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Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt Rubrik Ärendenr Sida
1 Kurser och konferenser anmälda 21 november 2016 2015.1690 4

2 Finansiering av bosättningsuppdraget 2016.1460 5 - 6

3 Motion om MU-avtal vid anlitande av konstnärer 2015.1255 7 - 11

4 Revidering av socialnämndens reglemente 2016.1434 12 - 17

5 Nytt kommunalt samverkansavtal om gymnasieutbildning för 4-
kantens kommunala gymnasieskolor fr. o. m. 2017-01-01

2016.1381 18 - 34

6 Motion om införande av ett obligatoriskt skolval 2016.660 35 - 43

7 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 2016.1391 44 - 45

8 Revidering av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen 2016.1389 46 - 52

9 Revidering av taxa enligt miljöbalken 2016.1392 53 - 55

10 Justering av brukningsavgifter för vatten och avlopp 2017 2016.1431 56 - 71

11 Justering av anläggningsavgift för vatten och avlopp 2017 2016.1432 72 - 82

12 Införande av nya parkeringstaxor i parkeringshuset Karpen 2016.1443 83 - 86
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13 Medborgarförslag om översiktsplanen för kvarteret Svanen på 
Gültzaudden

2016.654 87 - 89

14 Medborgarförslag om införande av ett cykelråd 2016.640 90 - 92

15 Detaljplan för del av Malmudden, Malmudden 2, Malmskolan 2 samt 
del av Skurholmen 8:38 och del av Malmbanan 1

2016.1411 93 - 182

16 Upphävande av övertalighetspolicy 2016.1226 183 - 196

17 Löneröversyn 2016 helårseffekt 2016.1455 197 - 198

18 Tilldelningsbeslut i upphandling av Förmånsportal 2016.546 199

19 Prioriteringsordning för bildande av kommunala naturreservat 2016.1409 200 - 227

20 Planuppdrag Växthuset 3, Örnäset 2016.1402 228 - 229

21 Planuppdrag Bensbyn 8:4 2016.1403 230 - 232

22 Markanvisning enligt jämförelseförfarande Hällbacken etapp 3 2016.271 233 - 266

23 Avsiktsförklaring med Trafikverket för ett Resecentrum 2016.1393 267 - 273

24 Bredbandsutbyggnad 2017-2019 2016.1275 274 - 278

25 Lokalisering av räddningstjänsten 2016.469 279 - 298

26 Medel för inrättande av kvalitetststrateg inom jämställdhet  2016.1408 299

27 Luleå On Ice 2017 samt förslag på fortsatt arbete med framtida Luleå On 
Ice-evenemang

2016.1257 300 - 301

28 Bidrag till Musikens makt 2017 2016.1214 302 - 307

29 Verksamhetsbidrag till Luleå Näringsliv AB 2016.1413 308 - 309

30 Innovativ regional och hållbar stadsutveckling Crowdsourcing week 
2017

2016.1415 310 - 311

31 Bidrag till föreningen VildaKidz 2017-2019 2016.1437 312 - 318

32 Arbetsordning för stadsarkivets tillsyner 2016.1116 319 - 321

33 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen 2016.1412 322
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 21 november 2016
Ärendenr 2015/1690-00

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 
2016-11-01

KLF Hid: 2016.5881
Inbjudan Utvecklingsarbete för att stärka det 
systematiska arbetet för att förebygga och hantera 
hat och hot mot förtroendevalda

Kommunakuten
2016-11-10

KLF Hid: 2016.6130
Inbjudan till utbildning i juridik för kommunägda 
företag, Stockholm 2017-02-17

Länsstyrelsen
2016-11-10

KLF Hid: 2016.6132
Inbjudan till seminarium om Norrbottens 
miljöhandlingsprogram, Luleå 2016-11-30
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-11-14

 
2016.1460-3.5.4.2

Maarit Enbuske 

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande över finansiering 
av bosättningsuppdraget
Ärendenr 2016.1460-3.5.4.2

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 2000 tkr till 
arbetsmarknadsförvaltningen för bosättningsuppdraget. Medel anvisas från 
strategiska utvecklingsinsatser för 2016. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har ambitionen att vara en nationell förebild gällande 
mottagningen och bosättning av nyanlända med permanent 
uppehållstillstånd. Denna ambition syftar framförallt till att undvika 
segregerade boendelösningar. Över åren och fram till september 2016 har 
Luleå kommun levt upp till denna ambition väl. Nu kommer tillströmningen 
av nyanlända att öka under de närmaste åren. För att lösa uppdraget att 
anskaffa boenden har kommundirektören utsett en styrgrupp och en 
samordnare. 

Bristen på lägenheter fordrar en viss ökning av antalet tillfälliga 
bostadslösningar såsom exempelvis vandrarhem och campingstugor. Bidrag 
har sökts från Länsstyrelsen, sk §37-medel, för att underlätta bosättning av 
nya svenskar och medel är också sökta ur den s.k. Byggbonusen vilket är en 
stimulansåtgärd för ökat byggande. 

Finansiering av den kommunala kostnaden för bosättningsuppdraget består av 
tre delar: dels genom att nyttja det statsbidrag som riksdagen beslutade om i 
december 2015 och som avsåg att underlätta arbetet för kommunerna att hantera 
det stora antalet flyktingar som kom till Sverige. Statsbidraget som var av 
engångskaraktär kom kommunerna tillgodo i december 2015 och uppgick för 
Luleå’s del till 12,9 mkr. Av dessa är i dagsläget 5,0 mkr oförbrukade och kan 
omfördelas till 2017 för bosättningsuppdraget. Utöver detta finns andra 
statsbidrag för flyktingmottagande som kan omfördelas och som idag finns 
tillgängliga inom arbetsmarknadsförvaltningens budget om sammanlagt 2 mkr. 

Det återstående behovet om 2 mkr föreslås tillföras arbetsmarknadsförvaltningen 
med finansiering ur anslaget för strategiska utvecklingsinsatser för 2016.

Maarit Enbuske 
Chef, arbetsmarknadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-11-14

 
2016.1460-3.5.4.2

Maarit Enbuske 

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, arbetsmarknadsförvaltningen
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L U L E Å K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden 2016-10-19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 84

Remiss - motion om MU-avtalet vid anlitande av 
konstnärer
Ärendenr 2016/23-008

Kulturnämnden
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionen mot bakgrund 
av kulturförvaltningens yttrande

Reservationer
Lothar Bellgardt (MP) reserverar sig mot beslutet. 
Kati Jääskeläinen (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet föreslår i en motion att Luleå kommun antar MU-avtalets villkor 
och ersättningsnivåer att gälla i samband med utställande eller annan typ av 
anlitande av konstnärer.

MU-avtalet, avtalet om upphovsmäns rätt till ersättning vid visning av verk 
samt medverkan vid utställning mm, är ett ramavtal mellan staten och olika 
bild- och formkonstnärers intresseorganisationer. Syftet är att bild- och 
formkonstnärer ska få bättre betalt för utfört arbete. Avtalet är bindande för 
statliga institutioner och är vägledande för samtliga institutioner som mottar 
statligt stöd. Många kulturarbetare och konstnärer arbetar idag gratis eller 
med mycket liten ersättning. Konstnärer bjuds in till kommunen för 
inspirations- och uppstartsmöten och deras tid tas i anspråk i olika 
kommunala och regionala projektutvärderingar och projektansökningar och 
den tid som läggs ner förblir ofta obetald.

Ett medborgarförslag har inkommit från Peo Rask som också föreslår att Luleå 
kommun ska leva upp till MU-avtalet.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige 
avslå motionen mot bakgrund av kulturförvaltningens yttrande.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige 
avslå motionen mot bakgrund av kulturförvaltningens yttrande, efter gjord 
justering.
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L U L E Å K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden 2016-10-19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

Eva-Britt Tjärnkvist (V) föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige 
bifalla motionen.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kulturnämndens 
arbetsutskott beslutar bifalla kulturförvaltningens förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet
Kulturnämnden och Luleå kommun bedriver idag ett omfattande arbete för 
konsten och dess utveckling i Luleå. Det sker dels med egen verksamhet men 
också med ett ekonomiskt stöd och subventioner till konstområdet. 
Kulturnämndens mening är att Luleå ska bli en attraktiv konststad både för 
konstnärer och publik. För konstnärernas del handlar det om att vi på flera 
sätt stödjer deras möjligheter att leva på sin konst genom att bl. a starkt 
subventionera produktionsmöjligheter via Konstnärernas Kollektivverkstad 
på Kronan i Luleå. Denna verksamhet subventioneras via låga hyror och utgör 
idag ett utvecklingscentrum för konst som ger förutsättningar för hel- eller 
deltidsverksamma konstnärer. På samma sätt subventioneras Kulturakutens 
lokaler. Genom verksamheten Luleå Konsthall ges möjligheter för konstnärer 
att ställa ut och marknadsföra sin konst, någonting som de själva anser viktigt. 
Konsthallens verksamhet prioriterar kvalitativ konst, försäkrar konstnärernas 
verk samt tar ut en normal provision vid försäljning av konst. Konsthallen 
ersätter konstnärerna med ca 11 tkr i utställningsersättning vilket ger oss en 
placering bland de bästa i landet vad gäller kommunala utställningslokaler.

Kulturnämnden/kulturförvaltningen stöder och arrangerar evenemang inom 
konstområdet. Bok och Bild är ett exempel på detta, Luleå Art Biennal är ett 
annat som är ett internationellt evenemang. Ett omfattande stöd utgår till 
kulturföreningar inom konstområdet. Stödet omfattar årsbidrag såväl till 
konstnärsgrupper ex Galleri Syster, som till konstföreningars verksamhet. Vi 
stöder arrangerande föreningar exempelvis Konst i det gröna. 
Projektverksamhet för unga t.ex. inom graffittiområdet sker årligen. Varje år 
delas dessutom kulturstipendier ut. Luleå kommuns ateljéstipendium ger en 
konstnär möjligheten till fri ateljé, verkstäder och materialkostnader under ett 
år.

Luleå kommun tillämpar även sedan länge det så kallade enprocentsmålet. 
Vilket innebär att det avsätts 1 % av kommunens om- och 
nybyggnadskostnader till konstnärlig utsmyckning/gestaltning. Ytterligare ett 
viktigt stöd till konstnärerna är de årliga kommunala konstinköpen på 300 000 
kronor. Luleå kommun skapar arbete för konstnärer via Skapande Skola 
verksamheter. En omfattande konstverksamhet bedrivs även inom 
Kulturskolans ram.
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L U L E Å K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden 2016-10-19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

En försiktig uppskattning visar att över 8 miljoner kronor årligen avsätts till 
konst och konstutveckling i Luleå, oräknat kulturskolans verksamhet. Det gör 
bild och formkonst till ett av de viktigaste och mest subventionerade 
områdena i kulturnämndens verksamhet.

MU-avtalet
Vad skulle då krävas för att följa MU-avtalet? Ett normalår baserat på tjugo 
utställningar och med en längd på ca 10 veckor och en utställningsersättning 
på 23 tkr skulle ge en kostnad på 460 tkr gällande utställningsersättningen (U- 
delen). Idag har Konsthallen 190 tkr årligen för utställningsersättning. För att 
dessutom kunna följa M-delen i avtalet krävs ungefär lika mycket till, ca 500 
tkr årligen, dock betalar konsthallen idag vissa delar inom M-delen, dock 
ingenting för nedlagt arbete, materialkostnader eller annat som har med 
produktionen av konst att göra, vare sig den sedan går att sälja eller inte. 
Konsthallen skulle därmed behöva en utökning av sin budget på 300 tkr för 
att kunna följa U-delen i avtalet, och ytterligare 500 tkr för att kunna följa M- 
delen. Därmed skulle Konsthallens budgetram behöva höjas med ca 800 tkr 
årligen. Kulturförvaltningen ser i dagsläget att man inte har möjlighet att göra 
de ekonomiska omfördelningar, inom befintlig ram, som krävs för att kunna 
teckna MU-avtalet i sin helhet.

Ett sådant avtal bedöms i nuläget inte öka möjligheten till mer konst i Luleå, 
snarare tvärtom då antalet utställningar skulle minska avsevärt till nackdel för 
både publik och konstnärer. På lång sikt är det däremot riktigt att hitta 
hållbara lösningar även för kommunernas utställningsanordnare. Det är också 
viktigt poängtera att MU-avtalet inte gäller annat än för statliga 
utställningsanordnare och att väldigt få institutioner inom staten faktiskt följer 
avtalet. Avtalets status för kommunerna är mer att betrakta som en 
rekommendation. En väg att gå vidare kan vara att väcka frågan i Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Mot bakgrund av ovanstående föreslår 
kulturförvaltningen att i nuläget avslå motionen.

Sammanträdet
Åke Broström, kulturchef redogör för ärendet.

Beslutsgång
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige avslå motionen mot bakgrund av kulturförvaltningens 
yttrande, efter gjord justering.
Lothar Bellgardt (MP) samt Kati Jääskeläinen (V) föreslår kulturnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
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L U L E Å K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden 2016-10-19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

Omar Jakobsson (S), Nils Harnesk (S), Eva Hedesand Lundqvist (S) samt Björn 
Olsson (S) föreslår kulturnämnden att bifalla kulturnämndens arbetsutskotts 
förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kulturnämnden 
beslutar bifalla kulturnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Motion från miljöpartiet
 MU-avtalet
 MU-barometern 2015

Beslutet skickas till 
Miljöpartiet 
Kommunledningskansliet 
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2016-10-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 161

Revidering av socialnämndens reglemente
Ärendenr 2016.274-3.9.0.2

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige anta socialnämndens 
reviderade reglemente.

Sammanfattning av ärendet
Huvudreglementet för Luleå kommuns nämnder har reviderats och av den 
anledningen har även en översyn gjorts av socialnämndens reglemente. 
Revideringen har utgått från principen att bara det som gäller specifikt för 
socialnämnden finns beskrivet i socialnämndens reglemente.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges revidering av huvudreglementet för Luleå kommuns 
nämnder trädde i kraft 2015-01-01. Av den anledningen fick kansliet i 
uppdrag i början av 2016 att också se över socialnämndens reglemente.

Utredningen har lett till en relativt omfattande revidering av nämndens 
reglemente. 

För det första föreslås en ny princip för förhållandet mellan huvudreglementet 
och socialnämndens reglemente. Principen innebär att det som redan finns 
beskrivet i huvudreglementet inte upprepas i nämndens reglemente. Det 
innebär att man måste förhålla sig till båda dokumenten. Fördelen är att det 
blir tydligt vad som gäller specifikt för socialnämnden. Undantag från 
principen har gjorts när det gäller nämndens sammansättning som finns i 
båda reglementena.

Reglementet har kompletterats med exempelvis fler uppgifter, sammanträde 
på distans och beskrivning av nämndens utskott. Även en punkt om 
”tecknande av nämndens firma” har lagts till.

I revideringen har hänsyn tagits till Sveriges Kommuner och Landstings skrift 
”Reglemente för styrelsen och övriga nämnder, ett underlag för lokala 
bedömningar” 2014. Förslaget till nytt reglemente har utarbetats i samråd med 
kommunjuristen.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2016-10-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Sammanträdet
Annika Sundström (V) yrkar att det i socialnämndens reglemente görs ett 
tillägg i sista meningen i § 5 som lyder: när enskilda ärenden föredras.

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag under proposition med tillägg 
enligt yrkande och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Socialnämndens reglemente

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN   REGLEMENTE Dnr 1 (4)
Socialförvaltningen 2016/274-3.9.0.2
Kansliet 2016-10-10  

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
Reglemente

Fastställd
 

Giltighetstid
Fr o m xxxx-xx-xx tills 
vidare

Dokumentansvarig
Kanslichef

Senast reviderad  Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige

Dokument gäller för
Socialnämnden  i Luleå 
kommun

 

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I 
LULEÅ KOMMUN

Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen samt i huvudreglementet för 
kommunens nämnder, gäller för socialnämnden bestämmelserna i detta 
reglemente.
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LULEÅ KOMMUN  REGLEMENTE Dnr 2 (4)
Kommunledningsförvaltningen 2016/274-3.9.0.2
Kansliet

 

§ 1 

Socialnämndens uppgifter

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen 
(SOL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), den 
kommunala hälso- och sjukvårdslagen (HSL), speciallagarna Lag om vård 
av missbrukare (LVM) och Lag om vård av unga (LVU) samt i övrigt vad 
som i lag sägs om socialnämnd. 

Socialnämnden är även krigshjälpsnämnd.

§ 2 

Socialnämndens ansvar

- En förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt.

- Anställa och entlediga förvaltningens personal utom i vad avser 
förvaltningschef samt omreglera, inrätta och avveckla befattningar 
inom de av fullmäktige fastställda ramarna.

- Förhandlingar enligt §§ 11-14 och 38 samt information
enligt § 19 lagen om medbestämmande i arbetslivet.

- Att arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågorna drivs i enlighet med 
gällande lagstiftning, föreskrifter och lokala styrdokument. 

§ 3

Ansvar och rapporteringsskyldighet

Socialnämnden ska bedriva verksamheten i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Socialnämnden ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret.
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LULEÅ KOMMUN  REGLEMENTE Dnr 3 (4)
Kommunledningsförvaltningen 2016/274-3.9.0.2
Kansliet

§ 4

Specialuppgifter

Socialnämnden svarar för all information som lämnas om nämndens 
verksamhet oavsett kommunikationskanal. 

Socialnämnden är ansvarig för all hantering och brukande av sociala 
medier inom sitt ansvarsområde, om inget annat särskilt beslutats.

Socialnämnden ansvarar för handläggning av dödsboanmälningar enligt 
Ärvdabalken (ÄB) samt utser tjänstemän som boutredare.

Socialnämnden utser särskilt förordnade tjänstemän att ta beslut enligt 
kompletterande beslutsrätt (LVU och LVM).

Socialnämnden är ansvarig för de e-tjänster som finns inom nämndens 
verksamhetsområde, om inget annat särskilt beslutats. 

§ 5

Sammanträden på distans

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med 
ledamöter deltagande på distans. Sådant möte får endast äga rum om 
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamöter som deltar 
på distans ska säkerställa att inga obehöriga kan ta del av sammanträdet 
när enskilda ärenden föredras.

§ 6

Socialnämndens sammansättning

Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Nämnden har två utskott, Allmänna utskottet och Enskilda utskottet.
Nämndens ordförande och vice ordförande är även ordförande i 
utskotten. 

Ersättare får närvara vid utskottens sammanträden.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskotten, som inte utsetts vid 
proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förättas.
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LULEÅ KOMMUN  REGLEMENTE Dnr 4 (4)
Kommunledningsförvaltningen 2016/274-3.9.0.2
Kansliet

Utskotten sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer. 
Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna 
är närvarande.

