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§ 46
Information kring Turbåtstrafiken i Luleå skärgård
Dnr 2014.164-80

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden har tagit del och lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden informeras om inriktning och upplägg kring kommande
upphandling av Turbåtstrafiken i Luleå skärgård.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Meddelanden
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Kommunfullmäktige
2014-05-26, § 90

Dnr 2014/111-80
Sammanträdesordning för 2015 gällande
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, Luleå kommun

Kommunfullmäktige
2014-06-16, § 111

Dnr 2014/121-04
2014-års löneöversyn – tilläggsanslag budget 2014 samt dess
effekter på kommunbidrag 2015-2017.

Kommunfullmäktige
2014-06-16, § 112

Dnr 2014/13-04
Delårsrapport per 2014-04-30.

Kommunstyrelsen
2014-06-02, § 124

Förslag ”Kommunstyrelsens planeringsförutsättningar
2015-2017”.

Kommunstyrelsen
2014-06-02, § 125

Dnr 2013/259, 2013/300-04
Kommunbidrag 2015-2017

Kommunstyrelsen
2014-06-02, § 136

Dnr 2014/21-04
Bifall till ansökan om driftsbidrag för Luleå Lions Club
verksamhet på Gråsjälören.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Avsändare

Ämne

Kommunstyrelsen
2014-06-23, § 149

Dnr 2014/124-80
Ny ledningsorganisation för Luleå kommun och Luleå
Kommunföretag AB.

Kommunstyrelsens
Arbets- och personalUtskott, 2014-06-10,§140

Dnr 2014/41-041
Återremiss på fritidsnämndens förslag avseende biljettpriser
för pendlarbåts och förfallstrafik i Luleå skärgård.

Korpen Luleå och
Blodcentralen
Norrbotten, 2014-06-12

Tack till fritidsförvaltningen för fint samarbete i samband
med Blodomloppet 2014.

Fritidsförvaltningen
2014-07-30

Dnr 2014/126-02
Yttrande över förslag till ny riktlinje avseende Rekrytering
och introduktion.

Luleå Domkyrkoförv.
Kyrkorådet § 65,
2014-08-12

Dnr 2013/32-816
Verksamheten vid Nygatan 12 Ungdomens Hus kommer i
Fortsättningen att användas till församlingens egna
verksamhet samt att samverkan med Luleå kommun upphör.

Kommunstyrelsen
2014-08-11, § 157

Dnr 2014/65-805
Avslag på ansökan från Luleå Ridklubb avseende projektet
”Bra Fritid för alla – en självklarhet”

Kommunstyrelsen
2014-08-11, § 156

Dnr 2014/80-805
Avslag på ansökan från Notvikens IK om ekonomiskt bidrag
till fotbollssäsongen 2014.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 48
Redovisning av delegationsbeslut
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till fritidsnämnden på nästföljande
sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande delegationsordning.

Delegat

Beslutsdatum

Fritidsnämndens ordförande
Helén Wiklund Wårell deltar i ”Länsträff aktuella
fritidsfrågor” i Gällivare 8-9 oktober 2014

2014-08-11

Helén Wiklund Wårell deltar i ”Rikskonferens
2014” Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen)
4-5 december 2014 i Stockholm.

2014-09-02

Helén Wiklund Wårell deltar i ”Leda och styra för 2014-09-03
jämställd kultur och fritid” 28-29 oktober 2014
samt 23 april 2015 i Stockholm
Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Dnr 2014/43, 44, 45, 48-83
Dykab i Luleå AB har antagits som entreprenör
för skärgårdsarbete 2014 enligt nedan:

2014-08-20

Junköhamn
- Byggarbete sjöboda
- Muddring sjöboda
- Muddring gästhamn
- VA-arbeten
- Vågbrytare
Brändöskär muddring
Klubbviken upprustning hamn, muddring

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Delegat

Beslutsdatum

Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Dnr 2014/157-805
Bidrag med 3000 kronor till Luleå Cheer & Dance
Team för läger i Luleå Energi Arena 29-31 augusti
2014.

