- och inlärningsförmåga. 

Kommentarer:

Vegetation regleras ej i detaljplanen. Vegetation ger en marginell påverkan på buller. Information om 
utemiljö kompletteras i planbeskrivningen. 
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Solskydd 
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det är viktigt att utegården erbjuder möjlighet till 
solskydd under sommardelen av året, detta för att minska exponering en av skadligt UV-
strålning. 

En förskolegård ska därför ha naturligt skuggiga ytor, barnen ska ha en möjlighet att obe-
hindrat välja mellan sol och skugga. Det ska alltså inte finnas några avgränsande områden 
där uteaktivitet pågår och inte naturlig skugga förekommer. Skuggningen skapas med fördel 
genom träd och andra växter då det finns bevisade synergieffekter för barnens hälsa och 
naturligt gröna lekytor. 

Solens strålar är minskat farliga på morgon och eftermiddagen det är därför viktigt att man 
i möjligaste mån anpassar utemiljön och skuggbildningen för att ge friare instrålning under 
dessa tider på dygnet. 

Kommentarer:

Synpunkterna beaktas och kompletteras i planbeskrivningen. Detta regleras dock inte på plankartan.

Rökning 
En särskilt avsedd plats för rökning bör planeras in vid gruppboende för eventuella rökare, 
som inte stör barnen vid deras lekytor. 

Kommentarer: 
Detta är inte en planfråga.

Markföroreningar 
Markföroreningar är funna på Statoil, som är grannfastigheten. Föroreningarnas utbredning 
är inte undersökt ännu. Kompletterande markundersökningar ska utföras på uppdrag av 
verksamhetsutövaren. 

Kommentarer: 
Verksamhetsutövaren kommer att genomföra provtagning under 4e kvartalet 2015. Om förorening har 
spridit sig görs en bedömning av åtgärd innan detaljplanen antas.  

Skanova
Skanova har en kabel inom planområdet men den kan flyttas om så erfordras.  
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan.

Kommentarer:

Information om teleledningar har förtydligats i planbeskrivningen.

Övriga
Boende Tingsvägen 13, Gammelstad
Jag vill lämna följande kommentarer till planbeskrivningen för den nya förskolan på Ektjärn.

Det är många barn som färdas längs den befintliga GC-vägen till Öhemsskolan och Stadsö-
skolan. Under byggskedet kommer krävas anpassade lösningar för dem att ta sig förbi bygg-
platsen. Att helt stänga av GC-vägen skulle innebära långa omvägar och trafikfarliga lös-
ningar för barnen. I Gammelstads centrum pågår ombyggnationer av hyreshus och där har 
den befintliga GC-vägen stängts av för gående och cyklister under flera år. De måste istället 
ta en lång omväg för att nå Stadsöskolan och färdas utmed och korsa trafikerade vägar.
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För att undvika en situation där föräldrarna på Ektjärn måste börja köra sina barn till sko-
lorna pga ännu osäkrare väg till skolan så bör det utredas hur man kan hålla GC-vägen öp-
pen och helt undvika byggtrafik på den under byggskedet. Eller planering för hur alternativ 
tillfällig GC-väg kan förläggas och märkas ut under byggskedet.

Kommentarer: 

En trafiksäker väg för skolbarnen är en viktig fråga i kommande skeden. Synpunkten motiverar dock 
inga ändringar eller regleringar i planförslaget. Trafiksäkerhet under byggtid ska hanteras i projekte-
ringsskedet. 

Nästa förslag gäller en utbyggnad av parkeringsmöjligheterna i samband med de planerade 
byggarbetena. Vägen till Öhemsskolan och Stadsöskolan längs Rågvägen är idag en kata-
strof. Rågvägen är endast en liten villagata som inte är anpassad för all den trafik som skolan 
genererar. På morgonen är det en hopplös situation med bilar, gående barn och cyklande 
barn som ska till Stadsöskolan. Inga parkeringar finns. Rektorn har skickat ut ett brev som 
uppmanar föräldrarna att inte köra in på Rågvägen utan släppa av barnen vid övergångs-
stället vid Skiftesvägen istället. Där finns dock ingen lämplig yta för att släppa av barnen 
och situationen är lika kaotisk som vanligt då alla kör sina barn till skolan pga den rådande 
osäkra skolvägen. Förslaget är alltså att bygga en parkeringsyta som kan nyttjas av föräldrar 
som ska släppa av sina barn som sedan får gå den sista biten till skolan. Ytan kunde ligga i 
närheten av den nya förskolan eller på andra sidan av Skiftesvägen (i bästa fall så borde en 
bred trottoar byggas längs Rågvägen fram till skolan, men det berör ju inte detta ärende).

Kommentarer:

Synpunkten motiverar inga ändringar eller regleringar i planförslaget, utan hanteras i projekterings-
skedet. 

Enligt planförslaget finns det p-platser i nära anslutning till förskolan där barnen inte ska behöva 
passera vägar som är förenat med trafikfara. Det är även säkerställt en gångyta runt parkeringen och 
vidare fram till förskolans entré. Detta redovisas på planillustrationen. Detaljplanen reglerar inga 
åtgärder för Skiftesvägen.

Boende Rågvägen 49, Gammelstad
Är det verkligen rimligt att placera en förskolan i omedelbar närhet av en bensinmack? Att 
förskolan dessutom kommer att ligga väldigt nära en trafikerad väg, där både bilar och 
bussar passerar, gör ju inte saken bättre. Plus att det finns två starkt trafikerade vägar och 
en rondell en bit ifrån (Mariebergsvägen och ”97:an”)! Närheten till Statoil innebär en ökad 
fara för barnen. Både miljömässigt, trafiksäkerhetsmässigt men även ur brandhänseende. 
Vad tycker ”Brand och Räddning” om denna placering?!? Trafiken i området kommer att 
öka markant och då i synnerhet när barn skall lämnas och hämtas på förskolan. Detta kom-
mer ju att få konsekvenser för skolbarnen (boendes på Ektjärnsområdet) som skall passera 
Skiftesvägen, på sin väg mot skolan. Alltså sämre trafiksäkerhet för ännu fler barn! Varför 
inte satsa på att bygga en ny förskolan på den plats där Stadsöns Förskola ligger idag? Helt 
klart ett mycket bättre alternativ! Bakom den förskolan finns ett stort grönområde som skulle 
passa perfekt! Låt barnen gå kvar på Stadsöns- och Magnetens förskola under byggtiden och 
placera den nya förskolan på grönområdet bakom Stadsöns Förskola! Om inte ”modulerna”, 
som inrymmer Magnetens förskola, kan nyttjas (pga att kontraktstiden går ut) får man , un-
der byggtiden, hitta en tillfällig lösning för dessa två avdelningar.
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Kommentarer:

Angående förskolans föreslagna placering i nära anslutning till bensinmacken har ett gemensamt ar-
bete skett mellan olika förvaltningar på kommunen. I detta arbete har lokaliseringsfrågan noga avvägts 
och tillsammans har ett beslut tagits om att pröva denna lokalisering för en ny förskola. Det har tidi-
gare funnits en förskola på tomten, vilket har stärkt argumenten för att pröva dess lämplighet. Luleå 
kommun anpassar löpande förskoleverksamheten utifrån barnutveckling och prognoser för respektive 
område. I Gammelstad har barnunderlaget minskat drastiskt de senare åren. Nedläggning av enavdel-
ningsförskolor, som t ex Igelkotten i Gammelstad ligger i linje med Barn- och utbildningsnämndens 
lokalstrategi i dylika situationer. Inför hösten 2015 var det trots att Igelkotten stängts ytterligare 1-2 
avdelningar som inte fyllts vid Gammelstads övriga förskolor. 

Genom att bygga en ny 6-avdelningsförskola på Ektjärn uppnås en god spridning av förskoleplatser 
i Gammelstad. Föräldrar i Gammelstad har också gett uttryck för ökad förskolekapacitet i denna del 
av Gammelstad (medborgardialog). Ett genomförande av planförslaget innebär en större förskola i 
vardera änden av Gammelstad; Ektjärn (nybyggnation), Stadsön (Bäckhagens förskola) samt en tredje 
förskola i Kyrkbyn. När det gäller Stadsöns förskola föreligger ett omfattande renoveringsbehov. Det 
har bedömts att en ombyggnation är omfattande och kostsam. 

En riskanalys har gjorts för planförslaget. Denna utredning visar att inom ramen för föreliggande de-
taljplaneförslag kan erforderliga skyddsavstånd skapas mellan å ena sidan den planerade förskolan och 
gruppboendet och å andra sidan bensinstationen. Det gäller såväl beträffande skyddsavstånd med hän-
syn till olycka som med hänsyn till  människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att förebygga 
luftföroreningar och bullerstörningar. Sammantaget innebär förslaget en tillfredställande säkerhet vid 
ett genomförande. I samband med planering av ny förskola är åtgärder för att skapa en säker trafiksi-
tuation en av de viktigaste frågorna. 

Boende Tingsvägen 9, Gammelstad
Den 19 mars 2014 bjöd kommunen in till samtal om skolutvecklingen i områdena Gammel-
stad, Rutvik och Sunderbyn. På detta möte var vi flertalet föräldrar som ville att Stadsöns 
förskola skulle få vara kvar och rustas upp. Stadsöns förskola har en mycket trevlig placering 
vid ett grönområde med en jättefin utemiljö för barnen. Är inte det värt någonting? Den nya 
förskolan kommer ligga nära mer trafikerade vägar och Statoil som drar till sig trafik. Varför 
bjuder kommunen in till medborgardialog när beslutet ändå inte går att påverka?

Kommentarer: 

Se ovan kommentar till boende Rågvägen 49.

Boende Domarvägen 47, Gammelstad

Flytta entré 2 enligt bild 1. Förslaget motverkar att entré 2 används vid hämtning/lämning 
med bil som parkeras inne i bostadsområdet på Domarvägen. Förslaget främjar hämtning/
lämning med cykel/barnvagn eftersom det blir en kortare väg. Upptagningsområdet för 
förskolebarn är betydligt större från Öhemmanet, Stadsöcentrum etc än från Ektjärn. Försla-
get främjar hämtning/lämning med cykel/barnvagn vintertid eftersom det blir en genare väg 
inne på förskolegården. Erfarenhetsmässigt så har inte förskolors gårdar prioriterats först vid 
snöröjning. Snöröjningen förenklas då avståndet till entrén kortas.
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Kommentarer:

På planillustrationen har det tydliggjorts var cykelparkering kan finnas för föräldrar som lämnar/
hämtar med cykel/barnvagn. I planbeskrivningen är det beskrivet att cykelparkering bör anordnas. En-
tré nummer 2 har flyttat i enlighet med den föreslagna placeringen som förspråkas. Illustrationskartan 
har reviderats utifrån detta.

Bra att trafiken är lagd till Skiftesvägen och inte kommer in på bostadsområdet på Domarvä-
gen.

Undersök möjligheterna att ha personalparkeringar på andra sidan gatan istället för på den 
mark som är liten idag. Plats för personalparkering kan tex vara på Mariebergsvägen enligt 
bild (se nedan) 2-6 eller mellan Statoil och Skiftesvägen enligt bild 7. Minst 12 stycken par-
keringar borde kunna flyttas, gärna 18 stycken. Förslaget främjar trafiksituationen utanför 
förskolan och ger utrymme för mer lekyta, som redan idag är liten. Utforma istället inritade 
parkeringsplatser till hämta/lämna fickor. Alternativ placering för dessa är efter Skiftesvä-
gen. Trafikingenjör kan med fördel anlitas för att ta fram förslag.

Kommentarer:

Antalet parkeringsplatser är beräknade och framtagna utifrån den parkeringsnorm som är under fram-
tagande. Ytor för parkering bedöms därmed som tillräckliga. Detta står beskrivet i planbeskrivningen.

Bild 2. hör till synpunkter, Domarvägen 47.
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Bild 3. hör till synpunkter, Domarvägen 47.

Bild 1. Utklipp av bild som hör till synpunkt, fastighetsägare Domarvägen 47.
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Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar i detaljplanen inför    
granskningsskedet: 
• Parkeringsytan planläggs som kvartersmark, P, och ersätter tidigare kvartersmark för 
S1. 
• Totalhöjd ersätter byggnadshöjd på plankartan.
• Administrativ gräns för u-område för allmäna ledningar har lagts till på plankartan. 
• Felaktig information om varutransporter och sophämtning till förskolan revideras i 
planbeskrivningen. 
• Planhandlingarna har kompletterats med en redovisning av trafikbuller inom plan-
området. 
• Förtydligande kring trädens betydelse i området görs i planbeskrivningen.
• Entré nr 2 har flyttats och illustreras på ny plats.
• Cykelparkering har tydliggjorts på illustrationskartan.
• Förtydligande om Skanovas teleledningar har lagts till i planbeskrivningen.
• Del av användning avseende Förskola/Skola (S1) ersätts med användning PARK för att 
möjliggöra en mjukare kurva på GC-stråket.
• Delar av allmän användning PARK ändras till GATA för att inrymma befintlig buss-
hållplats och dike. 