I fråga om jäv, beslutsförfarande, protokollföring, protokollets innehåll 
och justering samt reservation äger vad i kommunallagen föreskrivit om 
nämnden motsvarande tillämpning.

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet består av fem ledamöter och minst fem ersättare som 
nämnden utser. 

De ärenden som skall avgöras av nämnden i dess helhet skall beredas av 
Allmänna utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts skall 
Allmänna utskottet lägga fram förslag till beslut.

Enskilda utskottet

Enskilda utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som nämnden 
utser. 

Nämnden utser minst två särskilt förordnade ledamöter från Enskilda 
utskottet, som har rätt att ta ordförandebeslut om ordinarie 
ordförande/vice ordförande har förhinder.

Enskilda utskottet beslutar i enskilda ärenden som är delegerade enligt 
delegationsordningen.

§ 7

Tecknande av nämndens firma 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden skall 
undertecknas av ordföranden eller förvaltningschefen och kontrasigneras 
av handläggande tjänsteman. Handlingar som rör delegerade ärenden 
ska undertecknas av delegaten. Handlingar som rör sig om ren 
verkställighet ska undertecknas av förvaltningschefen eller den 
förvaltningschefen har uppdragit detta till.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 104

Nytt kommunalt samverkansavtal om Gymnasieutbildning 
för 4-kantens kommunala gymnasieskolor fr.o.m. 2017-01-
01
Ärendenr 2016/542-612

Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

i Luleå kommun att besluta om att teckna nytt samverkansavtal för 
gymnasieutbildning inom fyrkantens kommunala gymnasieskolor, 
enligt bifogat förslag.

 Vidare föreslås att kommunfullmäktige i Luleå beslutar att Barn- och 
utbildningsnämnden har mandat att vid behov omförhandla och 
fastställa nya versioner av bilagor till avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Ett nytt förslag till samverkansavtal har presenterats av ledningsgruppen för 
Fyrkantens gymnasiesamverkan, d v s nämndsordföranden för barn- och 
utbildningsnämnderna i Piteå, Luleå, Boden och Älvsbyn. Avtalet är 
framtaget i nära samarbete med Fyrkantens utbildningsgrupp, som består av 
förvaltningschefer och gymnasiechefer. Ekonomer i de fyra kommunerna har 
utarbetat förslag till ekonomiskt regelverk. Utvecklingsledare för Fyrkantens 
gymnasiesamverkan har processat avtalsinnehållet tillsammans med 
fokusgrupper som bestått av fackliga representanter och en bred 
representation av olika personalkategorier inom gymnasieskolorna i de fyra 
samverkanskommunerna.  

Det nya avtalet är det tredje i raden av samverkansavtal för fyrkantens 
gymnasier och ersätter Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, 
Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 – 2013-06-30 (med årlig 
förlängning). Det nuvarande avtalet utvärderades 2013 i samband med 
utredningen kring ett eventuellt kommunalförbund. 

Avtalet omfattar all utbildning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 
som anordnas av parterna. Det nya samverkansavtalet ska gälla från och med 
2017-01-01 och tillsvidare till dess att någon eller några av de ingående 
parterna väljer att säga upp avtalet. 

18



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

I bilagorna regleras den gemensamma antagningsorganisationen, de 
ekonomiska delarna av samverkan samt ersättningar vid arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige i Luleå kommun att besluta om att teckna nytt 
samverkansavtal för gymnasieutbildning inom fyrkantens kommunala 
gymnasieskolor, enligt bifogat förslag. Vidare föreslås att kommunfullmäktige 
i Luleå beslutar att Barn- och utbildningsnämnden har mandat att vid behov 
omförhandla och fastställa nya versioner av bilagor till avtalet. 

Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige i Luleå kommun 
att besluta om att teckna nytt samverkansavtal för gymnasieutbildning inom 
fyrkantens kommunala gymnasieskolor, enligt bifogat förslag. Vidare föreslås 
att kommunfullmäktige i Luleå beslutar att Barn- och utbildningsnämnden 
har mandat att vid behov omförhandla och fastställa nya versioner av bilagor 
till avtalet.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets protokoll § 53, 2016-10-06
 Förslag till nytt kommunalt samverkansavtal om Gymnasieutbildning 

för 4-kantens kommunala gymnasieskolor fr.o.m. 2017-01-01.
 Utredningsdirektiv från 4-kantens ledningsgrupp, avseende fördjupat 

samverkansavtal för gymnasieorganisationerna i Boden, Luleå, Piteå och 
Älvsbyns kommuner.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, gymnasiechef, chef ekonomi
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Inledning   
De fyra kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn har sedan 2006 samverkat kring 
gymnasieutbildningarna. Detta avtal ersätter avtal: Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, 
Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 – 2013-06-30 (med årlig förlängning) 

2005 
Politiskt beslut om utredning av samverkansavtal för 4-kanten.  
2006 
Samverkansavtal skrevs för åren 2006-2009 (från och med 2007 var alla fyra kommuner med)   
2009  
Nuvarande avtal gäller för åren 2009-2013 med årlig förlängning 
2013-15 
Utredning angående bildande av kommunalförbund beslutades politiskt i varje kommun 2013. 
Under 2015 har dialog förts utifrån utredningens förslag och kommunerna är överens om att inte 
genomföra utredningens förslag att bilda ett kommunalförbund. Samarbetet inom 4-kantens 
gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas istället genom ett nytt samverkansavtal. 
 

 

1 § Avtalsparter 
Parter i detta avtal är följande kommuner: Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn. 

 
 
 

2 § Avtalets status 
Genom samverkansavtalet bildar parterna ett samverkansområde för de utbildningar som 
omfattas av avtalet med stöd av Skollagen 15 kap. 30§, 17kap. och 19 kap. 12§ med tillhörande 
förordningar. 
Avtalet reglerar syfte, omfattning, samverkansmodell, ansvar samt uppföljning. 
Bilaga 1 reglerar antagningsfrågor.  
Bilaga 2 reglerar beräkning av interkommunal ersättning avseende 4§.  
Kommunala samverkansavtalet undertecknas av respektive kommun. Till avtalet knyts även 
bilagor som beslutas av kommunerna och godkänts enligt 6§. Det gäller även övriga beslut som 
tagits/tas av kommunerna efter samråd och förslag från samverkanskommunerna såsom olika 
ersättningar till eleverna. 

 
 

3 § Syfte 
• att genom samarbete och samordning erbjuda fyrkantens elever ett brett och kvalitativt utbud 

av utbildningar som i möjligaste mån ska erbjudas i hemkommunen, med hänsyn till kvalité, 
resurser och ekonomi 

• att i möjligaste mån tillgodose elevernas förstahandsval, vid val av utbildning 
• att vid gemensam planering och dimensionering av utbildningsutbudet ta hänsyn till 

regionens kompetensförsörjningsbehov 
• att samverkan ska bidra till att öka elevernas måluppfyllelse 
• att samverkan bidrar till gemensamt arbete med kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling för personalen 
 
 
 

4 § Omfattning 
Samverkansavtalet omfattar all utbildning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola som 
anordnas av parterna i enlighet med skollag och förordningar. Beräkningsgrund för interkommunal  
ersättning regleras i bilaga 2 
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5 §Samverkansmodell  
5.1 Organisation  
Ledningsgruppen, bestående av ordförande i den kommunala nämnd eller utskott med ansvar för 
gymnasieskola, beslutar i frågor gällande avtalet. 
Utbildningsgruppen, bestående av skolchefer och gymnasiechefer från respektive kommun samt 
utvecklingsledare antagningskansliet, verkställer i frågor gällande avtalet.  
Arbetsutskottet, bestående av gymnasiechefer och utvecklingsledare, bereder frågor rörande 
avtalet på uppdrag av utbildningsgruppen. 
Utbildningsgruppen har till sitt förfogande ett gemensamt kansli, varifrån samordning, utveckling 
och gemensam antagning för 4-kanten administreras. 
 
5.2 Samråd kring berörda utbildningar  
De lokala initiativen ligger till grund för det samlade gymnasieutbudet i 4-kanten. Samverkan sker 
genom samråd och möten på politiker- och/eller tjänstemannanivå. 
Gemensam programplanering sker årligen i ett kort- och långsiktigt perspektiv. Genom samverkan 
ska även möjlighet ges att påbörja arbete med gemensam kursplanering för att underlätta 
elevernas möjligheter till övergång mellan skolorna.  
 
5.3 Dimensionering/utbildningsutbud  
Avseende förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och beslutar den enskilda kommunen. 
Respektive kommun beslutar i enlighet med skollagen och i samråd med 4-kantens ledningsgrupp 
om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för.  
Minst en gång per år ska parterna samråda om punkterna i 3 §. Av särskild vikt är att parterna 
förbinder sig att samråda med övriga avtalsparter: 

 
a) inför beslut om nytt program eller ny inriktning på något program (första 

halvåret året innan planerad förändring) 
 

b) inför beslut om att avveckla ett program eller en inriktning på något program 
(första halvåret året innan planerad förändring)  

 
 

6 § Kommunernas ansvar 
6.1 Gemensamt ansvar  
Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och vårdnadshavare om de 
utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet. Hemkommunen svarar för att mottagande 
skola får nödvändig pedagogisk information om de elever som ska börja på gymnasieskolan. 
Mottagande skola ansvarar för att rutiner upprättas för hur en sådan överföring av information 
ska ske och vad den ska innehålla. Gemensam prislista upprättas varje år av kommunerna.  
 
6.2 Mottagande kommuns ansvar 
Mottagande kommun ska i god tid informera elevens hemkommun inför betydande 
förändringar av studieplanen. Hemkommun informeras skyndsamt vid hög frånvaro och 
studieavbrott.  
 
6.3 Hemkommunens ansvar 
Hemkommunen ansvarar för sådana kostnader som regleras i skollag med tillhörande 
förordningar. Hemkommunen ska i juni varje år redovisa elevernas slutbetyg från grundskolan 
till antagningskansliet.  
 
 

7 § Uppföljning och utvärdering 
Ledningsgruppen för samverkan uppdrar vid behov till Utbildningsgruppen att utvärdera avtalet i 
sin helhet eller om behov uppstår göra uppföljningar av delar av avtalet. 
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8 § Force Majeur  
Om fullgörande av åtagande från mottagande kommuns sida förhindras av omständigheter som 
kommunen inte kan råda över, såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig med mera är den inte ansvarig 
för skada eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  
 
 

9 § Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal löses av respektive kommun utsedda företrädare. 
 
 

10 § Avtalstid och uppsägning av avtal 
 Samverkansavtalet gäller från 2017-01-01 och tills vidare. Avtalet kan sägas upp av någon av 
 avtalsparterna per den 31 december varje år. Uppsägningstiden är ett år och uppsägningen gäller 
 från och med den 1 januari ett år senare. Uppsägning ska göras skriftligen till övriga avtalsparter.  
 
 

11 § Ny avtalspart  
 Kommun som vill inträda i samverkan ska ansöka om inträde senast 1 januari året innan avtalet 
 ska börja gälla. 
  

 
 
 
 
Parternas beslut gällande Kommunala samverkansavtalet om gymnasieutbildning i Boden, Luleå, Piteå 
och Älvsbyn: 
 

 
 
 
Boden:  Datum:   Luleå: Datum:  
 
 
 
 
 
 
Piteå: Datum:   Älvsbyn: Datum:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

24



 

BILAGA 1 
Gemensam antagningsorganisation  
Parterna (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner) förbinder sig att anlita 
antagningskansliet för 4-kantens gymnasiesamverkan med placering i Luleå för att å 
dessa parters vägnar ansvara för antagningsarbetet till gymnasieskolan. Huvudman 
för antagningskansliet är Luleå kommun.   

a) Gymnasieantagningens ansvar 
• Att bedriva antagningsarbetet enligt gällande lagar och förordningar 
• Att beakta de samverkansavtal som finns och de beslut som fattas lokalt i kommunerna 
• Att handlägga skriftlig och webbaserad ansökan 
• Att upprätta skriftliga och webbaserade rapporter till berörda skolor och förvaltningar 
• Att bistå med tolkning och hand läggning av avtalsfrågor 
• Att utbilda och informera studie- och yrkesvägledare på grundskolan och gymnasieskolan i 

antagningsfrågor 
• Att ge elever antagningsbesked  
• Att informera om utbildningsutbud 
• Antagningskansliet administrerar även antagningen för fristående gymnasieskolor i 4-

kantsområdet.  
b) Kommunens ansvar 
• Att ha en god kommunikation med antagningskansliet 
• Att utse kontaktpersoner för antagningsarbetet 
• Att skapa en organisation för beredning och beslut i antagningsfrågor 
• Att ansvara för studie- och yrkesväg ledning till elever i kommunens skolor 
• Att antagning till gymnasiesärskola tills vidare görs av mottagande kommun 
• Att överlämning av information om grundskoleelever sker i samråd mellan 

kommunerna  
        
Ekonomiska förutsättningar 
Finansiering av antagningskansliet 
 

• Budget för kansliet fastställs av utbildningsgruppen senast 1 september året före budgetåret.  
• Kansliet fakturerar respektive kommun efter fastställd budget med 50 % av budgeterad 

årskostnad per april och augusti respektive kalenderår.  
• Kostnaden per kommun baseras på en procentuell fördelning1 i relation till elevantalet. 

Elevantalet baseras på senaste tillgängliga SCB-statistik.  
• Uppföljningar under pågående budgetår; kansliet följer de budgetprinciper och den 

styrmodell som gäller i den kommun där kansliet fysiskt är placerat, dvs. Luleå. 
• Utfall av årets faktiska kostnader redovisas av kansliet vid bokslut. Respektive kommun ska 

senast den 10 januari efter avslutat budgetår erhålla information om avvikelser. Information 
delges utbildningsgrupp och ekonomiansvariga.  

• Reglering av underskott eller överskott sker enligt överenskommelsen i avtalet dvs. 
procentuellt efter elevantalet2 senast april året efter budgetåret. 

 
 
 
 
 
 
1 

Enligt avtal; Varje kommuns del av såväl investeringar som årlig driftbudget beräknas utifrån procentuell 
del av totala elevunderlaget för 4-kanten.  
2 Elevantal enligt fördelning av budgeterade kostnader  
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BILAGA 2 
Interkommunal ersättning  
 
Tidplan gemensam fakturering interkommunala ersättningar 
1) Kansliet tar fram/läser av underlag för interkommunala ersättningar 15 september och 15 

februari. Underlaget omfattar alla elever från kommuner utanför fyrkantsområdet som studerar 
vid skolor inom fyrkantsområdet med kommunen som huvudman, och alla interkommunala 
elever från och till respektive kommun som studerar vid skolor inom fyrkantsområdet med 
kommunen som huvudman.  

2) Ovanstående underlag skickas för genomgång av respektive kommun och ska vara rättat och 
inlämnat till kansliet senast den 20 september respektive 20 februari. Kansliet skickar därefter 
preliminära faktureringsunderlag till respektive kommun för yttrande senast den 25 september 
respektive den 25 februari.  

3) Respektive kommun meddelar kansliet ev. ändringar i underlaget senast den 5 oktober respektive 
den 5 mars.  

4) Definitivt faktureringsunderlag skickas senast den 15 oktober respektive 15 mars. 
 
Beräkning av interkommunal ersättning (IKE) avseende kommunala samverkansavtalet 4 §  
Gemensam prislista för: 

• Nationella program och inriktningar 
• Gymnasiesärskolan 
• Preparandutbildning och Yrkesintroduktion.  

Om elevrörlighet uppkommer på Språkintroduktion och Individuellt alternativ ska 
ersättning förhandlas fram mellan berörda kommuner i varje enskilt fall.  
Särskilda varianter beräknas enligt Skolverkets anvisningar. 

En gemensam prislista för kommunerna i 4-kanten fastställs inför varje nytt kalenderår. Prislistan 
tillämpas på interkommunal ersättning i samverkansområdet för; Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns 
kommun. Prislistan sammanställs i december inför kommande år.    
Ekonomiansvariga i respektive kommuns förvaltning, eller motsvarande; är gemensamt ansvariga för 
att räkna fram och föreslå den gemensamma prislistan. Samordningsansvaret för ekonomiska frågor 
följer ordförandeskapet i samverkansavtalet per kalenderår.   
 

• Prislistan baseras på senast rapporterade Räkenskapssammandrag (RS) i Luleå, Piteå och 
Boden kommun.  Älvsbyns rapporterade självkostnad beaktas inte.  

 
• Varje kommun rapporterar den egna självkostnaden per utbildningsprogram, som bedrivs i 

kommunen, enligt räkenskapssammandraget, inte på inriktningsnivå.  
 

• Prislistan sammanställs därefter av den kommunen som innehar ordförandeskapet för 
aktuella året. Prislistan baseras på rapporterad självkostnad/program från kommunerna. 
Genomsnittligt pris framräknas på samtliga program som bedrivs i samverkansområdet. 
- Om programmet finns i samtliga kommuner räknas ett genomsnitt av Luleå, Piteå och Bodens kommuns 

självkostnad för aktuellt program. Om utbildningen enbart finns i två kommuner blir aktuellt pris ett 
genomsnittligt värde av dessa. Vid enbart aktuellt program i en kommun, blir dennes självkostnad 
gällande.  

- Riksprislistan gäller för program som endast anordnas av Älvsbyns kommun. 
 

• Genom att senaste fastställda räkenskapssammandrag släpar efter två år; kommer 
genomsnittligt rapporterade priser att räknas upp med skolindex föregående år, samt 
skolindex innevarande år. Exempelvis inför fastställande av prislistan för 2016, kommer 
senaste räkenskapssammandrag att vara från 2014. Priserna räknas där av upp med skolindex 
för 2015, samt skolindex för 2016. 

 
• För elever som läser Nationell idrottsutbildning (NIU), tillämpas i samverkansområdet 

Riksidrottsförbundets rekommendationer om extra ersättning; 12 500 kr för lagidrott och 
15 000 kr för enskild idrott per helår.   
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BILAGA 3 
Stöd till inackordering - elever i gymnasieskolan med offentlig huvudman 
 
Allmänt  
Enligt 15 kap 32 § skollagen skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med 
offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Syftet med stödet är att minska 
merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackordera sig på utbildningsorten. Stödet ska avse en del av 
kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen). Stödet kan 
beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. 
 