2014-09-01

Susanne Sjölund deltar i ”Leda och styra för
jämställd kultur och fritid” 28-29 oktober 2014
samt 23 april 2015 i Stockholm

2014-09-03

Susanne Danielsson och Jane Tornberg deltar
i ”Momsdag” 4 november 2014 på Nordkalotten

2014-09-10

Enhetschef Liselotte Wallin
Hans Larsson, Carola Vånsjö, Anna Timfält,
Gustaf Uusihannu, Björn Markinhuhta, Olivia
Shamoun, Mattias Johansson, Magnus Pulkkinen
och Anette Berglund deltar i Rikskonferens 2014
som Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (fd Ungdomsstyrelsen)
4-5 december 2014 i Stockholm.

2014-09-01

Anna Timfält deltar i ”Örebro Street Art Festival”
11-12 september 2014 i Örebro.

2014-09-01

Enhetschef Susanne Sjölund
Per Hägglund deltar i ”Skärgårdsnätverket
norrlandskusten” 26-27 maj 2014 i Örnsköldsvik

2014-06-17

Ungdomssamordnare Anette Berglund
Dnr 2014/17-81
Projektstöd med 2700 kronor från PeKA till
sommarläger 24-25 juni 2014.

2014-06-05

Projektstöd med 2100 kronor från PeKA till
innebandycup 27 september 2014 på Hertsön.

2014-09-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Fritidsnämndens Delårsrapport 2 2014
Dnr 2014.13-04

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna bilagda delårsrapport 2 per 2014-08-31.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämndens verksamhet 2014, januari t o m augusti, visar ett positivt
resultat med 309 000 kr. Förvaltningen har nått/kommer att nå de flesta av
sina uppsatta mål för året men det finns alltid saker att förbättra.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-09-05 fritidsnämnden godkänna bilagda
delårsrapport 2 per 2014-08-31.

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

Beslutsunderlag
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-05
• Delårsrapport 2 2014 (bilaga)

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Yttrande över medborgarförslag om att bygga en ishall på
Hertsön
Dnr 2014.66-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
medborgarförslaget om att bygga en ishall på Hertsön.

Sammanfattning av ärendet
Alexander Larsson och Noah Widmark föreslår i ett medborgarförslag 2014-0121 att en ishall byggs på Hertsön. Förslagsställaren är elever från Ängsskolans
förskoleklass och har bifogat ritningar på hur ishallen kan se ut.
Kommunfullmäktige har 2014-02-24, § 39 beslutat överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunledningsförvaltningen
har därefter överlämnat medborgarförslaget till fritidsnämnden för yttrande.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-06-19 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om att bygga en ishall på
Hertsön.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 8 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om att bygga en ishall på
Hertsön.

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

Beskrivning av ärendet
I Luleå kommun finns idag fem ishallar. Fyra på Coop Arena-området och en
i Sunderbyn. Rosviks IK har en ishall där kommunen ibland hyrt
träningstimmar. Fritidsförvaltningen anser att behovet av ishallar för
närvarande är uppfyllt.

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Alexander Larsson och Noah Widmark,
2014-01-20 (bilaga)
• Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 39

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2014-09-17

§ 50 (forts)
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-19
• Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 8

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden
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§ 51
Yttrande över medborgarförslag om utkikstorn vid
Ormberget
Dnr 2014.67-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
medborgarförslaget om utkikstorn vid Ormberget.

Sammanfattning av ärendet
Sven-Olof Svensson föreslår i ett medborgarförslag 2014-02-06 att ett
utkikstorn byggs på Hertsöbergets högsta punkt där Ormbergets elitspår
möts. Tornet kan likna det fågeltorn som finns vid Gammelstadsviken.
Tornet bör förses med orienteringstavlor för att besökarna ska kunna hitta
igen platser i terrängen. Vid skidtävlingar är detta en lämplig plats att
placera TV-kameror på.
Kommunfullmäktige har 2014-02-24, § 44 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har därefter överlämnat medborgarförslaget
till fritidsnämnden för yttrande.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-06-19 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om utkikstorn på Ormberget
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 8 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om utkikstorn på Ormberget