Kvarstående synpunkter  
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon 
ändring i detaljplanen. Motivering till att dessa inte blivit tillgodosedda redovisas under 
respektive yttrande.   
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Bild 4. hör till synpunkter, Domarvägen 47. Bild 5. hör till synpunkter, Domarvägen 47.

Bild 6. hör till synpunkter, Domarvägen 47. Bild 7. hör till synpunkter, Domarvägen 47.
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• Man bör undersöka vilka träd som kan sparas och därefter reglera dessa med planbe-
stämmelser (Miljö- och byggnadsförvaltningen).
• Få parkeringsplatser för förskolans verksamhet (Miljö- och byggnadsförvaltningen).
• Önskelmål om detaljerad utformning och gestaltning av förskolans utemiljö avseende 
tillgänglighet och lek (Miljö- och byggnadsförvaltningen). 
• Annan placering och utformning på parkering (Boende Domarvägen 47 samt boende 
Tingsvägen 13).
• Det bör det utredas hur man kan hålla GC-vägen till Öhemsskolan och Stadsöskolan 
öppen och helt undvika byggtrafik på den under byggskedet. Eller planering för hur 
alternativ tillfällig GC-väg kan förläggas och märkas ut under byggskedet (Boende Tings-
vägen 13).
• Uttrycker brister och oro med placering av ny förskola nära bensinstation och trafike-
rade vägar (Boende Rågvägen 49). 
• Önskemål om att bygga en ny förskolan på den plats där Stadsöns Förskola ligger 
idag (Boende Rågvägen 49).
• Önskemål om att Stadsöns förskola ska få vara kvar och rustas upp (Boende Tingsvä-
gen 9). 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2015-10

AnneLie Granljung    Daniel Rova   
Planchef     Planhandläggare
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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:

• Plankarta med bestämmelser och illustration 
• Planbeskrivning
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande
• Fastighetsförteckning

Bilaga: Riskanalys avseende ny etablering av Ektjärn förskola och gruppboende, Ramböll,  
2015-08-26.

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har juridisk 
verkan.

Planens syfte och huvuddrag
Inom planområdet ligger ett gruppboende, en äldre byggnad som idag står tom, samt parke-
ring. Den äldre byggnaden är i sämre skick vilket innebär att den behöver rivas. Södra delen 
av planområdet är grönområde med bevuxen skog där huvudstråk för gång- och cykel leds 
igenom idag. Planområdet omfattas sedan tidigare av två detaljplaner. Fastigheten Öhemma-
net 1:11 omfattas sedan tidigare av Stadsplan för stadsdelen Ektjärn (a315) fastställd 1973-03-
01. I gällande detaljplan är delar av planområdet utlagt som park eller plantering och områ-
det berörs av en gång- och cykelväg. 

Fastigheten Öhemmanet 1:250 omfattas av detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmanet 
1:250 (Pl 111) Laga kraft 1993-03-05 med användning säkerställd för gruppboende. I gällande 
detaljplan för gruppboendet medges en utökning av verksamheten. Detta planförslag ska 
även medge möjlighet till detta. 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar för en förskola. Barn 
och utbildningsförvaltningen planerar att bygga en ny förskola vid det aktuella planområ-
det som en del i att lösa lokalfrågan inom stadsdelen Gammelstad. Förskolan ska inrymma 
6 avdelningar. Huvudsyftet med detaljplanen är därmed att möjliggöra en nybyggnation 
av en förskola i två plan. Detta genom att säkerställa användning S1 (Förskola/ Skola) inom 
planområdet. Gällande detaljplaner inom planområdet medger inte stöd för förskoleverk-
samhet. Planförslaget ska även reglera befintlig markanvändning B1 (Gruppbostad). Del av 
planområdet regleras till parkering, P, som ska samnyttjas mellan förskolans och gruppboen-
dets verksamhet. Befintlig busshållplats och dike tillhörande Skiftesvägen regleras till allmän 
användning GATA.

Behovsbedömning
Detaljplanens markanvändning i form av förskola/skola och gruppboende bedöms inte med-
föra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver inte upprättas. 
Motivet till beslutet är att detaljplanens omfattning och den markanvändning som föreslås 
inte är av sådan art att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB kan 
befaras eller att den medger verksamheter som kräver skydd och tillstånd enligt miljöbalkens 
bestämmelser.  

Samråd med Länsstyrelsen gällande behovsbedömningen har skett (2015-06-26). Länsstyrel-
sen delar kommunens  bedömning om att planens genomförande inte kommer medföra nå-
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gon betydande miljöpåverkan med motiveringen att störningen på omgivande miljö bedöms 
vara begränsande. Länsstyrelsen anser att riskanalys samt undersökning avseende eventuella 
markföroreningar är positivt. Länstyrelsen anger att riskanalys bör belysa olycksrisken och 
den dagliga exponeringen av lättflyktiga organiska föroreningar från drivmedelsanläggning-
en. Även luftsituationen bör uppmärksammas i planarbetet.  

Plandata
Lägesbestämning
Det aktuella planområdet är lokaliserat cirka 8 km nordväst om Luleå centrum mellan Gam-
melstad och Storheden. Planområdet angränsar i nordost mot en bensinstation och i nordväst 
mot Skiftesvägen. I övrigt angränsar bostadsbebyggelse i de övriga riktningarna.

Aktuellt området är delvist bebyggt i norra delen av området med verksamhet för gruppbo-
ende, samt en äldre byggnad som i dagsläget står tom. Södra delen av planområdet består  
av ett grönområde med bevuxen skog.  

Areal
Planområdet omfattar cirka 1,3 hektar mark. 

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet består av 2 fastigheter. Fastigheten Öhemmanet 1:250 och Fastig-
heten Öhemmanet 1:11 ägs båda av Luleå kommun. 

Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktliga planer

Detaljplanen strider ej mot gällande översiktsplan då denna medger förtätning i befintligt 
bostadsområde.

Planområdet lokalisering. Planområdet omfattar delar av fastigheten Öhemmanet 1:11 samt hela fastig-
heten Öhemmanet 1:250.

Väg 97

Skiftesvägen

Planområde
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Detaljplaner

Planområdet omfattas sedan tidigare av två detaljplaner. Detaljplan för stora delar av plan-
området omfattas av Stadsplan för stadsdelen Ektjärn (A315) fastställd 1973-03-01. Den andra 
gällande detaljplanen omfattar fastigheten för gruppboendet, detaljplan för del av Gam-
melstad, Öhemmanet 1:250 (PL 111) fastställd 1993-03-05. A315 reglerar del av området för 
parkandamål. PL111 reglerar del av planområdet för omsorgsboende. Detta innebär att det 
inte finns planstöd för den nya planerade förskolebyggnaden. 

Nuvarande markanvändning för gruppboendet B1 bibehålls i föreslagen detaljplan, men be-
gränsas i sin utbredning. Planförslaget innebär att den nuvarande markanvändningen ändras 
från Park eller B1 till S1 (Förskola/Skola) samt B1(Gruppbostäder).  

   
Nr Namn Laga kraft

A315 Stadsplan för stadsdelen Ektjärn 1973-03-01

PL 111 Detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmanet 
1:250

1993-03-05

Kommunala beslut i övrigt

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-09 att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Riksintressen
Planen omfattas inte av några riksintressen. 

Väg 97 som ligger cirka 400 meter ifrån planområdet omfattas av riksintresse för kommuni-
kation. Väg 97 är även rekommenderad färdväg för farligt gods. Riksintresset bedöms inte 
påverkas av genomförande av detaljplan. 

Utsnitt från gällande detaljplaner. PL 111 visas till vänster och A 315 till höger. 
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Förutsättningar och förändringar
Detaljplanen möjliggör en nybyggnad av förskola i Gammelstad, Ektjärn, samt reglerar 
befintligt gruppboende inom planområdet. Detaljplanen medger även parkeringsmöjligheter 
för både förskolans och gruppboendets verksamhet inom planområdet. Med anledning av 
tidigare upprättad behovsbedömning ska följande frågor behandlas särskilt i planen.

- Riskanalys avseende närheten till bensinstationen

- Möjliga markföroreningar

- Trafik till och från förskolan samt gruppboendet

- Samordningsmöjligheter för parkering mellan förskolan och gruppboendet

- Dagvattenhantering

- Utomhusmiljö av god kvalitet tillhörande förskolan

Befintlig 
bensinstation

Gruppboende 
behålls

Byggnad 
som ska 
rivas

Befintligt 
grönområde 
blir område för 
ny förskola

Planområdet präglas av det befintliga grönområdet. 

Befintligt 
Gc-stråk 
dras om
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Natur och vegetation
Planområdet består till största delen av ett befintligt grönområde. Grönområdets norra del 
präglas av tallskog blandad med björk. Området i mitten av planområdet är blötare och här 
är björkskogen slyigare och tätare. Grönområdet bryts upp i ytterkanterna och är öppnare i 
sin karaktär i de västra och sydvästra delarna av planområdet. Marken sluttar svagt åt syd-
väst. I planområdets nordliga delar är marken sedan tidigare ianspråktaget för bebyggelse 
(gruppboende och tidigare äldre byggnad som ska rivas).

Delar av den befintliga skogen inom kvartersmark bör behållas för områdets lummiga ka-
raktär och för att fortsatt avgränsa de befintliga bostadsområdena från den föreslagna för-
skolegården. Det är främst skogen i den östra kanten av planområdet som bör sparas. Denna 
kan nyttjas som en ”spännande” skogsmiljö till förskolan som är överblickbar samtidigt som 
dessa tallar kan användas som avskiljdhet mellan gruppboendet och förskolan och även 
skänka skugga åt uteplatserna. Denna skog måste dock gallras. 

Föreslagen detaljplan reglerar ett allmänt markområde för PARK som sträcker sig mellan 
befintlig bostadsbebyggelse i syd och förskolegården, och längst med planområdets västra 
kant. I detta parkområde ska befintlig natur och vegetation behållas och även på vissa platser 
förstärkas där behov finns med tillkommande träd och grönska för att bibehålla en grön och 
lummig karaktär för gång- och cykelstråket igenom planområdet. Denna grönska är även 
viktigt för att begränsa påverkan på de intilliggande bostäderna.   

Vid parkeringsytor inom planområdet bör ett antal befintliga björkar och tallar i största möj-
liga mån sparas för att tydliggöra infarten, samtidigt som träden ramar in parkeringsytan. 

Bibehållande av viktig grönska regleras ej på plankartan, utan hanteras i kommande skede. 
Träd inom planområdet ska mätas in inför projekteringen och behållas i stor utsträckning.  

Bild till vänster, ovan. Gång- och 
cykelstråket mellan bebyggelsen.  

Bild till vänster, nedan. Björkskog.

Bild till höger, nedan. Längs med 
planområdets västra kant mot Skif-
tesvägen är vegetationen glesare. 
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Geotekniska förhållanden

I samband med bygglov bör geotekniska utredningar genomföras. 

Förorenad mark

En miljökontroll har genomförts våren 2015 av verksamhetsutövaren vid bensinstationen där 
markföroreningar kopplat till läckage av bränsle påträffats. Höga halter av alifater, aroma-
ter, bensen, toluen, xylen, MTBE och PAH-L  har konstaterats i marken i anslutning till en 
påfyllnadsledning. Av miljökontrollen framgår att en kompletterande utredning föreslås då 
det ej gått att avgränsa utbredningen av föroreningen på ett tillfredsställande sätt. Om kom-
pletterade utredning visar att aktuellt planområde är påverkat av markförorening ska dessa 
avlägsnas. Den kompletterande utredningen ska ge åtgärdsförslag och tydliggöra risken för 
påverkan på människors hälsa och miljö. Utifrån vad som är känt bedöms sannolikheten 
för att planområdet är berört av markföroreningar som låg. I de fall en förorening upptäcks 
inom planområdet ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten (MB 10:11). Fastighetsägaren 
har undersökningsplikt.     

Bebyggelseområden

Bostäder

Ektjärn är ett område tillhörande stadsdelen Gammelstad i Luleå tätort där bostadsområdena 
till största del består av friliggande enfamiljshus. Byggnaderna i området är uteslutande en 
våning höga med sadeltak. En stor andel av bostäderna har inredd vind. Utformningen i 
övrigt på bostäderna är av varierande karaktär.

Offentlig service

Planområdet ligger beläget cirka 1,5 kilometer ifrån Gammelstad centrum, där det finns 
matbutik, bibliotek, vårdcentral, simhall, idrottsanläggningar, grundskola m.m. Sunderby 
sjukhus ligger längs väg 97 cirka 7 kilometer ifrån planområdet.

Inom planområdet föreslås en förskolebyggnad i två plan med plats för 6 avdelningar (cirka 
100 barn).  

Kommersiell service

En bensinstation finns norr om planområdet. Bensinstationen ligger strategiskt nära väg 97, 
samt vid en av huvudentréerna till Gammelstad. På Skiftesvägen sker tanktransporter av 
fordonsbränsle fram till Statoil. Avståndet från lossningsstället till närmsta fasad till grupp-
boendet är cirka 75 meter. Avståndet till närmsta fasad på den planerade förskolan är cirka 
110 meter enligt de föreslagna detaljplanen. 