 
Stöd till inackordering  
För att kunna få stöd till inackordering ska den sökande  

• vara inskriven i gymnasieskola  
• vara folkbokförd hos vårdnadshavare i kommunen  
• inte vara äldre än 20 år  
• studera på heltid  
• ha ett reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller vid kortare resväg åberopa 

särskilda skäl  
 
Storlek på stödet  
Det är utbildningsnämnderna som fattar beslut om nivåerna på stödet. Storleken på stödet beror på hur långt 
avståndet är mellan hemmet och skolan. Lägsta beloppet uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet avrundat neråt till 
närmaste 10-tal kronor.  
Ett tilläggsbelopp betalas ut till elever vars studieort ligger mer än 500 km från hemorten.  
Tilläggsbeloppet är 1/130 av prisbasbeloppet.  
 
Undantag  
Elev som väljer att vara inackorderad trots att avståndet är kortare än 50 km kan erhålla kontant ersättning, 
under förutsättning att inackorderingen kan styrkas, samt att det inte uppstår någon merkostnad för 
kommunen. Ersättningen motsvarar den faktiska busskortskostnaden dock högst 1/30 av ett basbelopp.  

Var lämnas ansökan?  
Inför varje läsår lämnas ansökan till hemkommunen. Det är hemkommunen som ansvarar för 
inackorderingstillägget för elever som studerar i en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting. Elever 
som studerar på en fristående skola eller folkhögskolan får ansöka om stöd till inackordering hos CSN.  

Ansökningstider  
Stödet ansöks läsårsvis och utbetalas med högst en månad retroaktivitet från den månad då ansökan inkommer 
till kommunen. Blankett finns på www.fyrkantensgymnasier.se 

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet  
Den som felaktigt tar emot stöd för inackordering är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om stöd till 
inackordering grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan. Stödet betalas endast ut om studierna 
bedrivs på heltid och den studerande är berättigad till studiehjälp. För att undvika återkrav är det därför viktigt 
att anmälan görs till skolan enligt nedan om man: 
- avbryter studierna - minskar studieomfattning från hel- till deltid - flyttar hem - ändrar 
folkbokföringskommun  

Vem får pengarna?  
Stöd till inackordering betalas ut till vårdnadshavaren om eleven är omyndig eller till den person 
vårdnadshavaren utser till betalningsmottagare. I övrigt direkt till elev.  Pengarna sätts in på ett konto i valfri 
bank under förutsättning att kontot är anslutet till SUS (Sparbankens Utbetalnings System).  

Utbetalning  
Stödet betalas ut i högst nio månader per läsår, uppdelat på fem gånger under våren och fyra gånger under 
hösten. Betalningen sker i efterskott (i slutet av varje månad). 
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BILAGA 4 
Gymnasieelevers dagliga resor mellan bostaden och skolan, elevresor  

Bakgrund  
Kommunen är skyldig att ansvara för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret 
gäller elever som är studiehjälpberättigade och som har en färdväg på minst sex kilometer. (Lag om 
kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991:1110, ändrad 1993:801; 1999:1403). 
Det gäller t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år.  

Regler – färdbevis-busskort 
För att eleven ska vara berättigad till fritt färdbevis gäller följande:  

• inte vara äldre än 20 år  
• studera på heltid  
• reseavståndet mellan bostad och skolan är minst 6 kilometer (med bostad menas den adress 

där eleven är folkbokförd.)  
 
Eleven som uppfyller ovanstående regler kan tilldelas ett busskort. Busskortets giltighet varierar 
mellan kommunerna. Avgift för en utökad giltighet kan förekomma. Ytterligare information om detta 
lämnas av varje studieort. Blankett finns på www.fyrkantensgymnasier.se 

Kontant ersättning/anslutningsresor  
Elev som uppfyller ovanstående regler kan ansöka om kontant ersättning om något av nedanstående 
alternativ uppfylls:  

• färdvägen till närmsta hållplats är minst 6 kilometer  
• bussförbindelse saknas helt  
• medicinska skäl, ansökan kompletteras med läkarintyg  
• särskilda skäl, ansökan kompletteras med intyg  

 

Reseavstånd (avser enkel väg), 
belopp för kontant 
ersättning/anslutningsresor 
Färdväg i km minst  

6  10  20  30  

Resetillägg i % av prisbasbelopp  0,75 %  1,00 %  1,75 %  2,25 %  
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BILAGA 5 
Stöd till inackordering - elever i gymnasiesärskolan med offentlig huvudman 
Skolskjuts – elever i gymnasiesärskolan med offentlig huvudman 
 
 
Stöd till inackordering gymnasiesärskolan 
Enligt 18 kap 32 § skollagen skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en 
gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. 
Syftet med stödet är att minska merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackordera sig på 
utbildningsorten. Stödet ska avse en del av kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till 
och från hemmet (folkbokföringsadressen). Stödet kan beviljas till och med första kalenderhalvåret 
det år eleven fyller 20 år. 

Ansökan görs till hemkommunen. Kontakta Studie- och yrkesvägledare för gymnasiesärskolan i din 
kommun för vidare information och ansökan. 
 
 
Skolskjuts gymnasiesärskolan 
Enligt 18 kap 30-31 §§ skollagen gäller följande beträffande rätt till skolskjuts: 
Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom 
hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För elever som går i en annan 
kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i de fall det kan ske utan 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar 
utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Lag (2012:109). 

En elev som med stöd av 19 kap. 35-37 §§ (första hands mottagen och riksrekryterande utbildning) 
går i gymnasiesärskola i en annan kommun än sin hemkommun och som på grund av skolgången 
måste övernatta i den kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats 
där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i 
kommunen. 

Den kommun som anordnar utbildningen ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. 
Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun. Lag (2012:109). 

Ansökan görs till hemkommunen. Kontakta Studie- och yrkesvägledare för gymnasiesärskolan i din 
kommun för vidare information och ansökan. 
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BILAGA 6 
Måltidsersättning i samband med APL från och med hösten 2011. Beslutad i varje kommun-nämnd. 
 
Gemensam modell för 4-kanten gällande måltidsersättning för gymnasieskolornas elever vid APL. 
Eleverna rör sig mellan orterna och bör därför också ha lika måltidsersättning på samma sätt som 
man har lika inackorderingsersättning och reseersättning. 
 

1. Eleverna ska i första hand äta vid närliggande skola. 
  

2. Om det inte är möjligt att äta vid närliggande skola ska mentor/handledare intyga om att det 
inte är möjligt för eleven. Eleven föreslås då få ett måltidsbidrag på 30 kr/lunch. 
Skolkommunen står för måltidsbidraget. 
 

3. När elever som studerar i annan fyrkantskommun gör APL på hemorten eller i annan 4-
kantskommun och har möjlighet att äta sin lunch i skolmatsal, ska ingen ersättning mellan 
kommunerna tas ut. (Beslutad i varje kommun-nämnd 2013) 
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BILAGA 7 
Reseersättning i samband med APL från och med hösten 2014. Beslutad i varje kommun-nämnd. 
 
Generellt gäller att eleverna ska ta sig till skolan/APL-platsen på ett säkert sätt och att bilkörning till 
och från bör undvikas. Ifall det endast är möjligt att genomföra utbildning med arbetstider som ligger 
då inte allmänna kommunikationer kan nyttjas, bör utbildningens berättigande ifrågasättas på grund 
av säkerhetsaspekterna. Denna modell som innehåller möjlighet att ge milersättning skall därför 
användas restriktivt och beslutas av rektor för programmet och som också ansvarar för rutiner kring 
redovisning. 
 

1. Förläggning av APL på studie/hemorten gäller i första hand och under tider som allmänna 
kommunikationsmedel kan nyttjas och ersättning utgår enligt billigaste färdsätt.  
 

2. Milersättning 18.50 kr utgår om allmänna kommunikationsmedel ej finns eller om tiderna 
inte fungerar. Samåkning i bil ska eftersträvas. Rektor beslutar, ska användas restriktivt. 
Maxbeloppet som kommunen behöver betala är 1/30 av basbeloppet per månad som 
motsvarar 1440 kr/18.50 kr= 78 mil per månad. 

 
3. Elever som är på annan ort veckovis kan få ersättning motsvarande 

inackorderingsersättning. Då utgår inte annan ersättning. 
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Ledningsgruppen 4-kanten 23 oktober 2015   

  

  

  

  

Utredningsdirektiv från ledningsgruppen 4-kanten, avseende fördjupat 

samverkansavtal för gymnasieorganisationerna i Boden, Luleå, Piteå 

och Älvsbyns kommuner  

  

Bakgrund 

Kommunalråden har gett i uppdrag till kommunchefer och skolchefer att i respektive kommun via 

barn- och utbildningsnämnderna vidare till kommunstyrelsen och därefter till 

kommunfullmäktige besluta om en intresseanmälan om att fortsätta utreda bildandet av ett 

kommunalförbund avseende de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten. Kommuncheferna 

beslutade att utredningen skulle upphandlas av skolchef Karina Pettersson Hedman i Luleå.  

Utredningen genomfördes under 2014 och slutrapport överlämnades av extern 

utredare 2014-12-10. Utredningen är presenterad/informerad under 2015 i respektive 

kommun via barn- och utbildningsnämnderna och därefter vidare till kommunstyrelse 

och kommunfullmäktige. Utredningen är även presenterad för kommunalråd och 

kommunchefer i 4-kanten i mars 2015. Vid det mötet gav kommuncheferna skolchef 

Karina Pettersso-Hedman ett muntligt uppdrag till samverkansområdet att arbeta fram 

ett fördjupat nytt samverkansavtal för 4-kanten.  

Barn- och Utbildningsnämnderna i respektive kommun beslutar föreslå till  

Kommunstyrelsen och vidare till Kommunfullmäktige under hösten 2015 att: 

- Rapporten/utredningen om ev. kommunalförbund för de kommunala 

gymnasieorganisationerna i 4-kanten anses föredragen och läggs till handlingarna.  

- Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas i ett nytt 

samverkansavtal. 

 

 

Politisk vision för vår samverkan:  

4-kantens gymnasiesamverkan ska genom samarbete och samordning erbjuda 

fyrkantens elever ett brett och kvalitativt utbud av utbildningar där utgångspunkten är 

att utbildningarna i möjligaste mån ska erbjudas i hemkommunen.  

 

 

 

 

 

 

32



 

 
 

2 

 

 

 

 

Det fördjupade samverkansavtalet ska innehålla:  

 

- Gymnasieskolornas nationella program och särskilda varianter såsom 

 spetsutbildningar och riksrekryterande utbildningar. 

 

- Introduktionsprogrammen (Sökbara) 

 

- Gymnasiesärskolan 

 

- Program- och inriktningsöversyn löpande varje år med långsiktigt perspektiv 
- Översyn av innehåll i resp. program (görs i första hand på kursnivå i varje kommun)  

- Motsvarar innehåll med arbetsgivarnas/branschernas behov? 

- I möjligaste mån utbildningar i hemkommun men med hänsyn till kvalité, resurser och ekonomi. Kan vara 

utbildningar där antalet sökande blir färre, svårt att rekrytera lärare med rätt kompetens samt ”smalare” 

utbildningar där vi vill ha en hög kvalité (Ex. Estetiska utbildningar; dans-kultur, språk.) 

- Samråda/samordna om nedläggning, starta och/eller behålla program i respektive kommun – kopplat till 

behov 

- Se över om intresse finns och konsekvensanalys av att ha endast åk 1 på vissa program i hemkommun? 

 

- Utreda och göra en konsekvensanalys av ”Fritt sök” till åk 2, Inriktningar  
 

- Kompetensförsörjning. Gemensamt arbete på alla nivåer och yrkesgrupper 

 

- Kompetensutveckling. Gemensamt arbete på alla nivåer och yrkesgrupper. Behålla och attrahera.  

Särskild fokus på SYV på grundskolan. En specifik och viktig grupp att se över kring kompetensfrågor samt 

samordna kompetensutveckling för SYV, gemensam hållning, bättre kunskap om utbildningar inom 

fyrkanten, bättre branschkunskap. 

Elevhälsan på gymnasiet bör också uppmärksammas specifikt, där man bör se över möjligheter till samarbete, 

samsyn och utbyte i elevhälsofrågor i 4-kanten.  

 

- Nyckeltal i syfte att användas för kvalitetsuppföljning. Ta fram mål och nyckeltal. 

 

- Tydliggöra roller, ansvar och befogenheter för: AU, Utbildningsgrupp, 

Ledningsgrupp samt Utvecklingsledaren/samordnaren. 

 

- Se över bemanningssituationen på antagningskansliet. 
 

- Ekonomiska regler, överenskommelser och rutiner ska ses över och läggas in 

som bilagor. 

   

- Kalix medverkan 
Kalix ska medverka i arbetsgruppen/processgruppen som ska arbeta med det nya avtalet oavsett att de inte 

ansökt/beslutat om att ingå i samverkan i dagsläget. Process och diskussioner pågår internt i Kalix samt med 

ledningsgruppen för 4-kanten. Besked om ev. ingående beräknas komma under våren 2016.  
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Krav på utredningen 

- Uppdrag till respektive förvaltning. Respektive förvaltningschef avgör vem som skall 

arbeta med uppdraget. 

- Utredningsuppdraget ska ske med hänsyn till kommunallag, skollag och förordningar. 

- Referensgrupper : gymnasiechefer, rektorer, lärare, SYV, ev. övrig berörd personal, 

elevhälsan, fackliga representanter och elever ska involveras i varje kommun.  

- Slutrapporterar till Utbildnings- och Ledningsgruppen 4-kanten där arbetet processas. 

- Ett förslag till nytt avtal för gymnasieorganisationerna i 4-kanten ska presenteras  

2016-06-01. 

- Återkomma till ledningsgruppen vid behov. 

 

 

Tidsplan 

- Arbetet med avtalet skall genomföras under tiden: 2015-10-01-2016-05-31 

- Avtalsförslaget presenteras för BUN i resp. kommun 2016 juni-augusti 

- Avtalsförslaget går vidare till kommunstyrelsen i resp. kommun 2016 september-oktober 

- Avtalet går till beslut i resp. kommunfullmäktige 2016 oktober-november 

- Avtalet ska gälla från och med 2017-01-01 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 105

Motion om införande av ett obligatoriskt skolval
Ärendenr 2016/355-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:
 avslå motionens förslag om införande av obligatoriskt skolval i Luleå.
 bifalla motionens förslag om att ytterligare utreda frågan om att upprätta 

ett gemensamt kösystem för alla kommunala skolor med möjlighet för 
friskolorna att medverka i detta. 

 bifalla motionens förslag om att ytterligare utveckla och förbättra 
uppföljning och redovisning av skolornas resultat och kvalitet i syfte att 
göra den här informationen mer tillgänglig för blivande elever och deras 
vårdnadshavare.  

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) föreslår i en motion införande 
av ett obligatoriskt skolval. 

Suljanovic och Josefsson anför att det visat sig i många undersökningar att 
elevernas socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för studieresultat både 
på individ och på skolnivå. Ofta hörs röster om att det fria skolvalet är 
orsaken till segregation i skolan. Moderaterna anser att det är en förenklad och 
felaktig tolkning av möjligheten att välja skola. De anser vidare att problemet 
inte ligger i att en del vårdnadshavare och elever använder sig av den här 
valmöjligheten utan att alldeles för många inte gör det. Tvärtom menar de att 
om fler aktivt valde skola skulle bostadssegregationen som är den största och 
viktigaste orsaken till en segregerad skola kunna motverkas. Idag är det oftast 
de vårdnadshavare med längst skolbakgrund och bästa socioekonomiska 
förutsättningar som väljer aktivt. Elever som skulle kunna öka sina chanser till 
bättre skolresultat genom att byta skola och bryta ofta negativa 
utvecklingsmönster går miste om den möjligheten. Detta blir ännu viktigare i 
en situation med många nyanlända elever och föräldrar som inte känner till 
det svenska skolsystemet och alla sina rättigheter och valmöjligheter.

Därför vill Suljanovic och Josefsson att det ska vara obligatoriskt i Luleå 
kommun för alla elever och föräldrar att aktivt välja skola. Detta betyder inte 
att närhetsprincipen ska sättas ur spel, det ska fortsatt vara möjligt att välja 
den skola som ligger närmast och ha förtur att göra det. Men alla blivande 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

elever och deras vårdnadshavare ska beredas möjlighet att få tillräcklig och 
korrekt information om Luleås skolor, skolornas förutsättningar och resultat 
samt hur man genomför själva valet. Uppföljning och redovisning av 
skolornas resultat och kvalitet behöver också utvecklas och förbättras för att 
säkra allas möjligheter att få tillförlitlig och korrekt information inför valet.
För att det skulle vara möjligt behöver man också se över möjligheten att 
införa ett gemensamt kösystem som ska gälla för samtliga skolor i kommunen. 
Även friskolorna ska erbjudas möjlighet att vara del av det gemensamma 
kössystemet.

Med anledning av ovanstående yrkar Suljanovic och Josefsson att 
kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda 
möjligheteten att:

 Införa obligatoriskt skolval i Luleå kommun
 Upprätta ett gemensamt kösystem för alla kommunala skolor med 

möjlighet för friskolorna att medverka i detta.
 Ytterligare utveckla och förbättra uppföljning och redovisning av 

skolornas resultat och kvalitet i syfte att göra den här informationen mer 
tillgänglig för blivande elever och deras vårdnadshavare. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att:

 avslå motionens förslag om införande av obligatoriskt skolval i Luleå i 
avvaktan på att skolkommissionens slutbetänkande kommit i januari 
2017.

 bifalla motionens förslag om att ytterligare utreda frågan om att 
upprätta ett gemensamt kösystem för alla kommunala skolor med 
möjlighet för friskolorna att medverka i detta. 

 bifalla motionens förslag om att ytterligare utveckla och förbättra 
uppföljning och redovisning av skolornas resultat och kvalitet i syfte 
att göra den här informationen mer tillgänglig för blivande elever och 
deras vårdnadshavare.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att:

 avslå motionens förslag om införande av obligatoriskt skolval i Luleå.
 bifalla motionens förslag om att ytterligare utreda frågan om att 

upprätta ett gemensamt kösystem för alla kommunala skolor med 
möjlighet för friskolorna att medverka i detta. 

 bifalla motionens förslag om att ytterligare utveckla och förbättra 
uppföljning och redovisning av skolornas resultat och kvalitet i syfte 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

att göra den här informationen mer tillgänglig för blivande elever och 
deras vårdnadshavare.  