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

Beskrivning av ärendet
På Ormberget finns en utkiksplats med bra utsikt över Luleå i anslutning till
restaurangen. Den platsen kan enligt fritidsförvaltningen rustas upp och
göras tillgänglig för alla. Fritidsförvaltningen föreslår därför att
fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Sven-Olof Svensson, 2014-02-05 (bilaga)
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 51 (forts)

• Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 44,
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-19
• Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 9
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Yttrande över medborgarförslag om att bygga ny
idrottsarena mellan Björkskataleden och Björsbyvägen Haparandavägen
Dnr 2014.68-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
medborgarförslaget om att bygga ny idrottsarena på mellan Björkskataleden
och Björsbyvägen-Haparandavägen.

Sammanfattning av ärendet
Stig Aspholme föreslår i ett medborgarförslag 2014-02-04 att den nya
idrottsarenan byggs mellan Björkskataleden och Björsbyvägen–
Haparandavägen. Där finns redan två sporthallar och ett gym, ishockeybana
och fotbollsplan med konstgräs. En komplett idrottsarena med löparbanor,
längd- och höjdhopp, och spjutkastning skulle bli ett dragplåster även för
grannkommunerna.
Kommunfullmäktige har 2014-02-24 , § 45 beslutat överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningen har därefter
överlämnat medborgarförslaget till fritidsnämnden för yttrande.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-06-19 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om om att bygga ny
idrottsarena på mellan Björkskataleden och Björsbyvägen-Haparandavägen.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 10 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om att bygga ny idrottsarena på
mellan Björkskataleden och Björsbyvägen-Haparandavägen.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 52 (forts)

Beskrivning av ärendet
Utredning pågår angående Skogsvallen och Arcushallen. I den utredningen
finns alla de aspekter som detta medborgarförslag tar upp. I avvaktan på
utredningens resultat kan inga beslut angående medborgarförslagets
innehåll fattas. Synpunkterna tas med i utredningen.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Medborgarförslag från Stig Aspholme, 2014-01-29 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, § 45
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-19
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 10

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Medborgarförslag om att hyra kanoter och kajaker
Dnr 2014/112-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om uthyrning av
kanoter och kajaker.

Sammanfattning av ärendet
Annika Holmgren föreslår i ett medborgarförslag 2014-04-29 att det bör vara
möjligt att hyra kanoter och kajaker i kommunens regi, gärna på ett
lättillgängligt ställe som exempelvis Gültzauudden.
Kommunfullmäktige har 2014-05-26 , § 100 beslutat överlämna ärendet till
fritidsnämnden för beredning och beslut.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-06-19 fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om uthyrning av kanoter och kajaker.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 11 fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om uthyrning av kanoter och kajaker.

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

Beskrivning av ärendet
Inom Luleå kommun finns kanot- och kajakuthyrning på ett flertal ställen
och av flera olika aktörer, t.ex. Luleå Kajakklubb, Friluftsfrämjandet, Canoe
Adventure och Brändögruppen. Vår uppfattning är att en kommunal
förvaltning ska i det här fallet inte konkurrera med föreningar och privata
aktörer.
Fritidsförvaltningen föreslår därför fritidsnämnden att avslå
medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Annika Holmgren 2014-04-29 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 53 (forts)
• Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26, § 100
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-19
• Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 11

Beslutet skickas till
Annika Holmgren
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Medborgarförslag om att bygga en utomhusbana för Roller
derby
Dnr 2014/122-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1. Bifalla medborgarförslaget.
2. Uppdra till fritidsförvaltningen att verka för att bygga en utomhusbana för
roller derby under perioden 2016-2018.

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Fridesjö föreslår 2014-05-21 i ett medborgarförslag att en utomhusbana
anpassad för roller derby byggs i Luleå.
En utomhusbana för roller derby skulle skapa en mötesplats för
rollerderbyspelare inte bara från Norrbotten, Norrland och Sverige utan även för
spelare från hela Europa.
Kommunfullmäktige har 2014-06-16, § 124 beslutat överlämna ärendet till
fritidsnämnden för beredning och beslut.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-06-19 fritidsnämnden besluta
1.
2.

bifalla medborgarförslaget om att bygga en utomhusbana för roller derby
Uppdra till fritidsförvaltningen att verka för att bygga en utomhusbana för
roller derby under perioden 2016-2018.