Arbetsplatser

Inom planområdet tillskapas cirka 25 arbetstillfällen, tillhörande förskoleverksamheten. 

Byggnadskultur och gestaltning

Förskolan regleras till 9 meter i totalhöjd (motsvarar ungefär två våningar) vilket är högre än 
befintliga byggnader inom och i närheten av planområdet. Förskolebyggnaden och utbygg-
naden av gruppboendet innebär att viss andel skog måste avverkas inom planområdet, vilket 
påverkar landskapsbilden. 
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Tillgänglighet

Längs med kanterna på parkeringsytan, inom användning P, föreslås en trottoar anläggas för 
att öka säkerheten vid hämtning och lämning av barn till förskolan. 

Nytt stråk föreslås anläggas mellan förskolans norra entré och gång- och cykelvägen för att 
främja tillgänligheten och skapa en genare väg till förskolan för oskyddade trafikanter. 

Boverkets byggregler gäller för att säkerställa att god tillgängliget uppnås, både för ute- och 
inomhusmiljö. Dessa frågor hanteras vidare i projektering.

Fornlämningar
I planområdet finns inga kända lämningar eller andra bevarandevärda objekt.

Bild ovan. Bensinstationen direkt 
norr om Domarvägen och planom-
rådet. 

Bild till vänster, ovan. Bostäder och 
dess miljö längs med Domarvägen.

Bild till vänster, nedan. Byggnaden 
som ska rivas samt gruppboendet.

Bild till höger, nedan. Gruppbostad 
sett från Domarvägen.

157



10

Öppen förskolegård

Öppen yta för 
gruppboendet

Öppen yta

Parkering 
förskola och 
gruppboende 
25 p

Delar av skog 
behålls

Gc-väg dras om

Skog för 
förskolan

Entré

Entré
2

Flyttat gc-väg så att 
hållplats kan nås 
från stråket Infart 

gc

Förskola 

Öppen 
förskolegård

Friytor

Lek och rekreation

Anläggning för lek anordnas inom kvartersmark enligt gällande regler för utformning av 
skolmiljöer. Förskolegården ska tillgodose behov av trivsamhet, lek och rörelse, mötesplat-
ser, upplevelse, stimulera till fantasi samt inlärning och pedagogik. I planeringen av försko-
legården ska även lugna platser och särskilda platser för pedagogisk verksamhet utomhus 
beaktas. Stockar från eventuell avverkning, stubbar och stenar utgör naturliga platser som 
stimulerar till fantasilek och ska i möjligaste mån lämnas kvar och nyttjas vid utformandet 
av den nya utemiljön. Det är viktigt att tänka på att skapa en förskolegård med bra möjlig-
het till uppsikt redan i ett tidigt skede. För att skapa ett gott lokalklimat för förskolan krävs 
en medveten gestaltning av utemiljön. Planförslaget möjliggör en förskolegård på cirka 4100 
kvm. För 6 avdelningar bedöms cirka 100 barn, vilket ger cirka 40 kvm/barn. 

Enligt Boverkets vägledning ”Gör plats för barn och unga! - En vägledning för planering, utform-
ning och förvaltning av skolan och förskolans utemiljö” bör friytan ligga på 40 kvm/barn vilket 
innebär att vägledningen uppfylls. Utöver detta finns även grönområden inom promenadav-
stånd som kan nyttjas till utflykt. 

Planområdet gränsar till bostäder i sydväst samt att förskola planeras i direkt anslutning 
mot gruppboendet. Därför bör förskolegården gestaltas så att hänsyn tas till dessa fastighe-
ter med avseende på planering av bland annat vegetation, lekutrustning och förråd. För att 
säkerställa detta har en remsa med mark som ej får bebyggas närmast gruppboendet säker-
ställts på plankartan. Detta säkerställs även på plankartan mot den befintliga bebyggelsen 
söder om planområdet genom att avsätta mark för PARK. 

Bild ovan. Illustration av hur förskolegården kan delas in i olika zoner.  
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Gator och trafik

Biltrafik 

Detaljplanens genomförande medför en ökning av trafiken till området på grund av för-
skolans verksamhet. Trafikförändringen sker främst vid tidpunkt för lämning/hämtning. 
Ökningen bedöms vara på cirka 100 fordon per dygn jämför med dagens trafik flöde. Det 
uppmätta trafikflöde var cirka 1550 fordon per dygn längs med Skiftesvägen (år 2008). Inga 
trafikmätningar har genomförts längs Domarvägen. Baserat på generella trafikalstringstal 
har ett antagande att varje villa i Luleå genererar 7,4 resor per dag används för att uppskatta 
trafikflödet på Domarvägen. Kvarteret som omfattas av Domarvägen består av 39 villor. 
Detta innebär ett uppskattat trafikflöde på cirka 290 resor längs Domarvägen skapat av de 
boende längs med gatan. Tra fikflöden till och från Statoil är inte heller uppmätta. En bedöm-
ning av antalet fordon till och från denna verksamhet är 950 fordon varav 10 % är tunga 
transporter.     

För att skapa en lämplig trafikmiljö föreslås en ny infart i direkt anslutning till Domarvä-
gen, vid avfart från Skiftesvägen. Infarten fungerar även som varutransport med lastzon, 
se rubrik Varutransport. Befintlig infart till gruppboendet kan fortfarande användas, men 
besökande till boendet föreslås samnyttja en ny parkeringsplats som planeras vid den nya 
infarten. Infartens placering i början av gatan innebär en minskad belastning på trafikflöden i 
bostadsområdet vid Domarvägen. 

Föreslagen detaljplan reglerar område för befintlig busshållplats och dike tillhörande Skiftes-
vägen med allmän användning avseende GATA. 

Gång- och cykel

Det finns idag bra anslutning till befintligt gång- och cykelnät då huvudstråk för gång- och 
cykel passerar igenom planområdet. I den antagna översiktsplanen har huvudstråket flyttats 
och ska i framtiden ledas vid Mariebergsvägen, norr om planområdet. Gång- och cykelstrå-
ket anses dock som viktigt för att inte begränsa tillgängligheten för oskyddade trafikanter i 
närområdet och bör därför fortsättningsvis ledas genom området. Detaljplanens genomför-
ande kräver dock att gång- och cykelvägen flyttas några meter i sidled för att möjliggöra 
förskolan. Detta säkerställs på plankartan med användningen PARK. 

Säkra och tillgängliga passager för oskyddade trafikanter längs med Skiftesvägen bör ses 
över i samband med projektering av ny gång- och cykelväg inom planområdet. För övrigt 
gäller att gång- och cykelvägarna ska ha goda siktförhållanden samt ha god belysning. 

Parkering

Gruppboendet har idag 5 parkeringsplatser i direkt anslutning till sin verksamhet. Infart till 
parkeringen sker via Domarvägen, norr om planområdet. 2 parkeringsplatser tillhörande 
den andra byggnanden som ska rivas finns också. Vid en utökning av befintlig byggnad 

Verksamhet Parkeringsnorm Antal parkeringsplatser

Förskola, personal 9 platser/1000 kvm BTA 16 platser

Förskola, hämta/lämna 5 platser/1000 kvm BTA 5 platser

Gruppboende, personal Ingen. 3 platser

Gruppboende, besökande Ingen. 5 platser

Tabell redovisar behov av parkeringsplatser inom planområdet. 
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Bild till vänster, nedan. Befintlig 
hållplats för kollektivtrafik innebär 
att oskyddade trafikanter måste 
röra sig längs med Skiftesvägen för 
åtkomst. 

Bild till höger, ovan. Korsningspunkt 
gc-väg, Rågvägen, samt Skiftesvä-
gen. 

Bild till höger, nedan. Gc-stråk längs 
planområdets västra kant sett mot 
sydväst. 

Öppen förskolegård

Öppen yta för 
gruppboendet

Öppen yta

Parkering 
förskola och 
gruppboende 
25 p

Delar av skog 
behålls

Gc-väg dras om

Skog för 
förskolan

Entré

Entré
2

Flyttat gc-väg så att 
hållplats kan nås 
från stråket Infart 

gc

Förskola 

Öppen 
förskolegård

Bild ovan. Illustration av hur infart, vändplan samt parkeringen kan utformas inom planområdet. 
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finns behov av totalt 8 stycken parkeringsplatser, inkl. en handikapparkering. 3 av dessa 
parkeringar behövs för personal och 5 parkeringar för besökare. Parkeringsnorm saknas och 
utreds vid varje fall.  

Kommunen har vid detaljplanens upprättande ingen beslutad parkeringsnorm för förskola/
skola. Ett arbete med en ny parkeringsnorm är under framtagande och det är förarbetet till 
denna som har legat till grund för detaljplanen. Denna anger ett parkeringstal på 12 platser 
/1000 BTA för förskolor inom zon 2. Detaljplanen medger en maximal byggrätt på 1600 BTA, 
vilket innebär ett beräknat behov om 21 parkeringsplatser för förskolans verksamhet, uppde-
lat i 16 platser för personal samt 5 platser för att hämta och lämna förskolebarnen.

Detaljplanen föreslår en parkeringsyta som ska samnyttjas av de båda verksamheterna. Par-
keringen nås via en ny föreslagen infartsväg från Domarvägen. Denna parkeringsyta regle-
ras i detaljplanen med användningen P. Antalet parkeringsplatser som möjliggörs är minst 
25 stycken. Ytterligare parkeringsytor kan inrymmas inom kvartersmark för förskola och 
gruppboende, men då på bekostnad av friytor.

Möjlighet till samnyttjande är goda, då förskolans behov av parkeringsytan (06.00 - 18.00) 
och besökande til gruppboendet (främst eftermiddag och kvällstid) i stor andel inte sker 
samtidigt. Mindre andel hårdgjord yta behövs för infart till parkering. Detta resulterar i att 
gruppboendets verksamhet kan använda tidigare område för parkering till att skapa mer 
grönyta och rekreativ utemiljö. Minskad andel hårdgjord yta är även gynnsamt ur dagvatten-
hanteringssynpunkt och ger möjlighet till större andel friytor inom planområdet.

Tillhörande förskolans verksamhet bör även 25 cykelparkeringar finnas enligt föreslag till 
parkeringsnorm enligt ovan. Ytorna bör anordnas vid förskolans två föreslagna entréer.

Kollektivtrafik

Till planområdet finns goda möjligheter till att nyttja lokaltrafik. I direkt anslutning till 
planområdets västra gräns finns hållplats Rågvägen. Denna trafikerar Linje 9 Mot Lerbäcken 
(in mot Luleå centrum) samt mot Mjölkudden kyrkbyn in mot Gammelstad centrum. Håll-
platserna är idag utformade som fickhållplatser utan väderskydd. Tillgängligheten för att 
nyttja hållplatserna är bristande då passagerare måste färdas i bilarnas vägområde för att nå 
hållplatsen. 

Ny gång- och cykelväg föreslås flyttas från sitt befintliga läge närmare ut mot Skiftesvägen 
för att möjliggöra en mer tillgänglig och trafiksäker användning av kollektivtrafikens håll-
plats. Gång- och cykelvägen föreslås passera bakom hållplatsen för att inte begränsa fram-
komligheten för cyklister samtidigt som trafiksäkerheten för både väntande resenärer och 
trafikanter ökar (se illustration).

Varutransport

Varutransport vid genomförande av detaljplan sker via ny infart direkt efter Domarvägen, 
och sedan genom parkeringsytan. Planförslaget möjliggör en vändplan för varutransport vid 
förskolan där även sophanteringen sker. Inom detta område är det av stor vikt att utform-
ning av ytorna runt omkring sker med fokus på trafiksäkerheten. För att barn och föräldrar 
inte ska behöva passera över vändplanen föreslås en entré till förskolan placeras i direkt 
närhet till parkeringsytan och gångpassage. Antalet varutransporter till förskolan bedöms till 
cirka 2 livsmedelsleveranser samt cirka 1-2 renhållningsbilar i veckan. Exakt utformning av 
infart, körytor och parkering regleras inte i detaljplanen.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Inom planområdet ligger en av kommunens huvudledningsstråk för vatten- och avlopp. 
Detta ledningsstråk sträcker sig från öst till väst några meter söder om gruppboendet. Dessa 
ledningar ska flyttas och anläggas i det gång- och cykelstråk som planeras i parkområdet 
mellan Skiftesvägen och förskolans gård. För att säkerställa en tillgänglighet till ledningarna 
regleras delar av markanvändningen för förskola samt parkering till u-område. 

I samband med omläggning av vatten- och avloppsledningarna i Domarvägen bör en brand-
post anläggas i anslutning till bensinstationen/förskolan. 

I södra delen av planområdet finns avlopp-, vatten-, samt dagvattenledningar. Av dessa är 
det endast vattenledningen som ska flyttas. Ytor för dagvatten- och avloppsledningarna sä-
kerställs genom ett u-område på plankartan inom användning för förskola. Inom u-områden 
får endast utrustning som går lätt att flytta placeras.