Sammanträdet
Daniel Smirat (S), Agim Sulaj (S), Mehmet Tekin (S) och Monica Carlsson (V) 
yrkar enligt arbetsutskottets förslag. Carina Anehagen (L) yrkar att motionen 
bifalls i sin helhet. Sebastian Harby (MP) yrkar enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra. Efter ställda propositioner finner 
ordförande att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Daniel 
Smirats m.fl. förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets protokoll § 59, 2016-10-06
 Motion från Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M)
 Samtal med skolvalssamordnare vid Utbildningsförvaltningen i 

Stockholms stad
 Skolkommissionens delbetänkande

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (5)
Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-16

 
2016/355-008

Annika Bylund

Yttrande på motion om införande av ett obligatoriskt 
skolval
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) anför följande i sin motion om 
införande av ett obligatoriskt skolval. 

Det har visat sig i många undersökningar att elevernas socioekonomiska 
bakgrund spelar stor roll för studieresultat både på individ- och på skolnivå. 
Ofta hörs röster om att det fria skolvalet är orsaken till segregation i skolan. 
Moderaterna anser att alldeles för många vårdnadshavare och elever inte 
använder sig av den här valmöjligheten. Idag är det oftast de vårdnadshavare 
med längst skolbakgrund och bästa socioekonomiska förutsättningar som 
väljer aktivt.

Elever som skulle kunna öka sina chanser till bättre skolresultat genom att 
byta skola och bryta ofta negativa utvecklingsmönster går miste om den 
möjligheten. Detta blir ännu viktigare i en situation med många nyanlända 
elever och föräldrar som inte känner till det svenska skolsystemet och alla sina 
rättigheter och valmöjligheter.

Suljanovic och Josefsson vill att det ska vara obligatoriskt i Luleå kommun för 
alla elever och föräldrar att aktivt välja skola. Detta betyder inte att 
närhetsprincipen ska sättas ur spel, det ska fortsatt vara möjligt att välja den 
skola som ligger närmast och ha förtur att göra det. Alla blivande elever och 
deras vårdnadshavare ska beredas möjlighet att få tillräcklig och korrekt 
information om Luleås skolor, skolornas förutsättningar och resultat samt hur 
man genomför själva valet.

Suljanovic och Josefsson föreslår att Luleå kommun ska utreda möjligheten 
att: 
– Införa obligatoriskt skolval i Luleå kommun. 
– Upprätta ett gemensamt kösystem för alla kommunala skolor med möjlighet 
för friskolorna att medverka i detta.
– Ytterligare utveckla och förbättra uppföljning och redovisning av skolornas 
resultat och kvalité i syfte att göra den här informationen mer tillgänglig för 
blivande elever och deras vårdnadshavare.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (5)
Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-16

 
2016/355-008

Annika Bylund

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
Enligt 10 kap. 30 § skollagen ska en elev placeras vid den av kommunens 
skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att elevens ka gå. Om den 
önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på 
placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen 
placera eleven vid en annan skolenhet inom sin skola. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om 
1) den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller 2) det är nödvändigt med 
hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero. 

Införa obligatoriskt skolval i Luleå kommun
Frågan om att på olika sätt motverka segregationen mellan skolor är nationell. 

Den 15 augusti 2016 publicerades Samling för skolan, Nationella 
målsättningar och utvecklingsområden för kunskap och likvärdighet vilket är 
Skolkommissionens delbetänkande SOU 2016:38. Kommissionen konstaterar 
att utvecklingen mot allt större skillnader i skolornas elevsammansättning 
med avseende på socioekonomisk bakgrund är oroande. För att bryta 
utvecklingen pekar skolkommissionen på att det krävs en aktiv politik som 
minskar boendesegregationen och fördelar nyanlända invandrare mer jämnt 
mellan kommuner, bostadsområden och skolor. Kommissionen delar den 
parlamentariskt sammansatta Friskolekommitténs bedömning att de 
fristående skolorna och valfriheten har kommit för att stanna. Kommissionen 
ser i likhet med OECD ett behov av att utveckla en modell som möjliggör val 
av skola samtidigt som segregation och minskad likvärdighet motverkas. Ett 
obligatoriskt skolval som kombineras med relevant och allsidig information 
till elever och vårdnadshavare bör övervägas. Även regelverket för placering 
vid skolenhet bör ses över. Det bör också övervägas att införa en bestämmelse 
om att huvudmannen och rektorn ska verka för att skolenheter, klasser och 
arbetsenheter har en så bred social sammansättning av elever som möjligt. 

Kommissionen avser att återkomma med förslag till åtgärder i 
slutbetänkandet i januari 2017. 

Undertecknande har inte fått fram någon kommun i Sverige som har infört 
obligatoriskt skolval men Uppsala kommun och Stockholms stad har relativt 
långt drivna system för att välja. Man har jämförelser och e-tjänster för skolval 
och de som inte gör ett aktivt val kontaktas av skolpliktsbevakande skola för 
placering. 

I Luleå kommun är det så att om vårdnadshavare önskar plats i förskoleklass i 
en annan kommunal grundskola än den där barnet blir erbjuden plats, ska 
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vårdnadshavare vända sig till rektor på den skola vårdnadshavare är 
intresserad av; det är rektorn på den skolan som kan informera om det finns 
plats. 

I den meningen är det redan idag ett val. Om vårdnadshavare inte gjort ett 
aktivt val får barnet plats på sin placeringsskola. Det är rektorn som har 
skolpliktsbevakning och kontaktar vårdnadshavare om inte någon ansökan 
har inkommit, för att ta reda på var barnet ska börja. 

Frågan om skolskjuts hänger samman med möjligheten att välja skola. 
Skolskjuts erbjuds i dagsläget till den närmaste kommunala skola i Luleå 
kommun. Elevens kostnader för transport till annan skola bekostas av den 
enskilde. Man behöver studera andra exempel på kommuner för att se om det 
ger önskad effekt med mindre segregering och eventuellt bedöma 
skolskjutsfrågan på ett annat sätt för att få önskvärd effekt. 

Exempel på andra sätt att minska segregeringen mellan skolor finns; i Malmö 
flyttas klasser från en skola till en annan för att minska segregationen, något 
som följs av Skolverket.  

Upprätta ett gemensamt kösystem för alla kommunala skolor med möjlighet 
för friskolorna att medverka i detta
Från sex års ålder har barn rätt att börja i förskoleklass. Förskoleklassen är en 
frivillig skolform och de flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. I Luleå 
har varje grundskola ett avgränsat geografiskt upptagningsområde och barn i 
Luleå kommun erbjuds automatiskt plats i förskoleklass i den kommunala 
grundskola som barnet hör till. Erbjudande om förskoleklass skickas hem med 
post. Ansökan om förskoleklass skickas till rektor som antingen erbjuder eller 
avslår ansökan. Det är rektor som gör klassplacering och sedan meddelar 
administratörerna för grundskolan som registrerar placeringarna i Procapita. 
Beslut om placering är alltså delegerad till rektor i dagsläget.

Vid ett ev. införande av ett gemensamt kösystem bör det klargöras om rektor 
tar beslut om placering vid skolenhet eller om det ska skötas centralt. Regler 
för urval vid placering behöver också vara gemensamma, tydliga och 
rättssäkra. 

Vid ett eventuellt införande av centralt kösystem borde det vara möjligt för 
friskolor att ansluta sig på samma sätt som i dagsläget görs för förskolan.
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Ytterligare utveckla och förbättra uppföljning och redovisning av skolornas 
resultat och kvalité i syfte att göra den här informationen mer tillgänglig för 
blivande elever och deras vårdnadshavare
I skollagen (2010:800) 29 kap. finns bestämmelser om den informations-
skyldighet som kommunen har. Kommunen ska informera vårdnadshavare 
och elever om utbildning i förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsär-
skolor, fritidshem, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor och om sådan 
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. och som erbjuds i eller av 
kommunen. 

Kommunallagen (1991:900) 6 kap. 8a § andra stycket, säger att när enskilda 
kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska nämnden lämna 
information om samtliga utförare om inte annat är särskilt föreskrivet. Sådan 
information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 
lättillgänglig. 

Idag finns en jämförelsetjänst för Luleå kommuns skolor via den externa 
webben. Här kan man läsa om och jämföra de kommunala grundskolorna 
med varandra avseende åtta till tio olika informations-, resurs- och 
resultatmått. Det är mått som hämtas direkt ur kommunens egna system. 

Via Skolverkets webbtjänst ”Välja skola” kan man som medborgare jämföra 
skolor inom alla skolformer i hela landet oavsett vilken huvudman som avses . 
Informationen till denna tjänst kommer via SCB som i sin tur får information 
från alla skolor i landet. 

Styrkortsmålen för barn- och utbildningsnämnden år 2017 syftar bland annat 
till att förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten och målet är att barn- 
och utbildningsförvaltningen ska vara mer öppen och tillgänglig genom att 
resultat, analyser och jämförelser presenteras digitalt; BUF ska bli bättre på att 
presentera resultat och analyser av dessa samt utveckla jämförelsetjänsterna. 
Allt ska finnas tillgängligt digitalt.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att
- avslå motionens förslag om införande av obligatoriskt skolval i Luleå i 
avvaktan på att skolkommissionens slutbetänkande kommit i januari 2017.
- bifalla motionens förslag om att ytterligare utreda frågan om att upprätta ett 
gemensamt kösystem för alla kommunala skolor med möjlighet för 
friskolorna att medverka i detta. 
- bifalla motionens förslag om att ytterligare utveckla och förbättra 
uppföljning och redovisning av skolornas resultat och kvalité i syfte att göra 
den här informationen mer tillgänglig för blivande elever och deras 
vårdnadshavare.  
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Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning bygger på motion från 
Suljanovic och Josefsson, skollagen, samtal med skolvalssamordnare vid 
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, studieadministrationen vid BUF, 
Luleå kommun samt skolkommissionens delbetänkande.
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Motion om införande av ett obligatoriskt skolval

Det har visat sig i många undersökningar att elevernas socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för 
studieresultat både på individ och på skolnivå. Ofta hörs röster om att det fria skolvalet är orsaken till 
segregation i skolan. Vi moderater anser att det är en förenklad och felaktig tolkning av möjligheten 
att välja skola. Vi anser vidare att problemet inte ligger i att en del vårdnadshavare och elever 
använder sig av den här valmöjligheten utan att alldeles för många inte gör det.  Tvärtom menar vi 
att om fler aktivt valde skola skulle bostadssegregationen som är den största och viktigaste orsaken 
till en segregerad skola kunna motverkas. Idag är det oftast de vårdnadshavare med längst 
skolbakgrund och bästa socioekonomiska förutsättningar som väljer aktivt. Elever som skulle kunna 
öka sina chanser till bättre skolresultat genom att byta skola och bryta ofta negativa 
utvecklingsmönster går miste om den möjligheten. Detta blir ännu viktigare i en situation när vi har 
fått många nyanlända elever och föräldrar som inte känner till det svenska skolsystemet och alla sina 
rättigheter och valmöjligheter.

Därför vill vi att det ska vara obligatoriskt i Luleå kommun för alla elever och föräldrar att aktivt välja 
skola. Detta betyder inte att närhetsprincipen ska sättas ur spel, det ska fortsatt vara möjligt att välja 
den skola som ligger närmast och ha förtur att göra det. Men alla blivande elever och deras 
vårdnadshavare ska beredas möjlighet att få tillräcklig och korrekt information om Luleås skolor, 
skolornas förutsättningar och resultat samt hur man genomför själva valet. Uppföljning och 
redovisning av skolornas resultat och kvalitet behöver också utvecklas och förbättras för att säkra 
allas möjligheter att få tillförlitlig och korrekt information inför valet.

 För att det skulle vara möjligt behöver man också se över möjligheten att införa ett gemensamt 
kösystem som ska gälla för samtliga skolor i kommunen. Även friskolorna ska erbjudas möjlighet att 
vara del av det gemensamma kössystemet.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar att ge Barn och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheteten att:

- Införa obligatoriskt skolval i Luleå kommun
- Upprätta ett gemensamt kösystem för alla kommunala skolor med möjlighet för friskolorna att 

medverka i detta.
- Ytterliggare utveckla och förbättra uppföljning och redovisning av skolornas resultat och kvalité i 

syfte att göra den här informationen mer tillgänglig för blivande elever och deras 
vårdnadshavare.

Sana Suljanovic Anders Josefsson
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 Miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 195

Ändring av taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelsområdet
Ärendenr A-2016-53

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
timavgift för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet ska höjas till 1150 
kronor från och med 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska bedriva tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen. För detta får 
kommunen ta ut en avgift. Luleå kommun har en taxa för denna tillsyn som 
antogs av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 266

Avgiftssystemet för livsmedelstillsyn ska ge full avgiftsfinansiering och vara 
riskbaserat. Timtaxan ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, 
utrustning, utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader 
för provtagning och laboratorieanalyser. Principen om full avgiftsfinansiering 
innebär inte att all verksamhet som kontrollmyndigheten utför ska 
avgiftsfinansieras. 

Avgiften som tas ut idag täcker inte de faktiska kostnader som uppstår varför 
det finns ett behov av att höja taxan.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att timavgift för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet ska höjas till 1150 kronor från och med 1 
januari 2017.

Arbetsutskottet har 2016-10-11 § 195 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden 
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.
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Beskrivning av ärendet
2012 började en ny taxa inom livsmedelsområdet att gälla. Det innebar en helt 
ny beräkningsmodell. Den bygger på att man bara tar betalt för tillsynstiden 
och att alla kringkostnader ingår i timavgiften. Det innebär att timavgiften blir 
högre men att antalet timmar som debiteras blir lägre. Av denna anledning är 
timavgiften högre inom livsmedelsområdet än inom andra tillsynsområden. 

Vi tar ut avgift för all tillsyn men det finns andra typer av ärenden som tillhör 
livsmedelsområdet som vi inte kan ta ut avgifter för. Det kan t ex vara 
utredningar om matförgiftningar och matfusk, där det inte går att bevisa vem 
som orsakat problemet. Vi kan inte heller ta ut avgifter när allmänheten eller 
företag ställer frågor.

Senaste revideringen av taxan skedde inför omorganisationen där 
miljönämnden övergick till att bli en miljö- och byggnadsnämnd. Det var vid 
det tillfället svårt att beräkna faktiska kostnader för livsmedelstillsynen för 
den nya organisationen. Nuvarande taxa ligger på 1067 kronor.

Beslutmotivering
Nu har vi bedrivit tillsyn inom den nya organisationen och vi ser de faktiska 
kostnaderna och intäkterna för livsmedelstillsynen. Uträkningen är baserad på 
tider och kostnader från verksamhetsplan och budget för år 2016. Denna nya 
uträkning visar på att den nya timavgiften blir 1151 kronor. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen föreslår därför att timavgiften höjs till 1150 kronor.

Vid jämförelse med andra kommuner efter norrlandskusten ser vi att Luleå 
kommun ligger betydligt lägre än andra kommuner. Efter föreslagen höjning 
kommer vi fortfarande att ligga på en låg taxenivå i förhållande till dessa 
kommuner. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 194

Ändring av taxa enligt alkohollagen och tobakslagen
Ärendenr A-2016-52

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår fullmäktige besluta att anta bilagd taxa 
enligt alkohollagen och tobakslagen att gälla från och med 1 januari 2017.

På grund av jäv deltar inte Fredrik Wiberg (M) i handläggningen i detta 
ärende. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska bedriva tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen För 
detta får kommunen ta ut en avgift. Luleå kommun har en taxa för denna 
tillsyn som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-14 § 279.

Avgiftssystemet för alkohollagen och tobakslagen ska ge full avgifts-
finansiering. Taxan ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, utrustning, 
utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader för 
kontrollköp. Då miljö- och byggnadsförvaltningen får in ärenden som ska 
handläggas enligt dessa lagstiftningar, men som det inte går att ta ut avgift för 
enligt taxan är det inte möjligt att uppnå full kostnadstäckningsgrad. Därför 
föreslås justeringar i taxan så att det även utgår en avgift vid övertagande av 
ett befintligt alkoholtillstånd och för provsmakningstillstånd. Denna taxa 
innefattar också en uppräkning i enlighet med Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns i 2 § i den befintliga taxan.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att föreslå fullmäktige besluta att anta bilagd taxa enligt alkohollagen 
och tobakslagen att gälla från och med 1 januari 2017.

Arbetsutskottet har 2016-10-11 § 194 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden 
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.
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Beskrivning av ärendet
Taxa enligt alkohollagen och tobakslagen är tänkt att ge full avgifts-
finansiering. En förutsättning för detta är att vi kan ta ut avgifter för all den 
tillsyn som vi lägger ner på dessa lagstiftningar. Miljö- och byggnads-
förvaltningen har under året fått in ärenden om ägarbyte som vi inte kunnat ta 
ut avgift för enligt befintlig taxa. Förvaltningens arbete är lika omfattande 
oavsett om det är en ansökan om ny verksamhet eller om det är ett ägarbyte. 
Taxan bör kompletteras med avgift för ägarbyte. Denna avgift bör vara 
samma som för en ansökan om ny verksamhet (se taxebilaga – markering med 
röd/kursiv text).

Provsmakning är också något som börjar dyka upp. Vi har fått indikationer på 
att ansökan om detta kommer att komma in till förvaltningen. Det finns därför 
anledning att även ta med detta i taxan (se taxebilaga – markering med 
röd/kursiv text).

I enlighet med § 2 i taxa enligt alkohollagen och tobakslagen får miljö- och 
byggnadsnämnden varje kalenderår besluta att höja de i taxan fasta avgifterna 
och timavgifterna med en procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober. Den uppräkning som gäller för 2016 är 3% enligt detta 
index. Förslaget till ny taxa (se taxebilaga) innefattar en uppräkning av 
avgiften med 3% i enlighet med PKV som fullmäktige har beslutat om. 

Beslutsmotivering
Avgiftssystemet för alkohollagen och tobakslagen ska ge full avgifts-
finansiering. Taxan ska täcka kostnaderna för löner, utrymmen, utrustning, 
utbildning, resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader för 
kontrollköp. Då miljö- och byggnadsförvaltningen får in ärenden som ska 
handläggas enligt dessa lagstiftningar, men som det saknas möjlighet att ta ut 
avgift för i taxan är det inte möjligt att uppnå full kostnadstäckningsgrad. 
Därför är det nödvändigt med en komplettering av taxan.

Beslutsunderlag
1. Bilaga 1: Taxa enligt alkohollagen och tobakslagen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Miljö-och byggnadsnämnden
 Datum 

Dokumenttyp
Taxa

Dokumentnamn
 

Fastställd
  

Giltighetstid
From 2017-01-01 

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef

Senast reviderad
 

Beslutsinstans
KF 

Dokument gäller för
Miljö- och byggnads-
nämnden 

Taxa enligt alkohollagen och tobakslagen

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen och enligt 19 b § tobakslagen får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal 
nämnds kostnader för kontroll enligt dessa lagar.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. Prövning av ansökningar/ägarbyten om serveringstillstånd
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. Förseningsavgift för icke inlämnad restaurangrapport
4. Handläggning av anmälan om försäljning av öl  
5. Handläggning av anmälan om försäljning av tobaksvaror
6. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av öl 
7. Tillsyn och kontroll över verksamheter enligt tobakslagen
8. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen
9. Provsmakningstillstånd

2 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
miljö-och byggnadsnämnden.