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 12 besluta
3.
4.

bifalla medborgarförslaget om att bygga en utomhusbana för roller derby
Uppdra till fritidsförvaltningen att verka för att bygga en utomhusbana för
roller derby under perioden 2016-2018.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 54 (forts)

Beskrivning av ärendet
Förslagsställaren vill att det byggs en utomhusbana anpassad för roller derby i
Luleå.
Att bygga en roller derby bana i Luleå ser fritidsförvaltningen som en bra idé.
Behovet av en bana är påtalat då sporten växer och banan kan också, via
modifierade anslutningar, användas av yngre för kickbike och skateboard vilket
skulle öppna upp för ytterligare möjligheter till aktiviteter för både flickor och
pojkar i alla åldrar.
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden att bifalla medborgarförslaget och
uppdra till fritidsförvaltningen att verka för att bygga en utomhusbana för roller
derby under perioden 2016-2018.§ 12 (forts)

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Medborgarförslag från Ingrid Fridesjö, 2014-05-21 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-16, § 124
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-19
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 12

Beslutet skickas till
Ingrid Fridesjö
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

19 (36)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 55
Medborgarförslag om officiell skoterled
Dnr 2014/81-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om officiell skoterled.

Sammanfattning av ärendet
Stigbjörn Sundqvist föreslår i ett medborgarförslag att inrätta en officiell
skoterled från barkbanan, Lerbäcken till anslutningen skoterleden,
Modellflygplatsen och att kommunen drar med sin maskin 1 gång i veckan
för eliminering av ojämnheter.
Kommunfullmäktige har 2014-03-31, § 68 beslutat överlämna ärendet till
fritidsnämnden för beredning och beslut.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-07-09 fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om officiell skoterled.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 13 fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om officiell skoterled.

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

Beskrivning av ärendet
Hertsö skoterförening har i samverkan med fritidsförvaltningen gjort en ny
skoterled utmed den vattenledningsgata som genomkorsar reservatsområdet
och som anlagts av kommunen mellan Hertsön och Sinksundsreveln. I
anslutning till denna och även den tidigare skoterleden i området finns en
uppställningsplats för bil och släp utmed Hagaviksvägen i höjd med
Modellflygfältet. Skoterägare och skotertrafik hänvisas att nyttja dessa
anläggningar.
Fritidsförvaltningen har inte för avsikt att anlägga någon skoterled i det
aktuella området.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 55 (forts)

Beslutsunderlag
•
•

•
•

Medborgarförslag från Stigbjörn Sundqvist, 2014-03-20 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2014-03-31, § 68
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-07-09
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 13

Beslutet skickas till
Stigbjörn Sundqvist
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

22 (36)

§ 56
Medborgarförslag om möjlighet att disponera hallar i Hälsans hus
för träning och tävling i badminton
Dnr 2014.113-008

Fritidsnämndens beslut
1.

Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget i sin helhet.

2.

Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att informera barnoch utbildningsförvaltningen om det behov som framförs från
förslagsställaren.

Sammanfattning av ärendet
Bengt-Erik Johansson föreslår i ett medborgarförslag ett antal förbättringar av de hallar i
Hälsans hus som Luleå Badmintonklubb kan disponera.
Kommunfullmäktige har 2014-05-26, § 101 beslutat överlämna ärendet till fritidsnämnden
för beredning och beslut.
Eftersom de fönster som finns i hallarna släpper in allt för mycket ljus bör det installeras
anordningar med fördragbara skynken/gardiner. En badmintonanpassad reglering av
takbelysningen bör anordnas. Den befintliga ljudanläggningen bör anpassas så att det går
att kommunicera i både Kungshallen och i Blå hallen.
Utöver dessa konkreta förslag önskar Luleå Badmintonklubb att få tillgång till en
rackethall med ca 15 godkända badmintonbanor, en hall som också kan inrymma fler
racketsporter.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-08-12 fritidsnämnden besluta
1.

Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget i sin helhet om
åtgärder i Hälsans Hus.

2.

Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att informera barnoch utbildningsförvaltningen om det behov som framförs från
förslagsställaren.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 56 (forts)
Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden 2014-09-03, § 14 besluta
1.

Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget i sin helhet om
åtgärder i Hälsans Hus.

2.

Fritidsnämnden ger fritidsförvaltningen i uppdrag att informera barnoch utbildningsförvaltningen om det behov som framförs från
förslagsställaren.

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

Beskrivning av ärendet
Fritidsförvaltningen konstaterar att det är barn- och utbildningsförvaltningen
som är sk förstahandshyresgäst i Hälsans Hus och de är därmed ansvariga för
att utrusta byggnaden med verksamhetsutrustning.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Medborgarförslag från Bengt-Erik Johansson, 2014-04-29 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-26 § 101
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-12
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 14

Beslutet skickas till
Bengt-Erik Johansson
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 57
Revidering av beslut gällande ”Föreningsskulder till
fritidsförvaltningen”
Dnr 2014.128-04

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna reviderat förslag gällande
”Föreningsskulder till fritidsförvaltningen”.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden tog följande beslut 2011-09-21 , § 66
Föreningsskulder överstigande 10 000 kronor medför att bokningar av tider inte är
möjlig förrän skulden reglerats.
Föreningsskulder överstigande 20 000 kronor kommer, efter att
betalningspåminnelse skickats ut från ekonomikontoret, skickas till
kronofogdemyndigheten för betalningsföreläggande.
Föreningar som idag inte har en avbetalningsplan kan till ekonomikontoret ansöka
om att få en sådan. Kontakt ska alltid i första hand ske med fritidsförvaltningen.
Ovanstående regler trädde i kraft 1 januari 2012.
Efter att ovanstående beslut togs har Luleå kommun ändrat sina rutiner för
kravhantering och dessa sköts numera av Svea Inkasso. Med anledning av
dessa förändrade rutiner föreslår fritidsförvaltningen att beslutet gällande
föreningsskulder till fritidsförvaltningen revideras.
Det reviderade förslaget på hantering av ”Föreningsskulder till
fritidsförvaltningen” är:
Förfallna föreningsskulder överstigande 20 000 kronor medför att bokningar av tider
inte är möjlig förrän skulden reglerats. När skulden överstiger 15 000 kronor skall
berörd förening automatiskt få ett meddelande med upplysning om skuldnivå samt
information om vad som sker när skulden överstiger 20 000 kronor.
I övrigt hanteras skulder som förfallit enligt de centrala rutiner som finns.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-06-25 fritidsnämnden besluta godkänna
reviderat förslag gällande ”Föreningsskulder till fritidsförvaltningen”.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 15 fritidsnämnden besluta att
godkänna reviderat förslag gällande ”Föreningsskulder till
fritidsförvaltningen”.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 57 (forts)

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-25
Fritidsnämndens beslut 2011-09-21, § 66
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-25
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 15

Beslutet skickas till
Samtliga föreningar som finns i föreningsregistret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

25 (36)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 58
Ansökan om bygdemedel - Hannosvikens
Intresseförening
Dnr 2014/98-806

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar länsstyrelsen att avslå Hannosvikens
Intresseförenings ansökan om bygdemedel med 172 500 kronor för
byggnation av bryggor, förrådsbyggnad, mm. med anledning av att
bygdemedel ska i första hand gå till något av stort allmänvärde.