Den befintliga byggnaden för gruppboendet är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 
Den nya byggnaden kan anslutas till befintliga ledningar. 

El/tele/värme och IT-nät

Befintliga byggnader inom planområdet är anslutna till fjärrvärmenätet. Den nya förskole-
byggnanden kan anslutas till befintliga fjärrvärmeledningar.

Inom planområdet finns el- och teleledningar. Flytt av ledningar kan komma att erfordras för 
att möjliggöra ett genomförande av föreslagen detaljplan. Ledningar kan flyttas till Domarvä-
gen samt till parkområden inom detaljplanen. 

Avfall

Avfallshanteringen sker i enlighet med kommunens policy för avfallshantering. Vändplan 
inom området vid förskolan är dimensionerad för renhållningsfordon. Byggrätt för sopsorte-
ring är säkerställd på plankartan för respektive fastighet.

Bild till vänster. Trumma under gång- och cykelstråket.

Bild till höger. Markförhållandena och vegetationen inne i plan-
området skapar idag ett naturligt ”fördröjningsmagasin”.
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Dagvatten

Inom planområdet är vissa partier i terrängen lägre belägna och fungerar som naturliga 
fördröjningsytor för dagvattnet. Detta vatten leds via högre flöden ut till diken längs med 
Skiftesvägen via trumma under gång- och cykelvägen. Stående vatten på fel ställe kan bli en 
säkerhetsrisk och därför är det viktigt att förskolegården utformas med hänsyn till detta. Vid 
projektering av förskolegården är det även viktigt att utreda hur de förändrade markförhål-
landena påverkar dagvattenflöden inom planområdet, när detta naturliga ”fördröjningsma-
gasin” tas bort. 

Andelen hårdgjorda ytor bör minimeras inom förskolegården och olika lösningar för lokalt 
omhändertagande av dagvatten kan vara lämpliga, dessa lösningar måste däremot ha en 
möjlighet att leda vatten till dagvattennätet vid högre flöden. Exempelvis kan dagvattnet 
ledas till ett dike med låga gångbroar där dikesbotten är täckt med stenar samt en högre dag-
vattenbrunn som bräddar vid höga vattenflöden. Även takavattningen bör hanteras genom 
lokalt omhändertagande och förslagsvis kan denna ledas till stängda behållare där vattnet 
kan återanvändas vid vattenlek utomhus.

Även vid parkering samt lastzon är det viktigt att vattnet leds till de omkringliggande gröna 
ytorna och att det vid högre flöden finns en möjlighet att leda vattnet till dagvattennätet.

Snö
Viktiga gångstråk till och från förskolan och dess två huvudentréer ska snöröjas. Detsamma 
gäller ytor vid brandstegar. Önskvärt är att en slinga på förskolegåden ska snöröjas för att 
öka tillgängligheten av förskolegården vintertid. Ytor för snöupplag ska finnas inom plan-
området. Den öppna förskolegården i direkt anslutning till vändplanen kan under vintern 
fungera som snöupplag. 

Administrativa frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Efter genom-
förandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap
Exploatören ansvarar för åtgärder inom kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmän 
platsmark.

Konsekvenser
Fastighetsrätt

Fastighetsbildning

I samband med genomförandet av detaljplanen skapas en ny fastighet genom avstyckning 
och fastighetsreglering från Öhemmanet 1:250 samt Öhemmanet 1:11. Den nya fastigheten 
kommer omfatta den mark som betecknas som användning av kvartersmark S1 (Förskola/
Skola) samt P (Parkering).

Ledningsrätt inom planområdet utgår för de ledningar som flyttas till gatumark.
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Ekonomi

Planekonomi

Kostnader för åtgärder inom kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare. Flytt av 
ledningar bekostas även av kommunen. 

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för detaljplanens genomförande.

Påverkan på miljön

Natur och landskapsbild

Ett genomförande av detaljplanen kommer förändra landskapsbilden inom planområdet ef-
tersom att området i dagsläget till stor del består av ett relativt sammanhängade skogsparti. 
För att minimera påverkan bör befintlig natur sparas, och bibehållas likt den ser ut idag, i de 
område som detaljplanen säkerställer till PARK. Förskolans utemiljö samt tillhörande parke-
ring och vändplan, föreslås även planeras och utformas på sådant sätt att träd och skogspar-
tier behålls i stor utsträckning. Detta både för att bibehålla området lummigt gröna karaktär 
och utforma förskolans utemiljö efter platsens förutsättningar och historia. Kan träd ej sparas 
bör det övervägas att planteras nya. 

Förskolans totalhöjd är högre än befintliga byggnader i området. Bedömningen är dock att 
påverkan på landskapsbilden inte är negativt utan kan ses som en förändring av landskaps-
bilden genom förtätning av stadsdelen Ektjärn.

Riksintressen och skyddade områden
Inga riksintressen påverkas av ett genomförande av detaljplanen.

Området ligger inom Gäddviks vattenskyddsområde och omfattas av de skyddsföreskrifter 
som anges för en teritär skyddszon. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka 
vattenskyddsområdet och strida emot de skyddsföreskrifter som finns. 

Trygghet, Hälsa och Säkerhet

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet och tryggheten för barn- och ungdomar bedöms öka med ett genomförande 
av planförslaget. Förskolans placering vid ett befintligt bostadsområde, som idag saknar en 
förskola, minskar transportsträckan till verksamheten för de boende och barnen i närområ-
det. 

Trafik till och från förskolan sker via infart som ligger i direkt anslutning till Skiftesvägen. 
Detta innebär att trafiken ej behöver ske igenom bostadsområdet. 

Gång- och cykelstråken förändras i sina sträckningar, men bibehåller fortsatt sin funktion för 
att skapa trygga och säkra vägar att nyttja som oskyddad trafikant. 

Gång- och cykelvägen längs Skiftesvägen föreslås även flyttas några meter  i sidled från sitt 
befintliga läge. Detta för att möjliggöra att koppla ihop stråket med busshållplatsen för att 
skapa tryggare och säkrare användning av kollektivtrafik. Detta innebär att resenärer inte 
behöver gå i vägrummet för att nå hållplatsen, vilket är fallet idag.

Tillgänglighet räddningstjänst 

Räddningstjänstens behov av tillgänglighet till planområdet anses vara tillgodosedda. Vid 
projektering ska särskilt utomhusmiljön och byggnadens tillgänglighet tillgodoses. Det 
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föreslås även kompletteras med en brandpost vid omläggning av ledningar i samband med 
byggnationen. Denna placering föreslås vid infarten till bensinstationen samt förskola/
gruppboende.

Riskanalys

En separat riskanalys har genomförts i samband med planprocessen för att utreda planför-
slaget med hänsyn till säkerhet på grund utav närheten till befintlig bensinstation norr om 
planområdet. Riskanalysen biläggs planhandlingen och kan där läsas i sin helhet.

Riskanalysen visar att inom ramen för föreliggande detaljplaneförslag kan erforderliga 
skyddsavstånd skapas mellan å ena sidan den planerade förskolan och gruppboendet och 
å andra sidan bensinstationen. Det gäller såväl beträffande skyddsavstånd med hänsyn till 
olycka som med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att förebygga 
luftföroreningar och bullerstörningar. I planförslaget är det även som sig bör parkeringsplat-
sen och infarten placerade närmast bensinstationen och vistelseytor för barnen placerade 
bort ifrån bensinstationen.

Sammantaget tillskapas en tillräcklig säkerhet inom ramen för föreliggande detaljplaneför-
slag vad avser förskolan.  För gruppboende sker en förbättring av att infart och parkeringsy-
tor flyttas norr om byggnaden. Därigenom frigörs vistelseytor i sydläge som ligger avskär-
mad från bensinstationen. 

Sammanfattande slutsats i riskanalysen är att det aktuella planförslaget uppfyller PBL:s krav 
att marken ska vara lämplig för ändamålet med planen. 

Farligt gods

Ca 300-400 meter från planområdet passerar väg 97 som är utpekad transportled för farligt 
gods. De transporter som berör det aktuella planområdet är tanktransporterna till Statoil.

Med den ringa transportmängden av farligt gods i anslutning till planområdet kan man inte 
tala om sannolikhet för en vådaolycka med farligt gods annat än att den är extremt låg. Det 
leder till att även risken (Risk = sannolikhet x konsekvens) blir extremt låg eftersom riskmåt-
tet uttrycks som produkten av sannolikhet och konsekvens (antal döda).

Alla i samhället etablerade toleranskriterier (tolerabel risknivå) för risk uppfylles med myck-
et god marginal med den föreslagna detaljplanen. Därför föreligger inga hinder för planen 
inom ramen för riskvärderingen.

Buller och andra störningar

På skolgårdar eller förskolegårdar anger Boverket att det är önskvärt att den ekvivalenta 
ljudnivån under dagtid uppgår till högst 50 dBA på de delar av gården som är avsedda för 
lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. På övriga delar av gården anger Boverket att en 
målsättning kan vara att ljudnivån inte överskrider 55 dBA. Dessa rekommendationer ingår 
i en vägledning som Boverket (rapport 2015:8) på regeringsuppdrag tagit fram för att för-
tydliga vikten av högkvalitativa friytor för barn samt som en vägledning för hur dessa kan 
utformas. Att begränsa buller är en viktig del av detta då undersökningar har påvisat sam-
band mellan hög bullerexponering och en försämrad inlärningsförmåga och högre stressnivå 
hos barn. Vid utformandet av friytor är det därför viktigt att man planerar för hur bullerstör-
ningen kan minimeras genom bevarande av naturliga och upprättande av nya bullerbarriärer 
såsom träd och buskar. Det främjar att utomhusaktiviteter kan bedrivas även i undervis-
ningssyfte. 
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I oktober 2008 genomförde Luleå kommun trafikflödesmätningar längs med Skiftesvägen. 
Det antal fordon som uppmättes under ett vardagsdygn uppgick till 1550 stycken. Hastighe-
ten på vägen är skyltad till 50 km/h. På Storsandsvägen uppgick antalet fordon år 2013 till 
cirka 8000.  Enligt kommunens trafikprognos bedöms inte dessa flöden påverkas betydande i 
framtiden. Däremot har de cirka 100 fordon som planen beräknas generera lagts till flödet på 
Skiftesvägen.  

Beräkningar av trafikbuller inom planområdet visar att den största delen av förskolegår-
den uppfyller Boverkets rekommendationer och kommer att ha en dagsekvivalent ljudnivå 
(06.00-18.00) under 50 dBA. Förutom ett litet område i gårdskanten mot Skiftesvägen beräk-
nas bullernivåerna inte överskrida 55 dBA dagsekvivalent ljudnivå någonstans på gården. 
De maximala ljudnivåerna beräknas till över 70 dBA endast i ett litet område närmast Skif-
tesvägen. Med stöd av detta görs bedömningen att planområdet ur bullersynpunkt kan anses 
vara lämpligt för förskoleverksamhet. En eventuell förändring av byggnaders placering och 
utformning gentemot illustrationsförslaget påverkar inte denna bedömning.  

Fasta lekytor (exempelvis lekställningar och sandlådor) bör om möjligt placeras på de delar 
av förskolegården som beräknas ha lägre ljudnivåer och inte på ytor närmast vägen där ljud-
nivån överskrider 50 dBA dagsekvivalent ljudnivå. 

Vid gruppboendet beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasader till som mest 54 
dB(A) vilket är under riktvärdet för vägtrafikbuller. Höga maximala ljudnivåer, upp mot 74 
dB(A), kan förekomma vid fasader mot Domarvägen då lastbilar passerar på väg till och från 
bensinstationen. Det saknas information om hur ofta sådana lastbilspassager förekommer. 
Förekommer dessa regelbundet under nattetid bör detta tas i beaktande vid dimensionering 
av gruppboendets fasader så att riktvärdet för maximal ljudnivå inomhus på 45 dB(A) inte 
överskrids.   

Bild ovan. Bullerberäkning ekvivalent ljudutbredning två meter ovan mark. 
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Bild ovan. Bullerberäkning maximal ljudutbredning två meter ovan mark. 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att de boende närmast planområdet kommer 
angränsa till mark med en annan markanvändning än tidigare. Markanvädning, från park 
till förskola/skola, innebär en förändring av de boendes miljö som i viss mån kan förväntas 
upplevas som störande. Detaljplanen har tagit detta i beaktande och reglerar därför en fort-
satt grönkil med PARK närmast bostadsbebyggelsen. 

Buller och ljusstörning från bensinstation kan vara en olägenhet på natten för bostäder, men 
för förskolan kan det inte bedömas vara en olägenhet. Gruppboendet finns redan och den be-
fintliga detaljplanen medger redan en utbyggnad av gruppboendet. En utökning av grupp-
boendet har dock ännu inte skett. Ett genomförande av den föreslagna detaljplanen innebär 
fortsatt att fler människor kan komma att bosätta sig inom gruppbostadsområdet och dessa 
bedöms kunna påverkas. Den samlade bedömningen avseende buller från bensinstationen är 
att planen uppfyller samhällets kriterier beträffande riskhänsyn och att marken är lämplig för 
det planerade ändamålet.