Nedsättning av avgift

4 § Om det finns särskilda skäl, får miljö-och byggnadsnämnden i det enskilda 
fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och 
övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften

Avgiftens erläggande
 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommuns miljö- och 

byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift 
eller i räkning. I ärenden om tillstånd ska avgift betalas innan handläggning 
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Kommunstyrelsen

påbörjas.

Serveringstillstånd

6 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändring 
av verksamhet ska betala avgift enligt tabell 1.

        Tabell 1
Prövnings- och anmälningsavgifter  enligt 
alkohollagen

Kronor

Nytt stadigvarande tillstånd för allmänheten 7 210
Nytt stadigvarande tillstånd för cateringverksamhet 
eller slutna sällskap 

7 210

Ägarbyte av stadigvarande tillstånd 7 210
Utvidgade tillstånd (stadigvarande) 3 811
Utvidgade tillstånd (tillfälliga) 1 545
Utökade serveringstider 2 163
Varje enskild ansökan om gemensam serveringsyta 2 060
Ansökan om att kretsen av personer med betydande 
inflytande förändras

2 060

Begäran om egen omprövning av beslut 2 060
Tillfälliga tillstånd till allmänheten en dag 5 150
Tillfälliga tillstånd till allmänheten mer än en dag 
tillkommer avgift per dag. 
Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för 
ett nytt stadigvarande tillstånd  

515

Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap (inklusive 
tillsynsavgift)

927

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov) 1 545
Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe utan 
serveringstillstånd

7 210

Provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe med 
serveringstillstånd

3 605

Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang en dag 1 545
Tillfälligt provsmakningstillstånd vid arrangemang mer än 
en dag tillkommer avgift per dag
Maximal totalkostnad får inte överskrida kostnaden för ett 
nytt stadigvarande tillstånd  

515
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 3 (5)
Kommunstyrelsen

7 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig 
tillsynsavgift enligt tabell 2. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig 
del. Den fasta delen betalas av samtliga näringsidkare med stadigvarande 
tillstånd. Den rörliga delen baseras på tillståndsinnehavarens omsättning av 
alkoholdrycker. 
Omsättningen redovisas årligen i en restaurangrapport. Har 
restaurangrapport inte lämnats i tid kan förseningsavgift debiteras med 515 
kronor efter första påminnelsebrevet och 1030 kronor de efterföljande 
påminnelsebreven.
Krävs uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats 
vid ordinarie tillsyn tillkommer en extra kontrollavgift.

        Tabell 2
Årlig tillsynsavgift Kronor/år
Fast avgift 1 545

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av 
alkoholdrycker räknat i kronor.
0 – 50 000 1 545
50 001 – 100 000 2 060
100 001 – 250 000 3 090
250 001 – 500 000 4 120
500 001 – 1 000 000 5 150
1 000 001 – 1 500 000 6 180
1 500 001 – 2 000 000 7 210
2 000 001 – 3 000 000 10 300
3 000 001 – 4 000 000 12 360
4 000 001 – 5 000 000 14 420
5 000 001 – 6 000 000 16 480
6 000 001 – 8 000 000 18 540
8 000 001 – 12 000 000 20 600
12 000 001 – 16 000 000 22 660
16 000 001 - 24 720

Extra årlig avgift per timme 2 060
Uppföljande kontrollbesök 927 

 8 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras 
fast avgift samt tillsynsavgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska 
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 4 (5)
Kommunstyrelsen

sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs.

9 § Extra årlig avgift betalas för öppethållande efter kl 01:00 (längst till 03:00)

Försäljning av folköl och tobaksvaror

10 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller tobaksvaror 
ska betala en avgift för anmälan enligt tabell 3.

11 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller tobaksvaror 
ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3. Krävs 
uppföljande kontrollbesök för att följa upp brister som konstaterats vid 
ordinarie tillsyn tillkommer en extra kontrollavgift.

Tabell 3
Anmälningsavgifter för försäljning av folköl och 
tobaksvaror

Kronor

Anmälan om försäljning av folköl 927
Anmälan om försäljning av tobaksvaror 927

Årlig tillsynsavgift
Försäljning av folköl 1 133
Försäljning av tobak 1 133

Uppföljande kontrollbesök 927

12 § Vid tillsyn enligt tobakslagen som inte omfattas av försäljning utgår 
timavgift med 927 kronor per hel timme handläggningstid

13 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid 
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje handläggare 
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, restid, inspektioner, revisioner, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt 
föredragning och beslut.  Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halv timme 
nedlagd handläggningstid. I handläggningstiden skall inte räknas in sådan 
restid som vid ett och samma resetillfälle överstiger en timme.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 5 (5)
Kommunstyrelsen

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar 
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut 
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

___________

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 196

Ändring av taxa enligt miljöbalken
Ärendenr  A-2016-54

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

1. anta föreslaget tillägg till taxebilaga 2 (se bilaga) samt 
2. besluta att timavgift enligt miljöbalken ska höjas till 975 kronor från och 

med 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken. För detta får kommunen ta 
ut en avgift. Luleå kommun har en taxa för denna tillsyn som antogs av 
kommunfullmäktige 2014-12-15 § 267.

Avgiftssystemet för miljötillsyn ska ge avgiftsfinansiering för den del av 
tillsynen som det går att ta ut avgift för. Timtaxan ska täcka kostnaderna för 
löner, lokaler, datorer, telefoni, datalagring, utrustning, utbildning, resor, och 
andra tillhörande kostnader, kostnader för provtagning och laboratorie-
analyser m.m.

Avgiften som tas ut idag täcker inte de faktiska kostnader som uppstår vid 
tillsyn varför det finns ett behov av att höja timtaxan.

Det finns också punkter i miljöprövningsförordningen (2013:251) som saknas i 
taxan. Därför behöver taxan kompletteras med två punkter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att dels anta föreslaget tillägg till taxebilaga 2 (se bilaga) samt dels 
besluta att timavgift enligt miljöbalken ska höjas till 975 kronor från och med 1 
januari 2017.

Arbetsutskottet har 2016-10-11 § 196 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden 
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2016-10-18

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beskrivning av ärendet
Nu har vi bedrivit tillsyn inom den nya organisationen och vi ser de faktiska 
kostnaderna och intäkterna för tillsyn enligt miljöbalken. Uträkningen är 
baserad på tider och kostnader från verksamhetsplan och budget för år 2016. 
Denna nya uträkning visar på att den nya timavgiften blir 975 kronor. Miljö- 
och byggnadsförvaltningen föreslår därför att timavgiften höjs till 975 kronor.

Taxebilaga 2 föreslås få tillägg av två punkter under 15:e kapitlet miljö-
prövningsförordningen. Dessa saknas idag i taxan. 

Vid jämförelse med andra kommuner efter norrlandskusten ser vi att Luleå 
kommun ligger på i stort sett samma nivå som andra kommuner efter 
föreslagen taxehöjning. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Taxebilaga 2

Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånd- eller anmälningsplikt gäller enligt Miljöprövningsförordningen
(2013:251) samt för U-objekt med fast avgift i Luleå kommun. 

Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd ska sökas eller anmälan göras enligt följande:

A: tillstånd ska sökas hos miljödomstol

B: tillstånd ska sökas hos länsstyrelsen

C: anmälan ska göras till miljönämnden

U: tillstånd eller anmälan krävs inte

Kod avser sifferkod för identifiering av verksamhet

Årlig avgift gäller i de fall timfaktorn är satt till en siffra. Om timfaktorn är markerad med "T" ska timavgift tas ut i stället för fast avgift. För att
få fram aktuell årlig avgift ska timfaktor (timf.) multipliceras med aktuell timtaxa.

§ Kod Beskrivning SKL:s
förslag

Befintlig
timf.

Ny
timtaxa

15 kap GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

Förbränning

15 27.110-1 B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton ickejärnmetall eller återvinningsproukter
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

35-55 NY 35

15 27.110-2 B Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall av högst 1 000 ton ickejärnmetall eller återvinningsproukter.
Tillståndsplikten gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

25-40 NY 25
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-10-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 205

Justering av brukningsavgifter 2017
Ärendenr 2016/1145-34

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att, från och 
med 2017-01-01, höja fast och rörlig brukningsavgift för Vatten och Avlopp 
(VA) med 8 %.

Sammanfattning av ärendet
En 10-årsprognos för VA-taxan har tagits fram under 2016 där 
taxeutvecklingen har analyserats utifrån tre scenarier; låg, medel och hög 
investeringstakt. Utifrån detta har en sammanvägd bedömning gjorts där 
de stora osäkerheterna som råder för VA-verksamhetens intäkter och 
kostnader beaktats. Resultatet för brukningsavgiften är följande:

 Brukningsavgifter för vatten och avlopp föreslås höjas med 
10 % från och med 2017-01-01, för att täcka framtida kostnadsökningar. 
Nuvarande taxekonstruktion behålls och samtliga taxeslag höjs med 
angiven procentsats. 

Arbetsutskottet föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att, från och med 2017-01-01, höja fast och 
rörlig brukningsavgift för Vatten och Avlopp (VA) med 8 %.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommuns VA-verksamhet har sedan år 1984 varit helt finansierad 
via abonnenternas avgifter. VA-systemet är inne i en intensiv 
utvecklingsfas för att möta framtida behov och säkra en god vatten- och 
avloppsförsörjning till abonnenterna. 

Den modell som hittills tillämpats i Luleå är att regelbundet genomföra 
flerårsprognoser för VA-verksamhetens ekonomi och utifrån detta föreslå 
successiva justeringar av VA-taxan, vilket innebär fördelar för kunden som 
slipper drastiska förändringar av sina driftkostnader.

Långtidsprognoser (både nationellt och lokalt) visar att prissättningen på 
de allmänna vattentjänsterna är för låg för att klara framtida utmaningar 
för VA-branschen.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-10-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Brukningsavgifter för vatten och avlopp i Luleå kommun har varit 
oförändrade åren 2015 och 2016 samtidigt som VA-verksamhetens 
kostnader ökar. För att möta dessa ökade kostnader krävs en taxehöjning 
för att ekonomin ska vara i balans.

Prognosen för ett sannolikt scenario med medelhög investeringstakt som 
motsvarar ca 200 mkr/år, indikerar att intäkterna behöver öka med 5-10 % 
årligen för kommande 10-årsperiod. Den höga investeringsnivån för 2017-
2019 enligt senaste 3-årsbudgeten samt ökad ambitionsnivå avseende 
förnyelse indikerar att VA-taxan behöver höjas med 10 % för att täcka 
kostnadsökningar för 2017. 

Utfall med föreslagen höjning för typhus A 7 296 kr/år och för typhus B 
62 922 kr/år.

Typhus A Brukningsavgift villa med förbrukning 150 m³ vatten/år
2016 2017

Rörlig avgift (150m³*24,1/26,5):           3615 kr 3 975 kr
Fast avgift för vattenmätare: 3019 kr 3 321 kr
Brukningsavgift: 6634 kr 7 296 kr

Typhus B Brukningsavgift flerbostadshus med förbrukning 2000 m³ 
vatten/år 2016 2017
Rörlig avgift (2 000 m³ * 24,1/26,5): 48 200 kr 53 000 kr
Fast avgift för vattenmätare (2 st Qn=2,5 m³/h)   9 020 kr   9 922 kr
Brukningsavgift: 57 220 kr 62 922 kr

Sammanträdet
Avdelningschef Vatten & Avlopp kompletterar med information gällande 
uppgift om att KPI idag ligger på 1 %. Investeringarna för 2017 ligger på totalt 
266 Mkr, varav 100 Mkr är knutna till projekt Östra länken, 50 Mkr till 
förnyelseplanering och resterande del till ett antal något mindre investeringar 
som t ex vattenreservoar för sörsidan och ny vattenförsörjning Råneå.

Det troligaste scenariot gällande taxenivå de närmaste åren är en anpassning 
till medel eller hög investeringsnivå, vilket i snitt kan röra sig om en 
taxehöjning på omkring 5-10 %/år.

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

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-10-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2016-09-23, hid 2016.5185
 Presentationsmaterial VA-taxa förutsättningar 2017 (bilaga), 

hid 2016.5234 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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VA-taxa 2017

Brukningstaxa
Särskild industritaxa

SBNAU 2016-10-13
Petra Viklund, tf VA-chef
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Brukningstaxa
1.  Fast avgift, beroende på mätarstorlek - 

Avgiften ska motsvara nyttan av ständig 
tillgång till Vatten & Avlopp

2. Rörlig volymavgift - Den 
förbrukningsbaserade avgiften ska 
spegla särkostnad för vattenproduktion, 
distribution, rening, dränering och 
brandskydd m m

• Utgör merparten av intäkterna för VA (< 
98%) 60



Utveckling brukningstaxa 
i Luleå kommun 2003-2016
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Omvärldsbevakning 2016

Typhus A
Högst i Sverige: Munkfors 9225 
kr/år
Lägst i Sverige: Solna 3247 kr/år
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Förenklad VA-ekonomi

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kostnader 158 389 157 608 153 860 171 290 182 600 186573 200727 206345
 - Driftkostnader 102 955 102 448 97 156 108 417 109 308 112587 115964,9 119443,8
 - Kapitalkostnad 55 434 55 160 56 704 62 873 73 292 73 986 84 762 86 901
Intäkter 158 633 164 410 163 846 165 135 166 500 179820 194205,6 209742
Ökning per år (Mkr) 244 7 705 11 196 -4 833 -16 100 -6753 -6521 3397
Ackumulerat (Mkr) 9 641 17 346 28 542 23 709 7 609 856 -5 665 -2 268
Taxehöjning 9% 3% 4% 0% 0% 8% 8,0% 8,0%

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kostnader 158 389 157 608 153 860 171 290 182 600 186573 200727 206345
 - Driftkostnader 102 955 102 448 97 156 108 417 109 308 112587 115964,9 119443,8
 - Kapitalkostnad 55 434 55 160 56 704 62 873 73 292 73 986 84 762 86 901
Intäkter 158 633 164 410 163 846 165 135 166 500 183150 197802 205714,1
Ökning per år (Mkr) 244 7 705 11 196 -4 833 -16 100 -3423 -2925 -631
Ackumulerat (Mkr) 9 641 17 346 28 542 23 709 7 609 4 186 1 261 630
Taxehöjning 9% 3% 4% 0% 0% 10% 8,0% 4,0%

63



Förnyelsetakt ledningsnät
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Källaröversvämningar/1000 serviser
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Jämförelse 2016-2017
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Känslighetsanalys

Höjningen innebär 55 kr i månaden för en 
barnfamilj som bor i villa och förbrukar 
150 m3 vatten per år. 
Detta motsvarar kostnaden för ca 2 l 
flaskvatten.
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Förslag till beslut
• Brukningsavgifter för vatten och 

avlopp föreslås höjas med 10 % från 
och med 2017-01-01 för att täcka 
framtida kostnadsökningar. 
Nuvarande taxekonstruktion behålls 
och samtliga taxeslag höjs med 
angiven procentsats. 
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• Friskt och hälsosamt dricksvatten direkt 
ur kranen 24/7

• Avledning av spillvatten och förstklassig 
rening innan vattnet slutligen når recipient

• Avledning av dagvatten anpassat till 
förändrat klimat 

• Tillgång till vatten- och 
avloppstjänsterna för all framtid eller 
så länge behovet kvarstår

Vad får kunden för 
pengarna?
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Särskilda satsningar som 
påverkar taxan
• Nytt vattenverk Gäddvik 245 mkr
• Totalrenovering Uddebo reningsverk 265 

mkr 
• Östra länken 4A-C 520 mkr
• Ny rötkammare 80 mkr
• Förnyelseplanering och 

tillskottsvattensatsning för att anpassa till 
framtidens klimat 50 mkr/år
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Särskild industritaxa
• Indexjustering 1,14%

Ämne Gällande avgift 2016 
(kr/kg)

Indexjustering (%) Föreslagen avgift 2017 
(kr/kg)

Fosfor (Tot-P) 119 1,14 120

Organisk syreförbrukning 
(CODCr)

1,901 1,14 1,92¹

Organisk syreförbrukning 
(TOC)

6,90¹ 1,14 6,98¹

Suspenderade ämnen (SS) 2,30 1,14 2,33

Brunnslam 118 1,14 119

Energirikt organiskt slam 60 1,14 61
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2016-10-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 206

Justering av anläggningsavgift 2017
Ärendenr 2016/1127-344

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att, från och 
med 2017-01-01 höja anläggningsavgiften för Vatten och Avlopp (VA) med 
10 %.

Sammanfattning av ärendet
Vid anslutning till allmän VA-anläggning tas avgifter ut av 
fastighetsägaren i form av anläggningsavgifter enligt gällande VA-taxa i 
Luleå kommun. Anläggningsavgifter och taxeutformning beslutas av 
kommunfullmäktige, men stadsbyggnadsnämnden äger rätt att besluta om 
indexreglering av avgiftsbeloppen. 

För 2017 föreslås följande:

 Anläggningsavgiften höjs med 10 % från 2017-01-01, vilket motsvarar 
ett första steg i en anpassning av avgiftsnivån gentemot faktiska 
kostnader för att ansluta tillkommande abonnenter inom framtida 
verksamhetsområde. Nuvarande taxekonstruktion behålls och samtliga 
taxeslag höjs med angiven procentsats. 

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
En 10-årsprognos för VA-taxan har tagits fram under 2016 där 
taxeutvecklingen har analyserats utifrån tre scenarier; låg, medel och hög 
investeringstakt. Utifrån detta har en sammanvägd bedömning gjorts där de 
stora osäkerheterna som råder för VA-verksamhetens intäkter och kostnader 
beaktats. 

I 10 årsprognosen konstateras att exploateringskostnader för vatten och 
avlopp när nya områden och kunder ansluts ej till fullo täcks av nuvarande 
anläggningsavgifter. Utifrån en övergripande analys bör anläggningsavgiften 
på sikt höjas upp emot 160 000 kr inklusive moms för en normal villa (Typhus 
A) jämfört 124 000 kr inklusive moms idag. Detta motsvarar en höjning på ca 
25 % jämfört med dagens avgiftsnivå. Lämpligen genomförs höjningen 
stegvis, samtidigt som kompletterande underlag och kostnadsutfall från 
planerade exploateringsområden hämtas in. En mer detaljerad 
sammanställning av faktiska exploaterings-kostnader i ett antal 
exempelområden bör genomföras under 2017.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Förslaget medger en höjning på 10 % för 2017, vilket resulterar i en kostnad på 
136 421 kr inklusive moms för typhus A och 370 379 kr inklusive moms för 
typhus B.