Sammanfattning av ärendet
Hannosvikens Intresseförening har sökt bygdemedel från länsstyrelsen med
172 500 kronor för byggnation av bryggor (trädäck och landgångar) på den
terrasserade stenpiren och betongkajen, en förrådsbyggnad för gemensamt
material och skyddsutrustning.
Yttrande över ansökan har angivits från beredningsgruppen.
Helén Wiklund Wårell
Victoria Fredriksson
Maria Nordgren
Håkan Wiklund
Per Johansson föredragande

Fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Utvecklingskontoret
Fritidsförvaltningen

Finansieringsplan
Projektets totala kostnad beräknas till
Bidrag bygdemedel (denna ansökan)
Egna medel i form av arbete

190 000 kr
172 500 kr
17 500 kr

Beredningsgruppen föreslår 2014-06-13 fritidsnämnden rekommendera
länsstyrelsen avslå Hannosvikens Intresseförenings ansökan om bygdemedel
med anledning av att bygdemedel ska i första hand gå till något av stort
allmänvärde.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 16 fritidsnämnden rekommendera
länsstyrelsen avslå Hannosvikens Intresseförenings ansökan om bygdemedel
med anledning av att bygdemedel ska i första hand gå till något av stort
allmänvärde.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 58 (forts)

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Protokoll bygdemedelgruppens sammanträde, 2014-06-13
Ansökan bygdemedel (Länsstyrelsens Dnr 208-5555-14-1) (bilaga)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-13
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 16

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 59
Ansökan om bygdemedel - Avans Intresseförening
Dnr 2014/117-806

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar länsstyrelsen att bifalla Avans intresseförenings
ansökan om bygdemedel med 41 250 kronor för renovering av fasad på
föreningshuset i Avan.

Sammanfattning av ärendet
Avans intresseförening, har sökt bygdemedel från länsstyrelsen med
41 250 kronor för renovering av fasaden på föreningshuset i Avan.
Yttrande över ansökan har angivits från beredningsgruppen.
Helén Wiklund Wårell
Victoria Fredriksson
Maria Nordgren
Håkan Wiklund
Per Johansson, föredragande

Fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Utvecklingskontoret
Fritidsförvaltningen

Finansieringsplan
Projektets totala kostnad beräknas till

53 850 kr

Bidrag bygdemedel (denna ansökan)
Egna medel i form av arbete

41 250 kr
12 600 kr

Beredningsgruppen föreslår 2014-06-27 fritidsnämnden rekommendera
länsstyrelsen bevilja Avans Intresseförenings ansökan om bygdemedel
med 41 250 kronor för renovering av fasaden på föreningshuset i Avan.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 17 fritidsnämnden rekommendera
länsstyrelsen bevilja Avans Intresseförenings ansökan om bygdemedel
med 41 250 kronor för renovering av fasaden på föreningshuset i Avan.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 59 (forts)

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan bygdemedel (Länsstyrelsens Dnr 208-6876-14-1)
Protokoll bygdemedelgruppens sammanträde, 2014-06-27
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-27
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 17

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 60
Ansökan om bygdemedel - Prästholms Samfällighetsförening
Dnr 2014/129-806

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att återremittera ansökan till beredningsgruppen för
bygdemedel med anledning av inkommen komplettering från Prästholms
Samfällighetsförening.

Sammanfattning av ärendet
Prästholm Samfällighetsförening, har sökt bygdemedel från länsstyrelsen
med 300 000 kronor för inredning av lokaler för bygdens älgjaktlag.
Yttrande över ansökan har angivits från beredningsgruppen.
Helén Wiklund Wårell
Victoria Fredriksson
Maria Nordgren
Håkan Wiklund
Per Johansson, föredragande

Fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen
Utvecklingskontoret
Fritidsförvaltningen

Finansieringsplan
Projektets totala kostnad beräknas till
Bidrag bygdemedel (denna ansökan)
Egna medel i form av insats/arbete

523 000 kr
300 000 kr
223 000 kr

Beredningsgruppen föreslår 2014-06-13 fritidsnämnden rekommendera
länsstyrelsen avslå Prästholms Samfällighetsförenings ansökan om bygdemedel
med anledning av att bygdemedel ska i första hand gå till något av stort
allmänvärde.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 18 fritidsnämnden rekommendera
länsstyrelsen avslå Prästholms Samfällighetsförenings ansökan om bygdemedel
med anledning av att bygdemedel ska i första hand gå till något av stort
allmänvärde.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.
Prästholms Samfällighetsförening har till länsstyrelsen inkommit med en
komplettering till bygdemedelsansökan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2014-09-17

§ 60 (forts)
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras till beredningsgruppen för
bygdemedel med anledning av inkommen komplettering till ansökan från
Prästholms Samfällighetsförening.