Skuggning

Förskolans byggnadskropp medges till 9 meter i byggnadshöjd. Detta är högre i jämförelse 
med befintlig bebyggelse i närområdet. Träd ligger nära gruppbostadens huvudbyggnad och 
skapar skugga över tomten idag. Vid ett genomförande av föreslagen detaljplan kommer en 
del av denna skog att avverkas och dessa kommer därmed inte längre skapa skugga i samma 
utsträckning. I en mer öppen tomt kommer därmed byggnaden istället vara den aspekt som 
kommer leda till skuggning vissa delar av dygnet, men med variation under året. 

En studie avseende byggnadens påverkan på skuggning inom planområdet har därför ge-
nomförts. Denna visar på att den föreslagna förskolebyggnaden inte bedöms leda till stora 
konsekvenser avseende skugga på gruppboendets tomt. Det är främst på eftermiddagen 
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Bilder ovan. Skuggstudie. 

under vår och höst som skuggan kommer leta sig in på tomten. Bostäderna runt omkring 
planområdet bedöms inte påverkas negativt av skuggning från förskolan.

Det är  även viktigt att utegården erbjuder möjlighet till solskydd under sommardelen av 
året, detta för att minska exponering en av skadligt UV-strålning. Förskolegården bör därför 
utformas för att ha naturligt skuggiga ytor, så att det finns möjlighet att välja mellan sol eller 
skugga. Skuggningen skapas med fördel genom träd och andra växter då det finns bevisade 
synergieffekter för barnens hälsa och naturligt gröna lekytor. Solens strålar är minskat farliga 
på morgon och eftermiddagen och det är därför viktigt att man i möjligaste mån anpassar 
utemiljön och skuggbildningen för att ge friare instrålning under dessa tider på dygnet. 

Lokalklimat

Området runt planområdet är bebyggt med låga byggnader med en våning och sadeltak. 
Inom planområdet finns det idag mycket vegetation som skyddar mot vind och sol. Det är 
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av mycket stor vikt att bevara befintlig vegetation närmast planområdets gränser för att inte 
negativt påverka lokalklimatet för närområdet. 

Förskolans gård bör gestaltas så att den ges en god utemiljö. Genomförd solstudie visar att 
byggnadens föreslagna placering ger utemiljön på förskolegården förutsättningar till sol 
under hela dagarna. Ur den synpunkten bör man i den fortsatta projekteringen utreda vilka 
träd som kan sparas för att ge tillräcklig skugga för ett gott lokalklimat. I den fortsatta projek-
teringen bör vindförhållanden studeras särskilt utifrån var vegetation sparas eller läggs till. 

Sociala konsekvenser
Detaljplanen är förenlig med barnkonventionen genom att förskolan är placerad i ett läge 
med goda förutsättningar för lek och upplevelser vilket främjar sociala aktiviteter och bar-
nens utveckling. Det finns goda möjligheter att ta sig till förskolan genom att gå eller cykla 
då den ligger i närheten till täta bostadsområden, är ansluten till huvudstråk för gång- och 
cykel, samt genom att detaljplanen föreslår en flytt av gång- och cykelstråket för att på säk-
rare sätt kunna nyttja kollektivtrafiken. 

Ytorna tillhörande förskolan kommer utöver deras verksamhetstid kunna användas som 
lekplats för barn i närområdet. Dessa aspekter tillsammans bidrar till att skapa ökade förut-
sättningar till att människor ska mötas och stärka den sociala hållbarheten. Ett genomförande 
av detaljplanen medför därför ett stort antal positiva sociala konsekvenser.

Tekniska frågor

Tekniska utredningar

Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som krävs för ett genomför-
ande av detaljplanen.

Tidplan
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. Tidplanen bedöms enligt nedan:

Samråd sker i september 2015. Därefter bedöms planen gå ut på granskning i fjärde kvartalet 
2015. Denna tidplan leder till att kommunfullmäktige kan hantera planen för ett antagade 
under kvartal 1, 2016.

Medverkande
Kommunens tjänstemän på stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering och 
Räddningstjänsten har medverkat i planarbetet.

Riskanalys genomförd av Tomas Sandman, Ramböll. Bullerutredning genomförd av Johan 
Jönsson, Ramböll.

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering, 2015-11

AnneLie Granljung  Daniel Rova   Maria Åberg   
Planchef   Planarkitekt   Planarkitekt Ramböll Luleå

169



1

Stadsbyggnadsförvaltningen

Dnr: SBF 2015/616

Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-09 att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta en detaljplan för aktuellt område.

Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.

Det förslag till detaljplan som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta sam-
råd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2015-10. Förslaget till detaljplan har bearbetats 
efter samrådet (se samrådsredogörelsen).

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 5 
kap. 7 §, plan- och bygglagen). Efter samrådet, och innan detaljplanen kan antas, ska därför det 
bearbetade planförslaget hållas tillgängligt för granskning under minst tre veckor (5 kap. 18 §, 2 
st. plan- och bygglagen).

Det bearbetade förslaget till detaljplan har visats för granskning under perioden 2 november 
– 23 november 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, 
på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. En underrättelse om planförslaget och granskningen har 
anslagits på kommunens anslagstavla och gjorts tillgänglig på kommunens webbplats den 30 
oktober 2015. Annons om samrådet infördes i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norr-
ländska Socialdemokraten den 30 oktober 2015. Underrättelsen har den 30 oktober 2015 även 
skickats till kända sakägare, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och övriga berörda enligt 
sändlista (se 5 kap. 20 §, plan- och bygglagen).

Under granskningstiden inkom 9 skrivelser.

Detaljplan för del av Gammelstad, 
Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11

Ektjärn Förskola samt gruppboende
Luleå kommun          Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
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Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Fritidsförvaltningen, 2015-11-02
• Trafikverket, 2015-11-03
• Länsstyrelsen, 2015-11-10
• Statoil Fuel & Retail Sverige AB, 2015-11-12

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Boende Gammelstad, 2015-11-02 
• Lantmäteriet, 2015-11-06 
• Miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommun, 2015-11-24
• Boende Västervägen 11, 2015-11-13
• Boende Domarvägen 47, 2015-11-23
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin hel-
het finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 1).

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Gammelstad, Öhemmandet 
1:250, och del av Öhemmanet 1:11. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna av en 
ny förskola samt bibehålla de planmässiga förutsättningar till en utbyggnad av gruppboendet. 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande. 

Luleå kommun anser inte att planens genomförande medför någon betydande miljöpåverkan 
och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därför inte behöver upprättas. Länsstyrelsen 
delar kommunens uppfattning. 

Länsstyrelsens synpunkter

Kommunen har sedan samrådet fört dialog med Länsstyrelsen gällande markföroreningar på 
angränsande fastighet. Länsstyrelsen inväntar provresultat och har därför inga ytterligare syn-
punkter till planförslaget i detta skede. 

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att 
beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt bestämmelserna i 11 kap. 10 § plan- och 
bygglagen.

Kommentarer: Statoils utredning avseende markföroreningar på intilliggande fastighet pågår, men är 
ännu inte färdig. En geoteknisk utredning har genomförts inom planområdet under hösten 2015. I sam-
band med detta har ingen lukt noterats som tyder på markföroreningar kopplat till utsläpp från bensinsta-
tionen. 

Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra. Upplyser dock önskan om komplettering av fastighetsbeteck-
ning gällande Öhemmanet 1:11.

Kommentarer: Plankartan har kompletteras med fastighetsbeteckning. 
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Kommunala förvaltningar och bolag
Miljö- och byggnadsnämnden, Luleå kommun
Träd 
Miljö- och byggnadsnämnden anser att det är viktigt att bevara så många träd som möjligt och 
detta ur flera aspekter. Högt ekologiskt värde på grund utav sin ålder. Dess synergieffekter i en 
förskolemiljö genom att bidra till både skugga och som vindskydd. Även viktiga genom att de 
verkar som partikelbindande filer i urbana miljöer samt genom att de ger en bullerreducering. 
Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller att man under planarbetet undersöker vilka träd som 
kan sparas och därefter reglera dessa med planbestämmelser. Om man inte avser att reglera 
träden vill miljö- och byggnadsnämnden ha en motivering till varför.

Kommentarer: Motiveringen till att Stadsbyggnadsförvaltingen inte avser att reglera vilka träd som ska 
sparas med planbestämmelse, är att en inventering är gjord inför markprojekteringen. Inventeringen 
visade att många träd är dåliga och kan riskera att falla. Marken inom området kommer att behöva fyllas 
upp, vilket ytterligare kan påverka träden och att dessa faller på sikt. Det framgår i planhandlingen att 
träd ska behållas i den mån det är möjligt, där framgår även trädens värde för platsen.  

Buller 
På förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på de delar av 
gården som är avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet enligt Boverket. Utifrån 
planbeskrivningen ser man i bullerutredningen att cirka en tredjedel av förskolegården är utsatt 
för buller mer än det. När man bygger en ny förskola bör man se till att det blir bra för barn och 
personal på alla sätt, även ljudnivån utomhus. Miljö- och byggnadsnämnden anser att det i pla-
nen ska säkerställas att ett lämpligt bullerskydd uppförs mot Skiftesvägen. Även tät växtlighet 
och trädstammar reducerar buller. 

Kommentarer: Endast en femtedel av förskolegården ligger över rekommenderat riktvärde. Detta område 
ligger närmast Skiftesvägen och kommer med stor sannolikhet inte att användas för den pedagogiska 
utbildningen. Förskolegården avses att delas in i två lekytor där de mest frekventa använda ytorna ligger 
naturligt invid förskolebyggnaden och i tomtens sydöstra del. Bullernivåerna inom dessa ligger under 
rekommenderat riktvärde. Bulleråtgärder avses därmed inte att regleras i detaljplanen.  

Parkering

Förvaltningen ser olycksrisker med att det är alldeles för lite parkeringsplatser för föräldrar 
vid lämning och hämtning av barn. Från samrådsredogörelsens 6 platser är nu minskat till 5 
och personalens är minskade från 18 till 16. En förskola med ca 100 barn, där de flesta barnen 
troligen inte bor i de närmaste kvarteren, kommer troligen en stor del skjutsas till förskolan. 
Dessa barn är så pass små att föräldern måste följa med in. Merparten av dessa barn kommer 
troligen inom ca en timme på morgonen. Detta kommer skapa stora problem med bilar som står 
på platser som inte är avsedda för detta, tex vändplan, statoil, eller längs vägarna. Om möjlighet 
till personalparkering finns på annan plats, tex enligt förslag från boende, så vore detta en bra 
lösning. 

Kommentarer: Antalet parkeringsplatser är beräknade och framtagna utifrån den parkeringsnorm som är 
under framtagande, och bedöms därmed som tillräckliga. Samma ställningstagande som i samrådsskedet 
gäller fortsatt. Parkeringsnorm är uppdaterad sedan samrådsskedet, men antalet parkeringar som illustre-
ras i planen är detsamma. Planillustrationen och antalet parkeringsplatser som illustreras är ej juridiskt 
bindande. Det som säkerställs i planen är ytan som ska användas för parkering. Det är även möjligt att 
ordna ytterligare parkering inom kvartersmark för förskola, då på bekostnad av andelen friytor. Stads-
byggnadsförvaltningen anser dock att friytor för lekande barn ska prioriteras högre än ytterligare bilplat-
ser för att lösa en situation som kan uppkomma under en begränsad tid vid lämning på morgonen.
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Tillgänglighet 
Förvaltningen vill att man enligt Boverkets allmänna råd om detaljplaner, beskriver tillgänglig-
heten i förhållande till situationen i hela planområdet och till de kommunala målen för tillgäng-
lighet. Förvaltningen vill att följande synpunkter nedan förs in i planbeskrivningen. 

Ett tillgängligt samhälle är ett högt ställt, men nödvändigt och självklart politiskt mål. Det inne-
bär att alla som arbetar med den byggda miljön, från den övergripande nivån ner i detalj, redan 
från början behöver ha tillgänglighet i åtanke. Det räcker alltså inte att enbart de som arbetar 
med tillgänglighetsbefrämjande åtgärder är med i processen, utan vi behöver gemensamt stads-
planera och bygga för en god tillgänglighet. 

Marken inom planområdet är relativt plan.

Byggnader och friytor inom fastigheten ska vara tillgängliga för alla. Detta ställer krav på att 
entréer och friytor utförs utan nivåskillnader eller andra hinder. Därför är det viktigt att husets 
entréer planeras så att nivåskillnader undviks och blir små och kan överbryggas med små ram-
per eller annat. 

Fastighetens friytor bör även planeras så att nivåskillnader undviks eller på ett enkelt sätt kan 
överbryggas samt att de funktioner som planeras ex. uteplats, uteplatser samt ytor som används 
för uteaktiviteter görs tillgängliga för funktionsnedsatta. Minst en parkeringsplats bör anordnas 
för funktionsnedsatta.

Tillgänglighetskraven regleras inte i detaljplanebestämmelserna. Boverkets byggregler gäller för 
att säkerställa att god tillgängliget uppnås, både för omgivande mark samt inom byggnaden. 