Anläggningsavgift villa med 800 m² tomt
Servisavgift: 39 790 kr
Förbindelsepunktsavgift: 39 790 kr
Tomtyteavgift: 40 140 kr
Lägenhetsavgift: 16 711 kr
Anläggningsavgift: 136 421 kr

Anläggningsavgift flerbostadshus med 800 m² tomt och 15 lägenheter
Servisavgift: 39 790 kr
Förbindelsepunktsavgift: 39 790 kr
Tomtyteavgift: 40 140 kr
Lägenhetsavgift: 250 659 kr
Anläggningsavgift: 370 379 kr

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2016-09-23, hid 2016.5187
 Presentationsmaterial VA-taxa förutsättningar 2017, hid 

2016.5234 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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VA-taxa 2017

Anläggningstaxa
Särskild industritaxa

SBNAU 2016-10-13
Petra Viklund, tf VA-chef
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Anläggningstaxa
• Avgiften ska motsvara kostnaden för 

att anlägga/exploatera VA för en 
bebyggelse.
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Omvärldsbevakning 2016

Kommuner i storleksordning 

77



Känslighetsanalys
Avgifter Kostnad [kr]
Tomtpris 225 000
Hus 2000000
Bygglov + 
kontrollansvarig

60 000

VA 135 000
El och bredband 50 000
Markberedning 200000

VA-avgiften utgör mindre än 5% och innebär tillgång 
till vatten & avlopp så länge behovet kvarstår.
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Förslag till beslut
• Anläggningsavgiften höjs med 10 % 

från 2017-01-01, vilket motsvarar ett 
första steg i en anpassning av 
avgiftsnivån gentemot faktiska 
kostnader för att ansluta 
tillkommande abonnenter inom 
framtida verksamhetsområde. 
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• Friskt och hälsosamt dricksvatten direkt 
ur kranen 24/7

• Avledning av spillvatten och förstklassig 
rening innan vattnet slutligen når recipient

• Avledning av dagvatten anpassat till 
förändrat klimat 

• Tillgång till vatten- och 
avloppstjänsterna för all framtid eller 
så länge behovet kvarstår

Vad får kunden för 
pengarna?

80



Särskilda satsningar som 
påverkar taxan
• Nytt vattenverk Gäddvik 245 mkr
• Totalrenovering Uddebo reningsverk 265 

mkr 
• Östra länken 4A-C 520 mkr
• Ny rötkammare 80 mkr
• Förnyelseplanering och 

tillskottsvattensatsning för att anpassa till 
framtidens klimat 50 mkr/år
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Särskild industritaxa
• Indexjustering 1,14%

Ämne Gällande avgift 2016 
(kr/kg)

Indexjustering (%) Föreslagen avgift 2017 
(kr/kg)

Fosfor (Tot-P) 119 1,14 120

Organisk syreförbrukning 
(CODCr)

1,901 1,14 1,92¹

Organisk syreförbrukning 
(TOC)

6,90¹ 1,14 6,98¹

Suspenderade ämnen (SS) 2,30 1,14 2,33

Brunnslam 118 1,14 119

Energirikt organiskt slam 60 1,14 61
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§ 204

Införande av nya parkeringstaxor i parkeringshuset Karpen
Ärendenr 2016/980-31

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar rekommendera att kommunfullmäktige 
beslutar godkänna förslag till nya parkeringstaxor i parkeringshuset Karpen 
från och med 1 januari 2017.

Reservationer
Mathias Karvonen (V) och Ulrika Lundberg (V) reserverar sig mot förslag till 
ny dygnstaxa, till förmån för eget förslag – 100 kr/dygn året om.

Josefin Lassinantti (MP) reserverar sig mot förslag till ny dygnstaxa, till 
förmån för eget förslag – 60 kr/dygn året om.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nya parkeringstaxor i 
parkeringshuset Karpen, från och med den 1 januari 2017.

Arbetsutskottet föreslår bifall till stadsbyggnadsförvaltningens förslag.

Parkeringshuset Karpen ligger centralt beläget på Sandviksgatan 63 (mellan 
Köpmangatan och Timmermansgatan). Idag finns totalt 697 parkeringsplatser, 
varav 428 platser är tillgängliga för allmänheten och resten är förhyrda.

Karpen är öppet 06 – 22 året runt och under vinterhalvåret har alla platser 
tillgång till motorvärmare. Söndagar är avgiftsfria.

Parkeringshuset har historiskt sett varit försett med en bom för in-/utfart och 
bemannat med personal för manuell service till kunderna. Under 2013 togs 
bommen bort och det installerades 15 st parkeringsautomater i huset. Under 
en övergångstid (juni – december) var det fortfarande bemannat med personal 
för att hjälpa kunderna att lära sig det nya systemet. Sedan dess har det enbart 
varit bemannat 2 timmar, måndag-fredag, för försäljning av parkeringskort.

För gatumarkssparkeringen i Luleå gäller att man parkerar och på plats 
betalar med mynt, kort eller via elektronisk app. Från och med 2016-01-01 kan 
man även köpa elektroniska årsparkeringskort på nätet.

Stadsbyggnadsförvaltningen vill införa samma modell som för 
gatumarksparkeringen, med att enbart kunna betala på plats i automat eller 
via elektronisk app. Förvaltningen föreslår att följande tre parkeringstaxor ska 
finnas:

- Normal korttidsparkering 12 kr/tim  
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- Dygnskort för 40 kr/dygn under sommarhalvåret, maj – oktober
- Dygnskort för 60 kr/dygn under vinterhalvåret, november – april (inkl 

motorvärmare).

En jämförelse med övriga parkeringshus i Luleå och gatumarksparkeringen, 
visar att den föreslagna taxan för dygnsparkering närmar sig avgiftsnivån i 
privata alternativ. Taxan för korttidsparkering föreslås bli oförändrad, då den 
redan är i nivå med övriga alternativ.

Beskrivning av ärendet
Sammanställning av dagens taxor:

 Öppet Tider Taxa c:a  p- platser Taxa per dygn

c:a beläggning 
på allmänna 

platser 
(maxtimmen)

Kulturens 
hus

07.00 - 24.00       
sön 10.00 - 24.00 

7-18       12 kr/tim          
övrig tid  6 kr/tim 180 210 kr/dygn Dec-Mar 90 % 

Apr-Nov 50 %

Karpen 06.00-22.00

12 kr/tim                  
fritt söndagar

                                  
*22 dagars kort 600 kr

totalt 700 ca 428 
allmänna

80 kr/dygn

 27 kr/dygn

Mån-Fre  80 %             
Lör 25 %                 
Sön  8 %      

Smedjan 06.00-22.00 09-18 må-lör 12 kr/tim                 
övrig tid 3 kr/tim 243 153kr/dygn Saknas

Shopping 06.00-20.00
plan 1    12 kr/tim           
plan 2-4 10 kr/tim           
plan 5      7 kr/tim

140
plan 1    288 kr/dygn         
plan 2-4   50 kr/dygn         
plan 5    168 kr/dygn

Saknas

Åhlens 06.00-20.00 08-20     12 kr/tim       
övrig tid   5 kr/tim 115 204 kr/dygn Saknas

Gatumark 00:00-24:00

09-18 (9-15)           
Zon 1    8 kr/tim          
Zon 2  15 kr/tim              

fritt söndagar

1 345

Zon 1 vardag 72kr/dygn 
lördag  48 kr/dygn

Zon 2 vardag 135 kr/dy
Lördag  90 kr dygn

                                                          
Fre  70 %                  
Lör  55 %

 Gamla kort gäller till de är förbrukade, men kommer inte att förnyas.

Parkeringsutveckling på centrumhalvön
Vid parkeringsräkningen 2012, då stadsbyggnadsförvaltningen kontrollerade 
beläggningsgraden av alla parkeringsplatserna på centrumhalvön (inkl 
parkeringshusen), hade beläggningsgraden ökat något från motsvarande 
räkning 2007. En ny parkeringsräkning är planerad att genomföras under 
2017, för att upprätthålla 5 års intervallet.
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Det stadsbyggnadsförvaltningen idag kan uttyda av parkeringsintäkterna och 
antalet bötfällda felparkeringar (både gatumark och parkeringshus) är att 
beläggningen fortsätter att öka, det blir färre lediga parkeringsplatser. Helt 
klart är också att trycket på platserna i zon 2 (centrala centrumhalvön) är 
mycket större än på platserna i zon 1 (ytterkanterna av centrumhalvön).

Karpens framtid
Privata fastighetsägare har visat intresse att förvärva parkeringshuset Karpen 
och komplettera parkeringen med bostäder. Kommunstyrelsen har beslutat 
om en markanvisning enligt ett jämförelseförfarande. Förslag har kommit in 
och utvärdering pågår. I diskussionen om försäljning av Karpen har inte 
beslut tagits om huruvida även de allmänna parkeringsplatserna ska ingå i 
köpet eller om en tredimensionell fastighetsbildning ska tillämpas så att 
kommunen fortsättningsvis äger de allmänna parkeringarna.

De föreslagna parkeringstaxorna är i dagsläget inte beroende av Karpens 
framtid.

Sammanträdet
Ordförande föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. 

Mathias Karvonen (V) och Ulrika Lundberg (V) föreslår en taxehöjning för 
dygnskort till 100 kr/dygn året om, istället för föreslagna 40 kr/dygn 
sommarhalvåret och 60 kr/dygn vinterhalvåret samt föreslår bifall till timtaxa 
12 kr/h.

Nils-Olov Lindfors (C), Bo Larsson (M) och Peter Bergström (M) stödjer 
ordförandes förslag.

Ordförande föreslår avslag till Mathias Karvonens (V) och Ulrika Lundbergs 
(V) förslag.

Josefin Lassinantti (MP) föreslår att dygnskortet ska kosta 60 kr/dygn hela 
året.

Ordförande föreslår avslag till Josefin Lassinanttis (MP) förslag.

Beslutsgång
Ordförande prövar först de två ändringsförslagen och finner att nämnden 
beslutar avslå båda ändringsförslagen. Därefter frågar ordförande om 
nämndens ställningstagande till eget förslag som helhet och finner att 
nämnden beslutar bifalla förslaget.

Mathias Karvonen (V) och Ulrika Lundberg (V) reserverar sig mot förslag till 
ny dygnstaxa, till förmån för eget förslag – 100 kr/dygn året om.
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Josefin Lassinantti (MP) reserverar sig mot förslag till ny dygnstaxa, till 
förmån för eget förslag – 60 kr/dygn året om.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-26, hid 2016.5166

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 198

Medborgarförslag om översiktsplanen för kvarteret Svanen 
på Gültzauudden
Ärendenr 2016/754-008, KLF 2016/654-1521

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta avslå 
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-23 § 148 att medborgarförslaget får 
ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har därefter remitterat ärendet till stadsbyggnadsnämnden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet 
föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Förslagställaren föreslår att översiktsplanen gällande kvarteret Svanen ändras 
så att parkmarken skyddas för framtida exploatering och att området ska ingå 
i det rådslag som kommunen bestämt skall göras för utveckling av 
Gültzauudden.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-09 § 148 att anvisa mark till MAF 
Fastigheter AB på del av fastigheten Innerstaden 2:1 inom ett område som 
avgränsas av Älvgatan och promenadstråket längs vattnet samt 
Repslagargatan och Kastellgatan. Intentionen med markanvisningen är att 
området skall bebyggas men omfattningen skall utredas vidare. 

Arbetet med framtagande av gemensam bild mellan sökande och kommunen 
skall ske i en dialogprocess.  Processen innebär att man tillsammans med 
samtliga intressenter tar fram en plan för utveckling av ett bestämt område. 
En rad möten introducerar deltagarna i hur processen går till och vad 
processen kan förväntas leda till. De intressenter som väljer att delta träffas 
regelbundet för att utvärdera och föreslå förbättringar för utvecklingsområdet. 
Resultatet presenteras i en framtidsvision som utgör underlag för 
detaljplanen.
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När det slutförts och en gemensam bild över hur området ska
bebyggas tagits fram ligger det materialet som grund till beslut, innan
sommaren 2017, om detaljplanering och markanvisningsavtal. Detaljplanen
för markanvisningsområdet arbetas fram i samverkan mellan kommunen och
MAF Fastigheter AB. Avgränsning av markanvisningsområdet är preliminär 
och kommer att justeras under planarbetet. 

Det beslutade rådslaget som ska hållas för utveckling av parkområdet för 
Gülzauudden, kommer därmed inte att innefatta detta aktuella markområde, 
eftersom annan dialogform är inledd.

Arbetet med dialogprocessen har inletts av stadbyggnadsförvaltningen i 
samverkan med MAF fastigheter under hösten 2016. Ett antal träffar är 
inplanerade för att skapa den gemensamma målbilden inför beslut om 
upprättande av detaljplan. 

Med bakgrund av redan fattade beslut föreslås medborgarförslaget avslås.

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

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse, hid 2016.5163
• Medborgarförslag 2016-04-29 (bilaga), hid 2016.3048, 2016.3047

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 199

Medborgarförslag om införande av ett cykelråd
Ärendenr 2016/756-008, KLF 2016/640-1521

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
förslaget om införande av ett cykelråd, då stadsbyggnadsnämnden sedan 
tidigare tagit beslut om att starta ett cykelforum. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-05-23 § 152, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen 
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå medborgarförslaget, då stadsbyggnadsnämnden sedan tidigare tagit 
beslut om att starta ett cykelforum. Arbetsutskottet föreslår bifall till 
förvaltningens förslag.

Medborgarförslaget föreslår att ett cykelråd inrättas, bestående av tjänstemän 
från kommunen, organisationer, företag, föreningar och privatpersoner. 
Cykelrådet föreslås fungera som en remissinstans som lämnar synpunkter om 
förbättrade cykelvägar till olika planer samt synpunkter på underhåll och 
planering av cykelvägar och deltagande i olika cykelarrangemang. 

Stadsbyggnadsnämnden har tagit beslut, 2016-06-14, § 138, att starta upp ett 
cykelforum. I cykelforumet ska politiker, tjänstemän, cykelorganisationer och 
medborgare tillsammans ha möjlighet att diskutera cykelfrågor, utbyta idéer 
och erfarenheter samt tillsammans jobba för att göra Luleå till en bättre 
cykelstad. 

Luleå kommun startade upp ett cykelforum i samband med 
Hållbarhetsveckan i september 2016. Vid cykelforumet deltog tjänstemän och 
politiker från Luleå kommun och det inkom många synpunkter från 
medborgare. Dessutom bidrog cykelforumet till en väldigt givande dialog 
med medborgare och andra intresseorganisationer. 
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Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-16, hid 2016.5162
Beslut kommunfullmäktige 2016-05-23, § 152, hid 2016.3051
Medborgarförslag (bilaga), hid 2016.3052

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 203

Detaljplan för del av Malmudden, Malmudden 2, 
Malmskolan 2 samt del av Skurholmen 8:38 och del av 
Malmbanan 1
Ärendenr 2015/1857-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
detaljplanen för del av Malmudden, Malmudden 2, Malmskolan 2 och del av 
Skurholmen 8:38 samt del av Malmbanan 1.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Malmudden, 
Malmudden 2, Malmskolan 2 och del av Skurholmen 8:38 samt del av 
Malmbanan 1. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Det aktuella planområdet ligger på den norra delen av Malmudden och 
omringas av Skurholmsfjärden i väst, norr och öst. Malmudden ligger i direkt 
anslutning öster om Luleå Centrum.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder på 
den nordvästra delen av Malmudden. Detaljplanen möjliggör att fem 
flerbostadshus kan uppföras med varierande höjd med ca 160 lägenheter.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat
förfarande.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-26, hid 2016.5165
Plankarta med bestämmelser och illustration (bilaga), hid 2016.4714
Planbeskrivning med bilagor (bilaga), hid 2016.4712, 2016.4716, 2016.4715
Granskningsutlåtande inkl. samrådsredogörelse (bilaga), hid 2016.4711, 
2016.4713

Beslutet skickas till
Sändlista enl. SBF 2015/1857
Kommunfullmäktige
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Dnr: SBF 2015/1857

PL  xxx

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Malmudden

Malmudden 2, Malmskolan 2 
och del av Skurholmen 8:38 

samt del av Malmbanan 1
Luleå kommun          Norrbottens län

ANTAGANDEHANDLING

 2016-09-26

Stadsbyggnadsförvaltningen
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Planens syfte och huvuddrag
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av ca 160 bostäder på den 
nordvästra delen av Malmudden i anslutning till Skurholmsfjärden. Bostadsprojektet är 
lokaliserat till en central plats i centrums direkta närhet som idag delvis är i anspråktaget av 
bebyggelse och parkmark med en relativt hög skötselintenstitet. Projektet stämmer överens 
med den gällande översiktsplanens intentioner om en mer tätbebyggd stad.

Allmänhetens tillgång till strandstråket säkerställs genom regleringen av parkmark med en 
gångväg mellan kvartersmarken och Skurholmsfjärden. Behovet av bostäder i centrala Luleå 
är mycket stort och projektet kan anses vara ett angeläget allmänt intresse utan att exempel-
vis äventyra strandskyddets syfte. Den del av parkmarken som tas i anspråk för bebyggelse 
har låga naturvärden då den består av klippta gräsytor. 

Detaljplanen möjliggör att fem flerbostadshus kan uppföras med varierande höjd. Detta reg-
leras specifik genom bestämmelsen högsta nockhöjd i meter. Detaljplanen kommer också att 
medge samlingslokal/kommersiell verksamhet i bottenplan av bebyggelsen. Parkeringsbe-
hovet kommer till största delen att lösas i underjordiskt parkeringsgarage samt besöksparke-
ingar i anslutning till bebyggelsen. Planområdet kommer att trafikmatas via Västra Brogatan 
och Malmuddsvägen.

Flerbostadshusens placering regleras genom planbestämmelsen prickad mark som anger att 
marken inte får förses med byggnad samt genom planbestämmelsen korsmarkerad mark 
som innebär att marken endast får bebyggas med komplementbyggnader med en bygg-
nadshöjd av tre meter. En upphöjd innergård med ett planterbart bjälklag får uppföras med 
underliggande parkeringsgarage. Detta regleras med en byggnadsteknisk egenskapsbestäm-
melse ”b1”. Lekplats ska anordnas inom kvartersmarken och säkerställs genom egenskaps-
bestämmelsen ”lek”.