Beslutsgång
Ordförande ställer eget förslag om återremiss under proposition och finner att
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Ansökan bygdemedel (Länsstyrelsens Dnr 208-7983-14-1)
Protokoll bygdemedelgruppens sammanträde, 2014-08-15
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-13
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

31 (36)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 61
Återremiss - Biljettpriser för pendlarbåts- och
förfallstrafik
Dnr 2014.41-041

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa biljettpriser för
pendlarbåts- och förfallstrafik att gälla från 1 januari 2015, i enlighet med
bilaga 3.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har under många år upphandlat skärgårdstrafik i Luleå
skärgård. Skärgårdstrafiken består av fyra delar; arbetsbåtstrafik
(pendlarbåt), turbåtstrafik, ”badbåten” till Klubbviken och förfallstrafik.
Fritidsförvaltningen har initierat en utredning av arbetsbåts/pendlarbåtsoch förfallstrafik i Luleå skärgård. Syftet med utredningen var att till
fritidsnämnden ta fram förslag på inriktning för arbetsbåts/pendlarbåts- och
förfallstrafiken i framtiden.
Pendlarbåtstrafiken har bedrivits sedan 2005. Från slutet av maj till någon
gång i oktober har öarna trafikerats av en mindre båt för att möjliggöra
arbetspendling. Båten går från Luleå ut till öarna och tillbaka igen, morgon
och kväll, måndag till fredag. Trafiken är så kallad ”anropstrafik” varför
plats måste beställas senast
kl. 15.00 dagen innan och turen går bara om det finns bokade passagerare.
Förfallstrafik är den trafik som bedrivs under den tid då ”isen varken bär
eller brister”, ett beslut i kommunfullmäktige 1975 om att de bofasta i
skärgården ska ha rätt till kommunikationer för att ta sig in till Luleå två
gånger i veckan, vanligen måndagar och fredagar. Denna trafik har som
syfte att underlätta läkarbesök och inköp.
Utredningen har belyst vikten av att, om möjligt, harmonisera biljettsystem
med övrig kollektivtrafik (exempelvis lokal och regional busstrafik) samt att
inte konkurrera prismässigt med upphandlad turbåtstrafik.
Fritidsförvaltningen föreslår därför justeringar av biljettpriserna.
Vid sammanträde, 2014-03-19, beslutade fritidsnämnden i enlighet med
dåvarande tjänstemannaförslag. Detta beslut gick vidare till

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 61 (forts)
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (APU), 2014-06-10, § 140 som
beslutade om återremiss i syfte att utreda möjligheterna att subventionera
resandet för de som är mantalsskrivna i Luleå skärgård och att få en
redovisning av de ekonomiska konsekvenserna. Förslaget till
biljettprissättningen bör bidra till förverkligandet av Vision 2050 och en
levande skärgård.
Fritidsförvaltningen föreslår en höjning av biljettpriset för enkel resa med
förfallstrafiken från 60 kronor till 100 kronor.
Vidare föreslår fritidsförvaltningen en höjning av biljettpriset för enkel resa
med pendlarbåtstrafiken från 30 kronor till 50 kronor och att biljettpriset för
barn 6-16 år sänks till 25 kronor för enkel resa. Dessutom föreslår
fritidsförvaltningen att ett rabattkort med 20 resor införs för
pendlarbåtstrafiken. Detta rabattkort innebär att varje resa för en vuxen
kostar 40 kronor.
Biljettpriserna för pendlarbåtstrafiken baseras på priset för en enkelbiljett till
Klubbviken, med ett rabattupplägg för att ta hänsyn till arbetspendling till
och från skärgården. Ett inköpt 20-kort föreslås gälla under hela
avtalsperioden, dvs. den avtalsperiod som skrivs med det rederi som får i
uppdrag att köra pendlarbåtstrafiken.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-08-18 fritidsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige fastställa biljettpriser för pendlarbåts- och förfallstrafik
att gälla från 1 januari 2015, i enlighet med bilaga 3.
Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 19 fritidsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige fastställa biljettpriser för pendlarbåts- och förfallstrafik
att gälla från 1 januari 2015, i enlighet med bilaga 3.