Kommentarer: Planbeskrivningen kompletteras med upplysning om att Boverkets byggregler är styrande 
vid utformning av ute- samt inomhusmiljö samt att dessa frågor är viktiga att hantera vidare i projekte-
ringen. 

Geotekniska förhållande 
Planområdet ska vara byggbart när planen vinner laga kraft och därmed bör de geotekniska 
förhållandena vara utredda under planarbete. Förvaltningen kan inte begära geotekniska un-
dersökningar av sökande under bygglovsprövning,på grund av den lagstiftade begränsningen i 
handläggningstid på 10 veckor. 

Kommentarer: I samband med pågående projektering av planområdet har en geoteknisk utredning genom-
förts. Denna genomfördes under hösten 2015.

Planekonomi 
Det står inget om att planavgifter ska tas ut i samband med bygglov eller ej. Detta bör sedan 
även stå i planbestämmelserna. 

Kommentarer: Om inget står om planavgift ska gängse ordning gälla, dvs planavgift tas ut. 

Utformning parkering och vändplan 
Förvaltningen ser olycksrisker med utformningen av parkeringsplatsen och vändplanen intill 
huvudentrén som den ser ut på illustrationen. I projektering inför bygglovsansökning ser vi 
gärna ett bättre förslag utformas. Exploatören får gärna konsultera förvaltningen i frågan. 

Kommentarer: Stadsbyggnadsförvaltningen delar inte denna bedömning. Antalet trafikrörelser på vänd-
planen är mycket få under en vecka varvid olycksrisken bedöms som liten. Illustrationen redovisar endast 
ett förlag till lösning. 

Markföroreningar 
Föroreningar är funna på Statoil som är grannfastighet. Föroreningarnas utbredning är inte 
ännu undersökt. Kompletterande markundersökningar ska utföras på uppdrag av verksamhets-
utövaren.
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Kommentarer: Utredning av markföroreningarnas utbredning pågår av verksamhetsutövaren, men är 
ännu ej färdigställd. En geoteknisk utredning har genomförts inom planområdet under hösten 2015. I 
samband med detta har ingen lukt noterats som tyder på markföroreningar kopplat till utsläpp från ben-
sinstationen. 

Övriga
Boende Västervägen 11, Gammelstad
Jag har synpunkter på detaljplanen. Då förskolan är tänkt att placeras nära mycket trafikerade 
vägar tycker jag att miljöutredningen med avseende på människors hälsa ska ta hänsyn till ex-
poneringen av NO2 och PM10, barnens lungfunktionspåverkan riskeras. Bifogar länk. 

Kommentarer: Luleå kommun har inte identifierat Mariebergsvägen och väg 97 vid Gammelstad som 
riskområde för att riktvärden gällande miljökvalitetsnormen (MKN) avseende luftkvalitet överskrids, 
varvid inget åtgärdsprogram har upprättats. De högsta halterna av luftföroreningar finns i dåligt venti-
lerade gaturum med mycket trafik. Dvs oftast i centrala delar av städerna där det är tät bebyggelse längs 
gaturummet. Enligt Trafik för en attraktiv stad, (framtagen av SKL, Boverket och Trafikverket), finns 
risk för överskridande av miljökvalitetsnorm för PM10 vid fordonsmängder på ca 50000 fordon per dygn 
längs öppna trafikleder. Vägarna vid planområdet är inte i närheten av dessa trafikmängder. I samma 
skrift framgår att motsvarande värden för hur mycket trafik en gata eller väg klarar innan MKN riskerar 
att överskridas kan anges för NO2, men PM10 är känsligare och klarar lägre trafikmängd innan normen 
riskerar att överskridas. Synpunkten föranleder ingen ändring i detaljplanen.

Boende Gammelstad 
Är det sant? Att ni vill lägga en förskola för små barn intill en befintlig bensinmack? Att ni vill 
lägga en förskola intill en tungt trafikerad trafikplats, med av- och påfarter till väg 97. Att ni vill 
bygga en ny förskola för små barn i två plan. 

För att barnen ska vara i säker miljö o slippa avgaser, uppslitna småpartiklar från vägar och 
däck, oljud från trafiken måste de väl tillbringa hela dagarna inomhus. 

Var finns barnperspektivet?

Fullständigt orimligt förslag. Släng det i papperskorgen utan att lägga en massa ytterligare utre-
dande på det! Det finns fantastiskt fina platser intill skog och älv i Ektjärn/Gammelstad. Där bör 
barnen få plats!

Kommentarer:

Liknande synpunkter framkom under samrådsskedet. Samma ställningstagande och motivering gäller 
fortsatt enligt nedan:

Angående förskolans föreslagna placering i nära anslutning till bensinstationen har ett gemensamt arbete 
skett mellan olika förvaltningar på kommunen. I detta arbete har lokaliseringsfrågan noga avvägts och 
tillsammans har ett beslut tagits om att pröva denna lokalisering för en ny förskola. Det har tidigare fun-
nits en förskola på tomten, vilket har stärkt argumenten för att pröva dess lämplighet. 

Genom att bygga en ny 6-avdelningsförskola på Ektjärn uppnås en god spridning av förskoleplatser i 
Gammelstad. Föräldrar i Gammelstad har också gett uttryck för ökad förskolekapacitet i denna del av 
Gammelstad (medborgardialog). Ett genomförande av planförslaget innebär en större förskola i vardera 
änden av Gammelstad; Ektjärn (nybyggnation), Stadsön (Bäckhagens förskola) samt en tredje förskola i 
Kyrkbyn. När det gäller Stadsöns förskola föreligger ett omfattande renoveringsbehov. Det har bedömts 
att en ombyggnation är omfattande och kostsam. 
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En riskanalys har gjorts för planförslaget. Denna utredning visar att inom ramen för föreliggande de-
taljplaneförslag kan erforderliga skyddsavstånd skapas mellan å ena sidan den planerade förskolan och 
gruppboendet och å andra sidan bensinstationen. Det gäller såväl beträffande skyddsavstånd med hänsyn 
till olycka som med hänsyn till  människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att förebygga luftföro-
reningar och bullerstörningar. Sammantaget innebär förslaget en tillfreställande säkerhet vid ett genom-
förande. I samband med planering av ny förskola är åtgärder för att skapa en säker trafiksituation en av de 
viktigaste frågorna.

Boende Domarvägen 47, Gammelstad
Inskickade synpunkter den 16/9 angående förslag på parkeringsplatser har inte beaktats. Kan 
delar av parkeringen läggas någon annastans? Detta till förmån för barns lekytor, landskapsbild 
samt säkrare trafiksituation eftersom färre fordon är i rörelse utanför förskolan. Ytterligare ett 
ställe att lägga parkeringsplatser föreslås, vilket är ytor under kraftledningar mellan Marie-
bergsvägen och väg 97 (Se bifogad bild).

Förse alla angränsande delar av gång- och cykelvägen med belysning, Idag saknas kommunal 
belysning efter del av gång banan som ligger paralellt med garage till Domarvägen 47. 

Genomför ny trafikmätning av flöden och hastigheter. Redovisade mätningar är inaktuella. Tra-
fiksituationen är en så viktig del i utformningen och beslut bör baseras på aktuell statistik. 

Framför även synpunkter som yttranden lämnade under samrådsskedet. Detta gäller möjlighe-
ter till parkering på andra sidan gatan, samt att utforma inritade parkeringsplatser till hämta/
lämna fickor med en alternativ placering av dessa efter Skiftesvägen.

Kommentarer: Detaljplanen medger ytor på cirka 40 kvm lekyta per barn, vilket överrensstämemr med 
Boverkets vägledning om utformning av förskolans utemiljö. Detta, samt landskapsbild och trafiksitua-
tion är aspekter som särskilt hanterats i planprocessen, vilket finns beskrivet i planbeskrivningen under 
särskilt kapitlet som förtydligare konsekvenser av planförslaget. 

Detaljplanen medger möjlighet till belsysning längs med gång- och cykelvägen inom användningsområde 
PARK. Belsysningsfrågan hanteras vidare i projekteringen.

Ingen ny trafikmätning kommer genomföras. Bedömning har gjort att omgivande förhållanden inte för-
ändrats i stor utsträckning varvid trafikflöden bör vara likartade fortsatt idag. 

Synpunkter som tidigare framkom under samrådsskedet. Samma ställningstagande och motivering gäller 
fortsatt enligt nedan: 

Antalet parkeringsplatser är beräknade och framtagna utifrån den parkeringsnorm som är under framta-
gande. Ytor för parkering bedöms därmed som tillräckliga.
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Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändringar i plankartan:

• Komplettering av fastighetsbeteckning, Öhemmanet 1:11

Därutöver görs även nedanstående förändringar i planbeskrivning:

• Komplettering av en upplysning om att Boverkets byggregler är styrande vid    
 utformning av ute- samt inomhusmiljö samt att dessa frågor är viktiga att hantera vidare  
 i projekteringen. 
Förändringarna bedöms inte vara så väsentliga att kommunen måste låta granska det ändrade 
förslaget på nytt  innan detaljplanen kan antas (5 kap. 25 §, plan- och bygglagen).

Kvarstående synpunkter  
Följande skriftliga synpunkter har inte blivit tillgodosedda, dvs. har inte föranlett någon änd-
ring i detaljplanen. Stadsbyggnadsförvaltningens motivering framgår av kommentarerna till 
synpunkterna i respektive skrivelse.

• Reglering av vilka träd som ska bibehållas (Miljö- och byggnadsnämnden). 
• Lämpligt bullerskydd mot Skiftesvägen ska säkerställas i planen. (Miljö- och byggnads-
nämnden). 
• Brist på parkeringsplatser (Miljö- och byggnadsnämnden). 
• Detaljplanen tar inte hänsyn till exponeringen av NO2 och PM10, barnens lungfunk-
tionspåverkan riskeras (Boende Västervägen 11). 
• Lämpligheten av förskolans placering avseende närheten till trafikleder och Statoil (Bo-
ende Gammelstad)
• Flytta delar av parkeringsplats till annan yta som ej ligger inom befintlig planområde 
(Boende Domarvägen 47)
• Utföra nya trafikmätningar (Boende Domarvägen 47). 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2015-11

AnneLie Granljung    Daniel Rova  
Planchef     Planhandläggare

Bilaga 1. Länsstyrelsens granskningsyttrande
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Sammanfattning
Luleå kommun planerar att bygga ny förskola med 6 avdelningar i Gammelstad.
Förskolan är tänkt att uppföras i två plan. Fastigheten Öhemmanet 1:250 och
del av fastigheten Öhemmanet 1:11 ingår i planförslaget. På fastigheten
Öhemmanet 1:250 ligger ett gruppboende. Detaljplanen för den fastigheten
medger också möjlighet till utbyggnad av gruppboendet. Den nya detaljplanen
kommer att till viss del även omfatta del av fastigheten Öhemmanet 1:11.

Nordost om den aktuella detaljplanen ligger en bensinstation.

Vid planläggning av mark ska skydd mot olycka utredas och värderas. Om
riskerna bedöms vara för stora inom ramen för uppställda acceptanskriterium
och proportionalitetsprinciper (nyttan ska överväga riskerna) ska åtgärder
vidtas för att sänka riskerna. Om riskerna ligger inom ramen för vad som
samhället bedömer som tolerabla risker ska inga hinder inom ramen för
riskvärdering och acceptanskriterier för planens genomförande ställas upp.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet som av
regering har givits rätten att utge föreskriftsrätter rörande hantering av
brandfarliga gaser och vätskor vid bensinstationer. Bland annat föreskrivs
skyddsavstånd till omgivande bebyggelse.

Beträffande olägenheter såsom störande buller och ljusstörning samt
luftföroreningar lagstadgas detta i Miljöbalken. Några skyddsavstånd anges inte
eftersom det handlar om störningsnivåer som beror av många faktorer.

Denna utredning visar att inom ramen för föreliggande detaljplaneförslag kan
erforderliga skyddsavstånd skapas mellan å ena sidan den planerade förskolan
och gruppboendet och å andra sidan bensinstationen.

Det gäller såväl beträffande skyddsavstånd med hänsyn till olycka som med
hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att förebygga
luftföroreningar och bullerstörningar.

Sammantaget innebär förslaget rätt genomfört en tillfredställande säkerhet.
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1 Bakgrund
Luleå kommun planerar att bygga ny förskola med 6 avdelningar i Gammelstad.
Förskolan är tänkt att uppföras i två plan. Fastigheten Öhemmanet 1:250 och
del av fastigheten Öhemmanet 1:11 ingår i planförslaget. På fastigheten
Öhemmanet 1:250 ligger ett gruppboende. Detaljplanen för den fastigheten
medger också möjlighet till utbyggnad av gruppboendet. Den nya detaljplanen
kommer att till viss del även omfatta del av fastigheten Öhemmanet 1:11.

2 Syfte
Lämpligheten i användning av mark ska enligt PBL bedömas med hänsyn till
bland annat människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att förebygga
luftföroreningar och bullerstörningar samt risken för olyckor, men även med
hänsyn till att främja en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens samt
möjligheten att skapa ändamålsenliga strukturer mm.