Markanvändnining E1 medger att en mindre transformatorstation för elförsörjning kan byg-
gas inom den östra delen av planområdet i anslutning till parkstråket.

Handlingar
Detaljplanen
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Plankartan och planbestämmelserna 
är juridiskt bindande.

Övriga planhandlingar 
• Planbeskrivning (denna handling) 

• Illustrationskarta (se plankarta) 

• Grundkarta

• Fastighetsförteckning

Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestäm-
melserna, men saknar egen rättsverkan.
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Utredningar

Utredningar som bifogas

Bilaga 1. Geoteknisk utredning  
PM Geoteknik/Miljö, Bostäder Malmudden, Luleå (MRM Konsult AB 2016-01-22)

Bilaga 2. Trafikbullerberäkning 
Trafikbullerberäkningar vid Malmudden från väg- och tågtrafik (ergoJob 2016-05-02)

Planförfarande och tidplan för planarbetet
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för utökat förfarande, Plan- och bygglagen 2014:900. Plan-
arbetet påbörjades under november 2015. Enligt en preliminär tidplan beräknas detaljplanen 
för samråd under mars 2016 och för granskning under maj-juni 2016. Detaljplanen kan då 
antas under hösten 2016.

Planområdets lokalisering.

Plandata
Lägesbestämning
Det aktuella planområdet ligger på den norra delen av Malmudden och omringas av Skur-
holmsfjärden i väst, norr och öst. Malmudden ligger i direkt anslutning öster om Luleå 
Centrum. 

Areal
Planområdets areal är ca 3,6 ha. 

Markägoförhållanden
Luleå kommun äger fastigheterna Malmudden 2, Malmskolan 2 samt Skurholmen 8:38. Lu-
lebo äger fastigheten Malmbanan 1.
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Tidigare ställningstaganden
Planer

Översiktsplan

Rubricerad detaljplan är förenlig med Luleå kommuns översiktsplan (antagen av Kommun-
fullmäktige 2013-05-27). Malmudden ligger i prioriteringszon 1 för förtätning med hänvis-
ning till det kommunala vatten- och avloppssystemets kapacitet och utbyggnadstakt enligt 
översiktsplanens områdesrekommendationer. Parkstråket som löper runt Malmudden vid 
Skurholmsfjärdens strand pekas ut som ett socialt värdefullt stråk. Malmudden har bostads-
kvarter som är kulturhistoriskt värdefulla.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden

Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:

     
Nr Namn Laga kraft Lantmäteriet

PL 043 Detaljplan för Malmudden 1989-11-10 P 1990-123

Utsnitt från gällande detaljplan PL043.
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Kommunala beslut i övrigt
Under våren 2015 anordnade Luleå kommun en markanvisningstävling för rubricerat områ-
de på Malmudden. Sex stycken bidrag kom in. En jury bestående av kommunala tjänstemän 
och representanter från LTU samt Luleå näringsliv utsåg en vinnare av tävlingen. Utifrån 
detta förslag kommer detaljplanen att upprättas och vinnaren ges ensamrätt att exploatera 
tävlingsområdet efter att erforderliga avtal tecknats. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-14 § 181 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för del av Malmudden, Malmudden 2, Malmskolan 2 och del av 
Skurholmen 8:38 samt del av Malmbanan 1.

Riksintressen
Planområdet berörs av riksintresse för turism och friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap § 2. 
Kustområdet är i sin helhet dessutom av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap § 1. Bestäm-
melserna om riksintressen i miljöbalkens 4 kap. utgör dock inte hinder för utvecklingen av 
befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. Planområdet omfattas även riksintresse för 
totalförsvaret miljöbalken 3 kap § 9 med avseende på att området ligger inom stoppområde 
för höga objekt. Planområdet ligger inom sammanhållen bebyggelse vilket innebär att som 
högt objekt räknas objekt högre än 45m. Detaljplanen reglerar bebyggelsens höjder genom 
högsta nockhöjd i meter. Planen möjliggör inte byggnader högre än 45 meter varför planen 
inte bedöms strida mot riksintresset.

Strandskydd (och ev. andra förordnanden enl. MB)
Hela planområdet är sedan tidigare planlagt. När en detaljplan ersätts med en ny detaljplan 
återinträder strandskyddet enligt miljöbalken 7 kap § 18g. Kommunen avser att upphäva 
strandskyddet för hela planområdet genom en administrativ bestämmelse i detaljplanen 

Planområdet med den befintliga bebyggelsen sett från norr (©Blom 2013).
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med hänvisning till de särskilda skäl som miljöbalken anger i 7 kap § 18c pkt 1, pkt 3 och pkt 
5. Större delen av planområdet som är tänkt att bebyggas med flerbostadshus är redan idag 
ianspråktaget av bebyggelse och och hyser inga noterbara naturvärden. Även den del av 
parkmarken som tas i anspråk för den föreslagna bebyggelsen har låga naturvärden då ytor-
na till största delen består av klippta gräsytor med en relativt hög skötselintensitet. Behovet 
av bostäder i centrala Luleå är mycket stort och kan anses vara ett angeläget allmänt intresse. 
Projektet kommer inte i konflikt med strandskyddets huvudsakliga syften då allmänhetens 
tillgång till stranden kommer att säkerställas och förbättras via parkstråket mellan kvarter-
smark och Skurholmsfjärden som regleras av detaljplanen. Kommunen avser att renovera 
parkstråket runt Malmudden längs med Skurholmsfjärdens strand och vill ur detta avseende  
bibehålla möjligheten att lägga ut en flytbrygga inom planområdet. Strandskyddet avses att 
upphävas även för vattenområdet för att möjliggöra detta. Då flytbryggan är en reversibel 
anläggning bedöms denna typ av åtgärd inom vattenområdet innebära försumbar påverkan 
på växt- och djurlivet i Skurholmsfjärden. 

Bedömning av miljöpåverkan (s.k. behovsbedömning)
När en detaljplan upprättas ska kommunen alltid göra en bedömning av vilken miljöpåver-
kan planens genomförande kan medföra. Om kommunens bedömning är att planens genom-
förande kan antas få en betydande miljöpåverkan ska kommunen göra en miljöbedömning 
av planen, vilket bl.a. innefattar upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning.

Kommunens bedömning är att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan 
eller för människors hälsa och säkerhet varför en miljökonsekvensbeskrivning inte upprättas 
i samband med detaljplanen. Samråd om behovsbedömningen har skett med Länsstyrelsen 
som delar kommunens bedömning om att detaljplanens genomförande inte kan antas inne-
bära betydande miljöpåverkan. Planområdet är redan idag ianspråktaget av en gruppbostad 

Parkstråket längs med Skurholmsfjärden i planområdets norra del  
(Foto: Christer Hjort, Luleå kommun).
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och en kommunal samlingslokal. Planförslaget möjliggör ytterligare bostäder i ett mycket 
centralt men samtidigt lugnt område med direkt vattenkontakt. Ett genomförande av detalj-
planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan eftersom störningar på omgivande 
miljö bedöms begränsade.

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Utifrån det vinnande förslaget i tidigare nämnd markanvisningstävling kommer ett förslag 
till detaljplan utarbetas för att möjliggöra uppförandet av fem flerbostadshus på den norra 
delen av Malmudden.

Natur

Landskap och vegetation

Planområdet är till stor del påverkat och exploaterat med marginella naturvärden. Topogra-
fin inom planområdet varierar mellan ~+0-0,4 m (RH2000) närmast Skurholmsfjärden upp 
mot ~+2,5 m (RH2000) vid vändplanen i slutet av Malmuddsvägen.

Längs med Skurholmsfjärdens strand runt Malmudden och det aktuella planområdet löper 
ett lummigt parkstråk med en grusad gångstig. Parkstråket består till största delen av gräsy-
tor med trädgrupper av uppvuxna helt, eller delvis inplanterade arter som poppel, björk, 
salixhybrider och någon enstaka lönn och hagtorn.

I samband med arbetet med vatten- och avloppsprojektet Östra länken längs med Skur-
holmsfjärdens östra strand inventerade man Skurholmsfjärden och fann den rödlistade arten 
Barklöst sträfse (Chara braunii) som är en ettårig kransalg. Kransalgen har enligt inrapporte-
ring i Artportalen (artportalen.se) även påträffats i vattenområdet just utanför den föreslagna 
bebyggelsen.

Geotekniska förhållanden

Allmänt

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom och i anslutning till planområdet av morän.

Jordlagerföljden utgörs över hela tomten av ett övre lager av fyllningar med en varierad sam-
mansättning, mestadels moränfyllning, som generellt karaktäriseras som siltig sandmorän el-
ler grusig siltig sandig morän. I undersökningspunkt 3 och 4 (se karta på följande sida), dvs. 
norr om den befintliga byggnaden, återfanns rester av tegel i fyllningen. Detta tillsammans 

Till vänster: Utdrag ur jordartskartan, morän har blå färg. Till höger: Utdrag ur Artportalen (artportalen.se) 
som visar inrapporterade fyndplatser för den rödlistade kransalgen Barklös Sträfse (Chara braunii).
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med svårigheter att driva ner viktsonderingarna i dessa punkter indikerar att det eventu-
ellt är utfyllt med byggnadsrester kring dessa punkter. Mäktigheten på lagret med fyllning 
varierar mellan 1 – 2 m, tunnare i sydvästra delen av tomten och ökande mäktighet mot norr 
och öster.

Fyllningarna underlagras av naturligt lagrad jord bestående av ett övre lager av sediment 
med mäktighet 0,6 – 2,0 m. Sedimenten är tunnare i sydvästra delen av tomten. I undersök-
nings-punkterna 6 och 8 är sedimentlagret mäktigast. Sedimenten klassificeras i huvudsak 
som sandig silt eller siltig sand.

I norra och östra delen av tomten är sulfidhaltiga sediment påträffade. Mäktigheten på de 
sulfidhaltiga lagren varierar över området. I punkt 5 i norra delen är lagret omkring 0,2 m. 
I östra delen är lagret med sulfidjord mäktigare, omkring 0,6 – 1,6 m, mäktigast i punkt 9. 
På georådskarta G10 är område där sulfidjord förekommer inritat. Sulfidjorden är varvigt 
inlagrad i relativt tunna skikt i sedimenten och klassificeras som något sulfidhaltig silt eller 
sulfidhaltig silt (förkortat (su)Si respektive suSi).

Det överliggande fyllningslagret har komprimerat sedimentlagret under årens förlopp. Även 
viss materialomblandning har skett där fyllningarna trängt ned i underliggande jordlager av 
sediment.

Sedimenten underlagras av morän. Den övre delen, omkring två meter, av moränen är något 
lösare lagrad, så kallad ytmorän, därefter följer fast lagrad morän. Moränen klassas generellt 
som siltig sandmorän med en finjordshalt på 15 – 40 viktprocent.

Kring strandkanten runt udden förekommer några större ytblock med en uppskattad diame-
ter mer än 1 meter. Detta är en indikation på att det kan finnas större block i undergrunden 
för planerade byggnader.

Nivå på bergets överyta är inte bestämd i någon av nu eller tidigare utförda undersökningar 
i området. Flera av undersökningspunkterna på tomten är neddrivna djupare än nivå -5 utan  
att berg påträffats. I undersökningspunkter ca. 50 meter söder om tomten finns indikationer 

Till vänster: Provpunktskarta från geoteknisk undersökning (MRM Konsult AB 2016-01-22).
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på berg på nivå omkring +0. Bedömningen är att berg inte förekommer inom det planerade 
grundläggningsdjupet.

Sulfidjordar

När sulfidjord kommer upp ovan grundvattenytan och i kontakt med luftens syre oxiderar 
jordens innehåll av järnsulfider och medför ett mycket lågt pH i jorden och vissa metaller blir 
mer lättrörliga. Detta kan medföra skadeverkningar på miljön i omgivningarna. Med anled-
ning av detta krävs särskilda försiktighetsmått vid hantering och vid slutligt omhänderta-
gande av sulfidmassor, för att i möjligaste mån undvika att jordarna oxiderar. 

Om sulfidjordarna av exempelvis byggnadstekniska skäl inte kan ligga kvar på sin ursprung-
liga plats klassas de, efter uppschaktning, som ett avfall och ska hanteras därefter. I detta fall 
kan deponering eller användning av avfallet för anläggningsändamål vara ett alternativ. Till-
stånd söks hos länsstyrelsen för deponering och för användning av avfall för anläggningsän-
damål, där föroreningsrisken inte är endast ringa.

Förorenad mark

Vid den geotekniska undersökningen upptäcktes i den sydvästra delen av planområdet en 
misstänkt oljeförorening. En trolig spridningskälla är en gammal nedgrävd oljecistern av-
sedd för uppvärmning eller dylikt. Denna förorening måste avhjälpas i samband med riv-
ning av de befintliga byggnaderna inom planområdet.

Hydrologiska förhållanden

Allmänt

Grundvattennivån är avvägd i installerade grundvattenrör 2015-12-08 samt okulärt bedömd 
vid skruvprovtagning. Grundvattennivån ligger omkring 1 – 1,5 meter under markytan. Vid 
tidpunkten för provtagning var vattenståndet i fjärden omkring + 0,5 m. Grundvattennivån 
varierar över året och, med viss fördröjning beroende på avstånd till det friliggande vattnet, 
kan i stort antas följa variationen i fjärden. Grundvattengradienten är riktad mot vattnet, 
vilket för aktuell tomt innebär en nordlig huvudströmriktning.

Risk för höga vattenstånd

Planområdet ligger i direkt anslutning till Skurholmsfjärden. Luleå kommuns riktlinjer för 
klimatanpassning (2015-01-12) anger att högsta vattenståndet förväntas år 2100 nå +1,90. 
Markanläggningar, byggnader och övrig infrastruktur ska utformas att vara översvämnings-
säkra upp till +2,50 meter i RH 2000. Utifrån karteringarna i rapporterna ”Klimatförändring-
ar i Norrbottens kommuner” (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2013) och ”Skyfallsmodellering 
tätorter Norrbottens län” (Länsstyrelsen i Norrbottens län 2015) som länsstyrelsen i Norrbot-
tens län arbetat fram bedöms inte planområdet, trots dess närhet till vatten, påverkas på ett 
ohanterbart sätt. Detta med hänsyn till  100-års regn eller 100-års flöde i Luleälven. Planom-
rådet bedöms vara en lämplig lokalisering att bygga på så länge höjdsättningen sker i linje 
med Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning.

Med anledning av ovanstånde förväntade vattennivåer av ett förändrat klimat, behöver 
markytan höjas för att översvämningssäkra den planerade bebyggelsen. Detta säkerställs 
i detaljplanen genom en plushöjd på +2,50 meter i RH 2000 för kvartersmarken markerad 
”BH1” på plankartan.
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Det nybyggda Malmudden sett från väster och Malmuddsviadukten 50-tal (Förlaget Centrumbokhan-
deln Luleå. Poststämplat 1955. Luleå Stadsarkiv.).

Malmudden och planområdet (röd linje) med den befintliga bebyggelsen sett från öster (©Blom 2013).
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Stadsbild/Bebyggelse

Bostäder

Malmudden består av flerbostadshus. Hyresrätter är idag den enda upplåtelseformen för 
hela bostadsbeståndet inom området. 998 personer bor på Malmudden fördelat på 608 bostä-
der (2014-12-31). 

Byggnadskultur, kulturhistoriskt värdefull miljö och gestaltning

Malmuddens bebyggelse har en relativt sammanhållen karaktär i form av tre- fyravånings 
lamellhus från 50-talet. Lamellhusen kompletteras av sju punkthus på sex våningar, sex av 
dessa punkthus härrör även från 50-talet. Senare tillskott är ett punkthus i tegel från 1990. 
Malmudden är ett större område där kvarteren nästan fått vara opåverkade. Byggnaderna 
har en tidstypisk placering där lamellhusen ligger antingen på rad eller sitter ihop med 
förskjuten huskropp. De är alla putsade i olika kulör med kvadratiska fönster och bevarade 
portar. Butikernas placering i byggnadernas kortändar lever fortfarande än idag dock med 
ändrat utbud. De har i sin helhet fått behålla sin karaktär och området är påtagligt bevarad 
med en förortskaraktär från 1950-talet.

Det är de sex punkthusen i mitten av området som under 1990-talet tilläggsisolerats och 
förändrats i karaktären, trots det kan vissa detaljer med känsla från 50-talet ses på fasaderna. 
Punkthusen hade från början putsad fasad men blev senare i samband med tilläggsisolering 
inklädda med fasadtegel.

Längs vattnet växer träd och buskar och en liten strand finns också här med en enkel lekplats 
intill. Det är enkelt att ta sig runt det lugna grönområdet på den grusade gångvägen. Många 
vistas dagligen här där möjligheten till rekreation finns i de boendes direkta närhet.

Volymstudie med vy ifrån söder från Malmuddsvägen  
(Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter).

UDDEN
I Luleå AB

2. Vy från Malmudds-
vägen 7

20160512
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UDDEN
I Luleå AB

1.  Vy från Malmuddsvägen
 19-23

20160512

Illustrationsplan med den föreslagna exploateringen inom den röda linjen  
(Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter).

Volymstudie med vy ifrån söder från Malmuddsvägen  
(Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter).
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UDDEN
I Luleå AB

4. Vy från Skurholmsfjär-
denms östra strand

20160512

UDDEN
I Luleå AB

3. Vy från Skurholmsfjärdens 
östra strand

20160512

Volymstudie med vy ifrån öster från Västra Brogatan 
(Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter).

Volymstudie med vy ifrån nordöst från Västra Skurholmen  
(Illustration: Ahlqvist & Almqvist arkitekter).

På planområdet ligger idag två byggnader som används av kommunala verksamheter, en 
gruppbostad från början av 90-talet och en samlingslokal från 50-talet. Dessa byggnader 
kommer att rivas av kommunen. Planområdet omfattas sedan tidigare av detaljplan för Mal-
mudden (PL 043) laga kraft 1989-11-13. Området är idag planlagt som parkmark, pensionärs-
bostäder och samlingslokaler.
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Solstudie Malmudden, Luleå UDDEN
I Luleå AB

20160512

Solstudie för gestaltningsförslaget som ligger till grund för detaljplanen (Ahlqvist & Almqvist arkitekter).