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

Beslutsunderlag
• Fritidsnämndens beslut 2014-03-19, § 21
• Bilaga 2, Utredningsrapport ”Inriktning för framtida arbetsbåts- och
•
•
•
•

förfallstrafik i Luleå skärgård”, daterad 2014-02-06 (bilaga FN § 21)
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslut 2014-06-10, § 140
Bilaga 3, Nytt förslag på biljettpris för pendlarbåts- och förfallstrafik,
2014-08-18 (bilaga)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-18
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Fritidsnämndens verksamhetsplan 2015-2017
Dnr 2014.138-04

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1.
2.
3.
4.
5.

godkänna förslag till styrkort 2015,
godkänna förslaget till verksamhetsinvesteringar 2015-2017,
godkänna förslaget till lokalinvesteringar 2015-2017,
godkänna förslaget till utökat kommunbidrag 2015-2017,
att detta sammantaget utgör verksamhetsplan för 2015-2017

Sammanfattning av ärendet
Förslag till preliminär investeringsbudget i lokaler och verksamhet samt
driftkonsekvenser beslutades av fritidsnämnden 2014-03-19 § 17. Underlaget
har nu reviderats och delar har i dialog med tekniska förvaltningen överförts
till den totala sammanställningen för investeringar som beslutas av tekniska
nämnden. I revideringen har fritidsförvaltningen reducerat den totala
summan som tidigare äskats i utökat kommunbidrag som konsekvens av
investeringarna.
Styrkort 2015 och mål för fritidsnämnden diskuterades under
fritidsnämndens planeringsdagar 13-14 maj där också det preliminära
förslaget till KS målområden gicks igenom. Tillsammans med
fritidsförvaltningens ledningsgrupp arbetade fritidsnämnden under dessa
dagar fram ett utkast till styrkort för fritidsnämnden 2015.
Under planeringsdagarna gjordes också en analys av kommunens nya
översiktsplan och dess betydelse för fritidsnämndens uppdrag. Med detta
som underlag har fritidsförvaltningen arbetat vidare med styrkort 2015 och
på fritidsnämndens möte 2014-06-11 diskuterades förslaget på nytt och
fritidsnämndens ledamöter lämnade synpunkter på förslaget.
Med utgångspunkt från ovanstående har fritidsförvaltningen tagit fram ett
förslag till verksamhetsplan för 2015-2017 där fritidsnämndens mål för 2015
(bilaga 1), förslag till lokalinvesteringar 2015-2017 (bilaga 2), förslag till
verksamhetsinvesteringar 2015-2017 (bilaga 2) och äskande om utökat
kommunbidrag 2015-2017 (bilaga 3) ingår.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-09-17

§ 62 (forts)
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-08-18 fritidsnämnden besluta att
1.
2.
3.
4.
5.

godkänna förslag till styrkort 2015,
godkänna förslaget till verksamhetsinvesteringar 2015-2017,
godkänna förslaget till lokalinvesteringar 2015-2017,
godkänna förslaget till utökat kommunbidrag 2015-2017,
att detta sammantaget utgör verksamhetsplan för 2015-2017

Arbetsutskottet föreslår 2014-09-03, § 20 fritidsnämnden besluta att
1.
2.
3.
4.
5.

godkänna förslag till styrkort 2015,
godkänna förslaget till verksamhetsinvesteringar 2015-2017,
godkänna förslaget till lokalinvesteringar 2015-2017,
godkänna förslaget till utökat kommunbidrag 2015-2017,
att detta sammantaget utgör verksamhetsplan för 2015-2017

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Planeringsförutsättningar 2015-2017 (kommunstyrelsens beslut
2014-06-02, § 124)
Översiktsplan 2013 ((kommunfullmäktige beslut 2013-05-27, § 129)
Investeringar i lokaler och verksamhet 2015-2017 (fritidsnämndens
beslut 2014-03-19, § 17)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-18
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-09-03, § 20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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