Vid planläggning av mark ska skydd mot olycka utredas och värderas. Om
riskerna bedöms vara för stora inom ramen för uppställda acceptanskriterium
och proportionalitetsprinciper (nyttan ska överväga riskerna) ska åtgärder
vidtas för att sänka riskerna. Om riskerna ligger inom ramen för vad som
samhället bedömer som tolerabla risker ska inga hinder inom ramen för
riskvärdering och acceptanskriterier för planens genomförande ställas upp.

Olycksrisker med hänsyn till transporter och lossning av fordonsbränsle till
bensinstationen är en aspekt bland flera vid bedömning om en markanvändning
är lämplig. Denna riskanalys tjänar som underlag för att bedöma om den
aktuella detaljplanen för en förskola är lämplig på den aktuella fastigheten.

Riskanalysen är ett medel vars syfte är att:

- synliggöra risker, dvs risker som kan påverka det aktuella planområdet,

- ge en så rättvisande bild som möjligt av dessa risker samt

- tjäna som underlag för väl avvägda och kostnadsnyttoeffektiva åtgärdsbeslut.

3 Mål
Målet med denna rapport är att belysa förutsättningarna, med hänsyn till bland
annat riskperspektivet, för att genomföra den planerade bebyggelsen.

4 Avgränsning
Denna riskanalys omfattar skadehändelser, med dödsfall som konsekvens, för
plötsliga olyckor i anslutning till aktuellt område.

Exkluderat från denna analys är:
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- Olyckor där långvarig exponering krävs för skadliga konsekvenser

- Skador på egendom eller miljö

- Uppsåtliga risker

- Påverkan på människor som vistas i andra kringliggande områden som inte
berörs av planen.

5 Riskanalysens omfattning

5.1 Riskbedömning
För att riskanalysen ska bli adekvat bör följande parametrar ingå:

- Förekomsten av olycksrisker

o (Medvetenheten är idag stor om att industriverksamhet skall
hållas åtskild från bostadsområden och andra befolkningscentra,
varför riskbedömningen idag i de flesta planprocesser handlar
om transporter av farligt gods och förekomsten av
bensinstationer. Kunskap och erfarenhet om dessa saker är idag
mycket god)

- Trafikflöde samt fördelning av transporter för respektive ADR-klass

- Verksamheter som utgör risk inom planområdet

o (transport av fordonsbränsle till bensinstationen är en risk.)

- Bedömning av olycksfrekvens

o Uppskattning av sannolikhet för att en viss skadehändelse med
tillhörande skadegrad inträffar samt en samlad bedömning av
den risk de identifierade och utvalda skadehändelser innebär.

o Bedömning av olycksfrekvens sker med störst tillförlitlighet om
aktuell olycksstatistik används för den aktuella vägsträckan
kombinerat med MSB:s specifika olycksstatistik för transporter
av farligt gods.

- Storleken för rimliga olycksscenarion - bedömning av frekvensen och
därtill kopplad konsekvens.

- Persontäthet i planområdet för att kunna bedöma samhällsrisken.

5.2 Riskvärdering

När risken är bedömd återstår att värdera den:

- Ställningstagande/värdering av risken
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o (Värdering av risk kan inte göras oberoende av den enskilda
planens övriga förutsättningar. Här kommer riskerna att vägas
mot andra nyttor med planen)

- Bedöma behovet av riskreducerande åtgärder

o Värderingen av risknivån kan motivera skyddsåtgärder i form av
skyddsavstånd, markanvändning och/eller tekniska åtgärder

- Vidare är det rekommenderat att en känslighetsanalys genomförs.

Denna riskanalys omfattar följande aktiviteter:

- Områdesbeskrivning med avgränsningar

- Inventering av vilka riskkällor som finns i anslutning till planområdet
ifråga samt värdering av vilka riskkällor som kan ha relevans för syftet
med riskanalysen.

- Estimering av sannolikhet för de mest relevanta skadehändelserna med
hänsyn till syftet med riskanalysen.  (Olycka med farligt gods (bensin))

- Konsekvensanalys av relevanta skadehändelser.

- En samlad värdering av riskerna med hänsyn till riskernas storlek,
verksamhetens nytta och osäkerheter i riskuppskattningar.

- Diskussion om riskreducerande åtgärder: Baserat på riskvärderingen
värderas behov av och ges förslag på riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning används som beslutsunderlag avseende hur bebyggelsen kan
lokaliseras samt vilka eventuella säkerhetsåtgärder som rekommenderas. För att
riskanalysen ska vara adekvat behöver den präglas av ett visst mått av kvalitet,
d.v.s. återspegla verkliga risker så bra som möjligt. Man bör kunna bilda sig en
uppfattning om riskerna och om de slutsatser som dras är rimliga. Varken en
överestimering eller en underestimering av riskerna är önskvärda.
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6 Planområde med omgivningar

Det aktuella planområdet ligger mellan Gammelstad och Storheden ca 8 km
nordväst om Luleå. Planområdet ligger i ett villaområde och gränsar i nordost
mot en bensinstation (Statoil) och i nordväst mot Skiftesvägen.

På Skiftesvägen sker tanktransporter av fordonsbränsle fram till Statoil. I
Skiftesvägens förlängning åt sydväst är villabebyggelse. Inga uttalade
målpunkter för farligt gods är identifierade i det området.

Figur 1: Planområde med omgivning

Figur 3: Planområde till höger och Statoil-stationen till vänster i bild.

Grupp-
boende

Byggnad
som rivs

Grön-
område

Statoil
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Ca 300-400 meter från planområdet passerar Väg 97 som är en rekommenderad
färdväg för farligt gods.

Figur 4: Planområde i förhållande till väg 97 som är rekommenderad färdväg för
farligt gods

Figur 5: Planförslag med förskola och gruppboende. Bensinstation inringad
uppe till höger på kartan.
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7 Riskvärdering

7.1 Lämplighet – Bedöms i planarbetet
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark enligt
plan- och bygglagen. Lämpligheten i användning av marken ska emellertid
bedömas med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet,
möjligheterna att förebygga luftföroreningar och bullerstörningar samt risken
för olyckor. Endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet
får marken tas i anspråk.

För att bedöma om marken för ändamålet är lämplig har kommunen att bland
annat att ta hänsyn till:

- risken för olyckor

- människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter på annat sätt

- konsekvenser i förhållande till nollalternativet

- behovet av och/eller konsekvenser för framtida förändringar/planer i
anslutning till etableringsområdet

- både allmänna och enskilda intressen (det ska finnas en rimlig balans
mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser som beslutet
får för motstående enskilda intressen, dvs en proportionalitet)

- och främja en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens

- möjligheten att skapa en ändamålsenlig struktur

- alternativ användning av marken för den tilltänkta etableringen

- omgivningspåverkan av etableringen

Denna rapport avgränsar sig till att kommentera de fyra första satserna.

7.2 Allmänt om riskerna med bensinstationen
En bensinstation som är belägen inom tätbebyggt område skapar risk för
störningar i form av ofta förekommande nattlig trafik, avgaser och
ljusstörningar från strålkastare, vilket måste beaktas vid planläggningen. Även
olycksriskerna för såväl miljö, egendom och hälsa, vid hantering av bensin och
andra drivmedel, behöver beaktas.

De risker som förekommer på bensinstationer är:

- Bensinspill i samband med påfyllning av cistern från tankbil (den risken
är den största för ett större bensinutsläpp). Uppgifter från FOI (2005)
gör gällande att en sådan händelse kan bedömas till att kunna ske i
storleksordningen 1 gång på 2000 år för en specifik bensinstation.

- Bensinspill i samband med att föraren under tankning glömmer
munstycket i tanken och kör iväg. Avbrottsventiler på pumparna
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begränsar dock konsekvenserna av ett sådant utsläpp till maximalt ca 10
liter, varför det inte kan få någon konsekvens på den aktuella
detaljplanen.

- Påkörning av pump

Andra scenarion med så extrem låg sannolikhet att de kan uteslutas är explosion
i bensincisternen. Men med E85 är risken för explosion större, särskilda regler
har därför tagits fram för cisterner med E85 för att sänka risken.

7.3 Dimensionerande skadehändelse
Den dimensionerande skadehändelsen för bensinstationer är läckage i samband
med påfyllning från tankbil till cistern. Utsläppet bildar en pöl som snabbt kan
ge brännbara gas-luft blandningar som kan antändas i kontakt med till exempel
heta motordelar, statisk elektricitet eller en brinnande cigarett mm. Den
antändbara blandningen är tyngre än luft och kan spridas till lågt liggande
utrymmen såsom kulvertar, rörledningar, källare mm eller föras med vinden och
antändas på avstånd från utsläppsplatsen.

Avgörande för effektutvecklingen är hur stor pölarean blir. Genom att vidta
åtgärder för att begränsa utspillsarean vid lossningsplatsen kan
effektutvecklingen begränsas. Ett flertal rimlighetsbedömningar avseende
utspillsareor i anslutning till påfyllning från tankbil till cistern leder till att vid
avståndet 50 meter från brandens centrum så påverkas inte bebyggelse.

Figur 6: Statoil bensinstation nordost om planområdet
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Beträffande ”risken för olyckor” ger Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, MSB, vägledning bland annat avseende skyddsavstånd som baseras
på sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS 1997:8).

Det är MSB, (tidigare sprängämnesinspektionen och räddningsverket) som är
den myndighet som av regeringen givits föreskriftsrätt rörande säkerhet
relaterad till bensinstationer. I sprängämnesinspektionens författningssamling
(SÄIFS 1997:8) och i Räddningsverkets handbok ”Hantering av brandfarliga
gaser och vätskor på bensinstationer” från maj 2008 anges att skyddsavståndet
mellan lossningsplats för tankbilsfordon och bostäder, samlingslokaler, kontor
mm skall vara minst 25 meter.

I motsats till MSB:s regelverk anger Boverket i en skrift Allmänna råd (1995:5)
om bättre plats för arbete förekommer det rekommendationer (dock ej
bindande) till kommunerna som stöd i detaljplanearbeten avseende
skyddsavstånd. I sammanhanget är det viktigt att nämna att denna skrift bygger
på en äldre lagstiftning och till stora delar är obsolet.

I skriften från 1995 anges ett skyddsavstånd på 50 meter med avseende på
risken för olycka och ytterligare 50 meter med hänsyn till buller, lukt,
föroreningar och ljusstörning. Det rekommenderade skyddsavståndet med
avseende på risk för olycka avviker alltså från det minimikrav som MSB anger.
Detta har kommit att skapa viss förvirring och påverkat flera planprocesser i
landet. Även miljööverdomstolen, MÖD, har i en dom (dock ej ett enigt beslut)
från 2002 tagit stöd i Boverkets Allmänna råd från 1995.

I Boverkets skrift från 1995 anges emellertid att åtgärder kan vidtas som
begränsar negativa konsekvenser med en bensinstation. Exempelvis nämns
bullerplank och vegetation som både ur bullersynpunkt och med avseende på
störningar från bilstrålkastare som åtgärder för att begränsa de negativa
konsekvenserna. Vidare anges att man kan införa gasåterföringssystem (idag
standard på alla bensinstationer) för att miljöproblemen i samband med
bränslepåfyllning. Dessutom kan man göra en markplanering som reducerar en
eventuell spillyta och konsekvenser därav. Mer aktuella myndighets-
rekommendationer från senare datum, Räddningsverket maj 2008, ”Handbok
om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” anger ett
minimiavstånd som ansluter till (SÄIFS 1997:8). Även Boverkets och
Räddningstjänstens vägledningsrapport från 2006 avseende säkerhetshöjande
åtgärder i detaljplaner problematiserar begreppet ”skyddsavstånd” på ett mer
funktionellt sätt än formulerade som fixa meteravstånd.

7.4 Skyddsavstånd med avseende på brand

Erforderligt skyddsavstånd för att inte medföra allvarlig påverkan på omgivande
byggnader beror av hur stor spillytan blir. Stor spillyta ger vid antändning stor
brandeffekt och höga strålningsnivåer. En liten spillyta medför en mindre
brandeffekt och lägre strålningsnivåer. En i detta avseende bra utformad
lossningsplats kan minska risken avsevärt. En spillyta på 200 m2 förväntas inte
ge någon allvarlig påverkan på byggnader som ligger mer än 40 meter från
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branden. Minskas spillytan till 100 m2 erhålls motsvarande strålningsnivåer vid
25 meters avstånd, dvs i linje med det skyddsavstånd som sprängämnes-
inspektionens författningssamling (SÄIFS 1997:8) anger.

I tabell 1 nedan redovisas beräknade strålningsnivåer som olika stora
pölbränder (bensin) ger upphov till på olika avstånd från branden.

Avstånd från
branden

Brandarea (pölbrand-bensin)

55 kvm 110 kvm 220 kvm
25 m ~4 kW/m2 ~7 kW/m2 ~10 kW/m2

40 m ~1,5 kW/m2 ~3 kW/m2 ~5 kW/m2

50 m ~1 kW/m2 ~2 kW/m2 ~3 kW/m2

67 m ~0,5 kW/m2 ~1 kW/m2 ~1,5 kW/m2

112 m ~0,2 kW/m2 ~0,5 kW/m2 <1 kW/m2

Tabell 1: Infallande strålningsnivåer på olika avstånd från pölbrand av olika
storlek

Förskolan ligger mer än 110 meter från Statoilstationens lossningsplats. För
exemplifierade pölbränder, 55 m2, 110 m2 och 220 m2, blir strålningsnivåerna
under 1 kW/m2, det är nivåer som ligger långt under de nivåer som kan vålla
skada, se tabell 2 nedan.

Farokriterier

Strålningsnivå Effekter på människor och byggnader

2 kW/kvm Kan uthärdas en längre tid utomhus.

2,5 kW/kvm Övre strålningsnivå för maximal strålningspåverkan vid
utrymning enligt BBR

4 kW/kvm God tid att lämna platsen.

7 kW/kvm Fara utomhus.

10 kW/kvm Normalt glas spricker

10 kW/kvm Drabbas utomhus. OK inomhus bakom fönster.

15 kW/kvm Betydande dödsfall utomhus. Maximal strålningsnivå för
oklassat fönster och för kortvarig exponering vid utrymning.

20 kW/kvm Kriterium för övertändning inomhus

25 kW/kvm Spontan antändning av trä vid långvarig strålning

Tabell 2: Konsekvenser för människor vid exponering för olika strålningsnivåer
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Även gruppboendet som ligger mer än 67 meter från Statoilstationens
lossningsplats ligger inom betryggande avstånd från brand vid lossningsplatsen.

7.5 Skyddsavstånd med avseende på gasmolnsexplosion

Bensinstationer hanterar vanligen gasoltuber. Tillbudsrisken med gasoltuber
bedöms emellertid som mycket liten. Men för att åskådliggöra att i händelse av
en olycka är förskolans placering väl bortom skadezonen för en möjlig
gasmolnsexplosion. Det infallande trycket på olika avstånd från en vådahändelse
redovisas i tabell 3 nedan för tre olika scenarion, explosion i 250, 500 respektive
1000 kg frisläppt propangas.

Avstånd
från
explosion

250 kg Propan 500 kg Propan 1000 kg Propan

25 m ~35 kPa ~50 kPa ~80 kPa
50 m ~14 kPa ~18 kPa ~25 kPa
67 m ~10 kPa ~13 kPa ~17 kPa
112 m <10 kPa ~10 kPa
Tabell 3: Infallande tryck på olika avstånd från gasmolnsexplosion av olika
storlek

Genomgående blir det infallande trycket lägre än vad som medför skada på
människor för dem som vistas inom det aktuella planområdet, se farokriterier i
tabell 4 nedan. Även förskolans byggnad (112 m) befinner sig utom fara för
exemplifierade explosionstryck.

Gruppboendet skulle klara att motstå den mindre gasexplosionen, sannolikt inte
de större explosionerna. Sannolikheten är emellertid så liten att den kan bortses
ifrån.

Farokriterier
Infallande tryck Konsekvens
10 kPa Gräns för kollaps av träväggar
20 kPa Gräns för kollaps av plankväggar och timmerhus
70 kPa Gräns för lungskador
180 kPa 1 % döda
260 kPa 50 % döda
Tabell 4: Konsekvens av olika trycknivåer

7.6 Skyddsavstånd/åtgärder med avseende på bensingaser
Gasångor från bensinpumpar och cisternfyllning kunde tidigare vara en
olägenhet för omgivningen.  Men med dagens gasåterföringssystem bedöms
detta inte vara något störande problem.
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Förhållandet att bensinstationen är belägen nordost om planområdet och att
den förhärskande vindriktningen är sydvästlig i området medför, i händelse av
ett gasutsläpp, att planområdet med stor sannolikhet inte påverkas.

7.7 Skyddsavstånd/åtgärder med avseende på buller och
ljusstörning

Buller och ljusstörning kan vara en olägenhet på natten för bostäder, men för
förskolan kan det inte bedömas vara en olägenhet.

7.8 Konsekvenser i förhållande till nollalternativet
I planförslaget är som sig bör parkeringsplatsen och infarten placerade närmast
bensinstationen och vistelseytor för barnen är placerade bort ifrån
bensinstationen.

Gruppboendet finns redan och den aktuella planen medger en utbyggnad av
gruppboendet, varför ingen negativ förändring sker.

I förhållande till nollalternativet kommer trafiken att öka lokalt till området med
i storleksordningen 100 fordon per dag med en koncentration tidig förmiddag
och sen eftermiddag. Detta bör beaktas vad avser trafikplaneringen för in- och
utfart till området.

7.9 Samlad bedömning av riskerna efter ombyggnad
Sammantaget tillskapas en tillräcklig säkerhet inom ramen för föreliggande
detaljplaneförslag vad avser förskolan.  För gruppboendet sker en förbättring av
att infart och parkeringsytor flyttas norr om byggnaden. Därigenom frigörs
vistelseytor i sydläge som ligger avskärmad från bensinstationen.

Den samlade bedömningen blir att planen uppfyller samhällets kriterier
beträffande riskhänsyn och att marken är lämplig för det planerade ändamålet.
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8 Risker med hänsyn till transport av farligt gods

8.1 Farligt gods
Med farligt gods avses varor eller ämnen som har sådana egenskaper att de kan
vara skadliga för människor, miljö och egendom, om det inte hanteras rätt
under transport. Farligt gods delas in i 9 olika klasser för ämnen med liknande
risker vid transport på väg.

ADR-klass Ämneskategorier Kommentar

Klass 1 Explosiva ämnen Bedöms ej beröra planområdet

Klass 1.1 Massexplosiva ämnen, t.ex. Patronerat
explosivämne, typ trotyl Bedöms ej beröra planområdet

Klass 2.1 Brandfarliga gaser Obetydlig mängd

Klass 2.2 Ej brandfarliga eller giftiga gaser Obetydlig mängd

Klass 2.3 Giftiga gaser Obetydlig mängd

Klass 3 Brandfarliga vätskor Bedöms utgöra merparten av
transporterna förbi planområdet

Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen Obetydlig mängd

Klass 5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider Obetydlig mängd

Klass 6 Giftiga och smittfarliga ämnen Obetydlig mängd

Klass 7 Radioaktiva ämnen Obetydlig mängd

Klass 8 Frätande ämnen Obetydlig mängd

Klass 9 Övriga farliga ämnen Obetydlig mängd

Tabell 5. ADR-klasser

Det är extremt sällsynt att människor skadas vid transport av farligt gods vilket
beror på att samhället tidigt infört regler för hur farligt gods skall transporteras,
hur märkning, förpackning och samlastning skall ske mm.  Transporterna sker
idag i enlighet med ett internationellt regelverk (ADR). Reglerna ska säkerställa
att transporterna kan ske på ett så säkert sätt som möjligt, vare sig de sker på
väg, på järnväg, i luften eller till sjöss. Den höga transportsäkerheten har
inneburit att ytterst få områden har belagts med restriktioner för transport av
farligt gods, vilket också är en förutsättning för att kunna leva och bo i hela
Sverige.

8.2 Signifikant minskning av trafik- och transportrelaterade olyckor
och utsläpp

Trendsiffrorna de senaste åren, avseende transporter av farligt gods, visar på en
signifikant minskning av trafik- och transportrelaterade olyckor och utsläpp.
Fordonen har med åren blivit allt säkrare i flera avseenden. Bland annat är
tankarna dimensionerade för att tåla mekanisk påverkan av vältning. Det
innebär att punktering av tankarna med påföljande utsläpp är sällan
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förekommande. Säkerhetsarbetet och säkerhetsmedvetandet har hos företagen
också ökat väsentligt det senaste 10-20 åren, vilket bidragit till ökad säkerhet.
Sannolikheten för en olycka med farligt gods beror främst på vägens standard,
vägens sidoområden, skyltad hastighet och väglag samt antal korsningar och om
vägen ligger inom centrumbebyggelse eller landsbygd.

8.3 Transporter med farligt gods på väg är mycket säkra
Baserat på de senaste årens statistik kan man generellt konstatera att
transporter med farligt gods är mycket säkra. Mycket låga sannolikheter för
olyckor gör det svårt att avgöra när riskreducerande åtgärder är nödvändiga.
Och att människor skadas till följd av att olycka relaterad till det farliga godset
är ännu mer sällsynt eller rättare sagt; i modern tid (de senaste 90 åren) har
ingen, förutom förarna, omkommit till följd av olycka relaterad till transport av
farligt gods. Förvisso inträffar det incidenter med transporter av farligt gods,
men dessa är mycket få.

Transporter av farligt gods på väg svarar för nära en promille av det totala
trafikarbetet i Sverige, men är under markant avtagande. Av det totala
transportarbetet på lastbil utgör farligt gods i storleksordningen 0,5 %. Men
räknat på antalet godstransporter är det ca 1 %. Huvuddelen av transporterna av
farligt gods sker på det statliga vägnätet. Det statliga vägnätet står för ca 2/3 av
det totala trafikarbetet i Sverige. Av Räddningsverkets kartläggning av
transporter av farligt gods (september 2006) framgår att merparten av
transporterna sker på de större Europavägarna av hög standard, medan de flesta
olyckorna inträffar på mindre icke mötesfria vägar av låg trafikteknisk standard
i glesbygd. Incidenterna sker företrädesvis vid halt väglag.

MSB sammanställer löpande statistik över inrapporterade räddningsinsatser vid
utsläpp av farliga ämnen. De flesta utsläpp av farligt gods sker vid tankning och
lossning. Under transport av farligt gods på väg inträffar det i storleksordningen
12 trafikolyckor och trafiktillbud per år. Baserat på rapporterade trafikolyckor
med ADR-transporter i riket och det totala trafikarbetet leder det till att i
storleksordningen 0,2-0,25 trafikolyckor/incidenter per en miljon fordons-
kilometer.

Av rapportstatistiken kan man konstatera att det stora flertalet olyckor inte leder
till något utsläpp. Och att de vanligaste orsakerna till dessa vägtrafikolyckor är
halka, väjning och bristande bärighet på vägren.

8.4 Sannolikhet för vådahändelse

Sannolikheten (baserad på svensk statistik för de senaste 90 åren) för att olycka
med dödlig utgång för omgivningen utanför vägområdet orsakad av en
vådahändelse med det farliga godset är mindre än 1*10-10 per fordonskilometer.
Risken att dö i en flygolycka är 5000 gånger större. Och risken för att träffas av
blixten är ungefär 2000 gånger större.

196



20

8.5 Transport av farligt gods på väg
Huvudstråken för transittransporter utpekas som primära transportleder.
Sekundära transportleder är det vägnät som utpekats för att nå mottagare av
transporterna.

För Norrbottens län innebär detta att i stort sett alla tätorter genomkorsas av
transportleder som är utpekade för farligt gods. Enkelt uttryckt; där människor
bor finns också transporter av farligt gods. Det moderna samhället skulle inte
fungera utan dem.

Figur 7. Rekommenderade vägar för transport av farligt gods i Norrbottens
län

Befolkningens geografiska fördelning och industristrukturen har stor betydelse
för transportmönster och omfattning. Transporter av vissa process-kemikalier
sker i stort sett endast mellan större industri-anläggningar ute i landet. Några
sådana industrianläggningar finns inte Gammelstad som berör det aktuella
planområdet. Någon direkt transittrafik har inte identifierats.
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Ca 300-400 meter från planområdet passerar väg 97 som är utpekad
transportled för farligt gods. De transporter som berör det aktuella planområdet
är tanktransporterna till Statoil-stationen.

Figur 8. Väg 97 med transporter av farligt gods ca 300-400 m från
planområdet

Med den ringa transportmängden av farligt gods i anslutning till planområdet
kan man inte tala om sannolikhet för en vådaolycka med farligt gods annat än
att den är extremt låg. Vilket innebär att en probabilistisk riskanalys leder till så
små risker att alla i samhället etablerade toleranskriterier för risk med mycket
god marginal innehålles med den föreslagna detaljplanen, varför inga hinder
inom ramen för riskvärderingen föreligger.
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9 Sammanfattande slutsats
Det aktuella planförslaget för Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11
uppfyller PBL:s krav att marken ska vara lämplig för ändamålet med planen. Det
gäller såväl vad avser:

- risken för olyckor

- människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenheter på annat sätt

- konsekvenser i förhållande till nollalternativet

- behovet av och/eller konsekvenser för framtida förändringar/planer i
anslutning till etableringsområdet

- att både allmänna och enskilda intressen ska beaktas (det ska finnas en
rimlig balans mellan nyttan av ett beslut i en fråga och de konsekvenser
som beslutet får för motstående enskilda intressen, dvs en
proportionalitet)

- att främja en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens

- möjligheten att skapa en ändamålsenlig struktur

- alternativ användning av marken för den tilltänkta etableringen

- omgivningspåverkan av etableringen
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