109



16

Detaljplanen möjliggör uppförandet av fem flerbostadshus med ca 160 bostäder med beteck-
ningen ”BH1”, Bostäder och handel. Handel får endast anordnas i bottenvåning. Dessa flerbo-
stadshus kommer att bli ett tydligt samtida avtryck i kontrast mot den i övrigt sammanhållna 
karaktären av den befintliga bebyggelsen på Malmudden. De nya flerbostadshusen kommer 
att ha en varierande höjd på bebyggelsen med ett sluttande tak i bebyggelsens längdriktning. 
Detta säkerställs i detaljplanen med regleringen av bebyggelsens nockhöjder. Flerbostads-
husen som föreslås närmast den befintliga bebyggelsen får en lägre höjd än de som placeras 
inom planområdets norra del. Detta tillsammans med bebyggelsens placering möjliggör 
goda ljusförhållanden inom området. Bebyggelsens placering säkerställer ett vystråk som 
går igenom det föreslagna kvarteret som en fortsättning på Malmuddsvägen.  Bebyggelsens 
placering och vystråket säkerställs genom prickmark som innnebär att marken får inte förses 
med byggnad. Innergårdarna får bebyggas med komplementbyggnader med en byggnads-
höjd på tre meter. Detta regleras med korsmarkerad mark och syftet är att möjliggöra väder-
skyddade cykelförråd, växthus etc. Den östra delen av gården på kvartersmarken får höjas 
upp och bebyggas med ett bjälklag som planteras samt för att inrymma ett underjordiskt 
parkeringsgarage. Detta regleras genom en byggnadsteknisk egenskapsbestämmelse på 
plankartan, ”b1” Den nya bebyggelsen kommer att utgöra ett tydligt avtryck från idag och 
komplettera Malmudden som ett centrumnära bostadsområde. 

Tillgänglighet

Området är relativt flackt med en god tillgänglighet ur fysisk aspekt. Ett iordningställande 
och upprustande av parkstråket och gång- och cykelvägen runt udden medför en ökad till-
gänglighet till stråket som löper runt resten av Malmudden och Skurholmsfjärden.

I och med att en del av innergården på kvartersmark höjs upp är det viktigt att tillgängligöra 
denna med ramper.

Friytor

Lek och rekreation

Lekytor finns inom den befintliga bebyggelsen på Malmudden. 

Ytor för lek- och rekreation kan inrymmas inom den nya fastigheten i anslutning till husen 
och den innergård som bildas mellan de fem föreslagna huskropparna. Detaljplanen medger 
detta via egenskapsbestämmelsen ”lek” på kvartersmarken. Kompletteringen mellan lek-
platsen på kvartersmark och tillgången till parkstråken kan skapa fina förutsättningar för en 
mycket god boendemiljö.

Vattenområden
Detaljplanen säkerställer det omgivande vattenområdet, betecknat ”W1” på plankartan, som 
öppet vatten och vatten med möjligheten att lägga ut flytbryggor där karaktären av öppet 
vatten avses bibehållas. Eventuella mindre tillkommande flytbryggor i anslutning till park-
området möjliggörs genom denna bestämmelse. 

Service

Offentlig och kommersiell service

Frisör, restaurang samt ett skivantikvariat med tillhörande kaféverksamhet finns på Mal-
mudden.

Detaljplanen möjliggör publika lokaler i bottenplan genom användningen ”BH1”, Bostäder 
och handel. Handel får endast anordnas i bottenvåning. 
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Busshållplatser i planområdets närhet (utsnitt från www.llt.lulea.se).

Gator och trafik

Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik

Planområdet är lättillgängligt och välanslutet till stadens befintliga gång- och cykelvägnät 
längs med Hertsövägen och Västra brogatan.

Kollektivtrafik

Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Hållplatser finns vid Västra Brogatan (ca 270 
m fr. planområdet) och Hertsövägen (ca 300 m fr. planområdet). Malmudden trafikeras med 
en turtäthet på 15 min. 

Bilparkering/Cykelparkering

Parkeringsplatser för bil löses enligt Luleå kommuns parkeringsnorm och i detta fall primärt 
genom ett underjordiskt parkeringsgarage. Mellan 120 och 150 parkeringsplatser kan tillska-
pas i det underjordiska parkeringsgaraget vilket bedöms vara tillbörligt utifrån Luleå kom-
muns ”Parkeringsnorm för cykel och bil” antagen av Kommunfullmäktige 2016-04-04

Cykelparkering ska lösas inom fastigheten enligt Luleå kommuns parkeringsnorm för cykel.

Det exakta antalet bilparkeringar och cykelparkeringar ska bevakas och säkerställas i det 
kommande bygglovskedet.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

De planerade bostadshusen ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet via anslut-
ningspunkt i Malmuddsvägen. Vissa åtgärder för att förstärka kapaciteten för vatten- och 
avloppsnätet kommer att behöva vidtas innan exploatering (ca. 80 meter ny vatten- och 
avloppsledning i Malmuddsvägen).
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Dagvatten ska så långt som det är rimligt omhändertas och fördröjas inom kvartersmarken 
för den aktuella fastigheten som ska bildas. Dagvatten kommer också att ledas ut i Skur-
holmsfjärden.

Närmsta markbrandpost ligger i Malmuddsvägen ca 70 meter från föreslagen kvartersmark 
för exploatering.

Värmeförsörjning/El/Tele/IT

Det finns behov av en ny transformatorstation i anslutning till den nya bebyggelsen. Denna 
regleras upp med en yta som är 5 x 6 m i parkstråket inom användningen ”E1”, Transforma-
torstation. 

Anslutning sker till befintligt fjärrvärmenät. Ledningar för Tele och IT finns i området sedan 
tidigare.

Avfall

Sopsortering ska anordnas inom kvartersmarken. Avfallshanteringen ska skötas i enlighet 
med Luleå kommuns lokala föreskrifter.

Ljusförhållanden och lokalklimat
Planförslaget bedöms inte innebära en sådan olämplig skuggning av omgivningen att det 
skulle göra planförslaget olämpligt att genomföra (se solstudie, sid.15).

Hälsa och säkerhet

Natur

Parkmarken som tas i anspråk för den nya bebyggelsen består till största delen av klippta 
gräsytor utan större naturvärden.

Vattenområdet bedöms inte påverkas negativt eller positivt av planförslaget med hänsyn till 
den rödlistade kransalg som påträffats i vattnet utanför planområdet.

Buller

En trafikbullerberäkning har tagits fram (Bilaga 2) som utreder trafikbullerpåverkan från 
järnvägen, Hertsövägen (viadukten över järnvägen) samt Svartövägen. Sammanfattningen av 
resultat redovisas nedan:

Vägtrafikbuller

Ekvivalent bullernivå; 
- Hertsövägen (tågviadukten) 39,4 dB(A) vid 16.000 fordon per dygn. 
- Svartövägen 46,7 dB(A) vid 12.000 fordon per dygn.

Vid en ökning av vägtrafiken på Hertsövägen med 20% ökar bullret med 1 dB. 
Vid ökning av vägtrafiken på Svartövägen med 33% ökar bullret med 1,7 dB.

Andelen tunga fordon är 9% vid Svartövägen och 7% vid Hertsöleden. Hastigheten är beräk-
nad vid 50 km/tim vid Hertsövägen och 70 km/tim vid Svartövägen. Därav de högre buller-
värdena från svartövägen.

Tågbuller

Ekvivalent bullernivå från godstågen (malm- och godståg) trafik enligt Basprognos 2030;

- Luleå station 47 – 50 dB(A) beroende av hastighet och mäthöjd.
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Vid beräkning av både gods- och persontåg som kör samma hastighet ligger bullervärdena 
mellan 50 - 53 dB(A). Detta är knappast realistiska förhållanden då persontågen inte passerar 
utan avstannar på tågstationen där hastigheten går ner till 0.

Bullervärden som precis överstiger värdet 50 dB(A) från tåg vid marknära beräkningar. Vid 
addering av vägtrafikbullret från Hertsövägen 39,4 dB(A) blir bullervärdet 50,4 dB(A). Buller-
värden högre upp på fasaden minskar med ca 3 dB. Inga beräkningar visar att maxvärdet 70 
dB(A) överstigs.

Resultatet av trafikbullerberäkningen påvisar att de bullernivåer som konstaterats ej föranle-
der några extraordinära byggnadstekniska åtgärder. 

Förorenad mark

Påträffade markföroreningar ska anmälas till miljökontoret och måste avhjälpas i samband 
med byggnation av flerbostadshusen.

Sociala konsekvenser
Fler bostäder på Malmudden tillsammans med att stråket runt Skurholmsfjärden är ett av 
de viktigaste sociala rekreationsstråken i centrala Luleå innebär att fler människor rör sig i 
området. Detta kan dels bidra till ökad trygghet genom närvaro av fler människor.

De flesta av de boende i området har sina arbetsplatser i andra stadsdelar. Malmuddens cen-
trala lokalisering i Luleå innebär en god tillgänglighet till service, kollektivtrafik och medför 
därför goda förutsättningar för ett minskat transportbehov i form av bilresor.

För att öka tryggheten i området ska gångvägen runt Malmudden vara belyst.

Detaljplanens genomförande innebär fler möjligheter till lek i området. Planområdets loka-
lisering till den norra delen av Malmudden påverkas inte av genomfartstrafik, detta innebär 
en lugn och trafiksäker utomhusmiljö.

Detaljplanens genomförande 
Organisatoriska frågor

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är fem år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Kommunen ansvarar för 
åtgärder inom allmän platsmark, t ex anläggning av ledningar, gator, gångväg m.m. Exploa-
tören ansvarar för allt arbete och alla åtgärder inom kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsbildning

En ny fastighet bildas genom en sammanslagning av fastigheterna Malmudden 2, Malmsko-
lan 2. En del av Skurholmen 8:38 och även en del av Lulebos fastighet Malmbanan 1 överförs 
och inkorporeras i denna nya fastighet.

Lantmäterimyndigheten svarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder efter ansökan om 
lantmäteriförrättning av exploatör/fastighetsägare.
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Ekonomiska frågor

Planekonomi

Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Detaljplanearbetet regleras genom 
avtal. 

Exploatören erlägger avgift för lagfart, bygglov, el, VA-anläggningsavgift, m.m. enligt gäl-
lande taxor.

Kvartersmarken inom planområdet överlåts genom försäljning till exploatören.

Planavgift skall uttagas. 

Markanvisning

Ett beslut om markanvisning och fastighetsförsäljning har tagits. Syftet med markanvisning-
en är bland annat att möjliggöra för samverkan mellan kommunen och byggherren under 
detaljplanearbetet.

Markanvisningen ställer bl.a. krav på att byggnation ska vara påbörjad i väsentlig omfattning 
senast två år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

I markanvisningsavtalet regleras att kommunen svarar för rivning av befintliga byggnader 
på det markanvisade området liksom sanering av en mindre förorening. Tillträde får ske så 
snart detaljplanen vunnit laga kraft och rivning och sanering slutförts.

Tekniska frågor
Exploatören ansvarar för utredningar som kan komma att krävas i samband med bygglov.

Medverkande
Detaljplanen har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med andra kommu-
nala förvaltningar och exploatören, Udden i Luleå AB (Tjidtjak AB och Part AB). 

Arkitekt har varit Britt Almqvist och Maximilian Olsson på Ahlqvist & Almqvist arkitekter 
som har tagit fram skisser, situationsplan, marksektioner m.m. 

Den geotekniska utredningen har upprättats av MRM Konsult AB.

Trafikbullerberäkningen har upprättats av ergoJob.

 

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering 2016-09-26

AnneLie Granljung    Johan Eriksson
Planchef     Planarkitekt
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RAPPORT   2016-05-02                              
Trafikbullerberäkningar vid Malmudden från väg- och tågtrafik 

 

 Uppdrag 

Beräkning av vägtrafikbuller från hertsövägen (tågviadukten) och svartövägen samt 

tågbuller som passerar Luleå tågstation. Uppdraget omfattar  beräkningar av buller i valda 

riktningar från respektive källa. I rapporten presenteras resultat vid två olika hastigheter. 

Uppdragsgivare 

Udden i Luleå AB 

 

Innehåll 
 

 

o Uppdrag och underlag 

o Trafikmängd 

o Vägfordon 

o Tåguppgifter 

o Områdeskartor 

o Beräkningar 

o Resultattabeller för tågbuller 

o Resultattabell för vägbuller 

o Sammanfattning - resultat 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

ergoJob – B. Tingvall - antbergsvägen 27 – 97596 Luleå – www.ergojob.se – ergojob@tele2.se  +46705587912 

 

 

akustik – vibrationer – mätteknik 
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Uppdrag och underlag 

 
Uppdragets omfattning är beräkning av frifältsvärden på ekvivalent ljudnivå vid fasad på 

Malmudden (planerade fastigheter) från tåg- och biltrafik.  Bullerberäkningarna är utförda 

från tågtrafiken vid  Luleå tågstation och biltrafiken från Herstövägen (området vid 

tågviadukten) respektive Svartöleden, se karta nedan. Trivectors AB:s programvara för tåg- 

och vägbuller har använts i beräkningarna. 

 

 

Fastigheternas placering bostadsområdet vid Malmudden. 

 

 

Riktvärden för trafikbuller - SFS 2015:216 

 

Gränsvärden anges i förordningen SFS 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader från 

2015-06-01 (Näringsdepartementet). 

 

Riktvärden för trafikbuller enligt förordningen SFS 2015:216, utdrag: 

 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida; 

55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 

vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Beräkningarna av ekvivalent ljudnivå avser medelvärde per dygn. 
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Trafikmängd – tåg- och vägfordon 

Underlag för beräkning av ljudutbredning är uppgifter på trafikmängd både på tåg och 

biltrafik. Trafikuppgifter har lämnats av både Luleå kommun och Trafikverket. För 

tågtrafiken har Basprognos 2030 använts.  För vägtrafik har kommunens uppgifter använts 

och dessutom har bullerberäkningar utförts med ökad vägtrafik.  

Underlagen som använts anges i tabell och i resultatsammanställningen.  

 

 

Vägfordon 

 

 
 

 
 

 

Tåguppgifter 

Tåg som passerar Luleå station är i huvudsak godståg (inkluderar malmtåg). Persontåg 

avstannar vid stationen och kan egentligen inte beräknas på ett relevant sätt i 

beräkningsprogrammet. Tågbullerdata som ingår i beräkningsprogrammet är för min. 

hastighet av 30 km/tim. 

Vi har dock utfört beräkningar av gods- och persontåg i hastigheterna 30 resp. 40 km/tim för 

jämförelse med beräkningar av endast godståg. 

 

 

 
1/ Fiktiva beräkningar av persontåg 

 

 

 

 

 

Vägtrafikuppgifter från Luleå kommun

Vägsträcka Fordon per Tunga fordon Hastighet

dygn % km/tim

Hertsövägen 15335 7 50

Svartövägen 11744 9 70

Beräkningar utförda vid olika fordonstrafik

Vägsträcka Fordon per Fordon per Tunga fordon Hastighet

dygn dygn % km/tim

Hertsövägen 16000 20000 7 50

Svartövägen 12000 18000 9 70

TÅG Gods Person 1/

Antal per dygn 31 50

Tåglängd (m) 750 300

Längd/dygn (m) 23250 15000
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Områdeskarta med riktningar från bullerkällorna till Malmudden 

 

5
0
0
 m

350 m

335 m

 
Streckade linjer utgör riktningen av bullerkällorna från tågstation  

och biltrafik mot bostadsområdet vid Malmudden. 

 

500 m

335 m

350 m

1
2

80

Svartövägen

Hertsövägen

viadukten

Tågstation

Malmudden

Malmudden

Malmudden

 
Avstånd och profil mellan bullerkällor och mottagare vid Malmudden. 
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Beräkningar 

 
För beräkning av ekvivalent ljudnivå och max. ljudnivå används programmet Trivector som 

utförs enligt Nordisk beräkningsmodell för tåg- respektive vägbuller. Naturvårdsverkets 

modell för vägbuller enligt rapport 4653 och tågbuller nr 4935. I programmet utförs 

tvådimensionell beräkningar mellan störkälla och mottagare med hänsyn till olika höjder, 

markförhållanden och avstånd. Beräkningarna utförs utan påverkan av eventuella skärmar 

mellan källa och mottagare. Resultaten presenteras i tabellvärden för olika trafikmängd och 

vid två olika höjder vid fasaden, 2 resp. 20 meter.  

Beräkningsprogrammet har begränsningar ner till trafikhastigheter på 30 km/tim.  
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Resultat - tabeller för tågbuller 

 
 

Tågbuller - Godståg

(Enl. Naturvårdsverkets rapport 4935. Buller Tåg  version 4.8.0.4, Trivector AB)

Objekt: Udden i Luleå AB

Beskrivning: Bullerberäkning från fordonstrafik 

Källa: Tågtrafik vid Luleå station

Uppdragsgivare. Malmudden AB

RESULTAT Godståg Godståg Godståg Godståg

Ekvivalentnivå dBA dBA dBA dBA

Frifältsvärde 50 47 49 47

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-30,0 dBA) 20 17 19 17

Maxnivå dBA dBA dBA dBA

Frifältsvärde 66 63 64 62

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-30,0 dBA) 36 33 34 32

TÅGDATA

Tåg nr: 1 1 1 1

Tåglängd (m/dygn) 23250 23250 23250 23250

Maximal tåglängd (m) 750 750 750 750

Hastighet (km/h) 40 40 30 30

Tågtyp Gods Gods Gods Gods

Nationalitet Svenskt Svenskt Svenskt Svenskt

Spår 1 1 1 1

STRÄCKDATA

Delsträcka: 1 1 1 1

Spår 1 1 1 1

Ordning inom spåret 1 1 1 1

Form Rakt Rakt Rakt Rakt

Vinkelområde (grader) '25 - 100 '25 - 100 '25 - 100 '25 - 100

Vinkelrätt Mottagaravstånd (m) 350 350 350 350

Marktyp källdel Porös Porös Porös Porös

Marktyp mottagardel Porös Porös Porös Porös

Marktyp mellandel Hård Hård Hård Hård

Bankorrektion Nej Nej Nej Nej

Växel/Korsning Nej Nej Nej Nej

Mottagarhöjd (m) 2 20 2 20

Tvärsektion Nej Nej Nej Nej

Skärm Nej Nej Nej Nej

Totalt ekvivalentnivå (dBA) 49,6 47,4 49 46,8

Totalt maxnivå (dBA) 65,7 63,5 63,8 61,6

120



 ergoJob  

 

 7 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tågbuller - Gods- och persontåg

(Enl. Naturvårdsverkets rapport 4935. Buller Tåg  version 4.8.0.4, Trivector AB)

Objekt: Udden i Luleå AB

Beskrivning: Bullerberäkning från fordonstrafik 

Källa: Tågtrafik vid Luleå station

Uppdragsgivare. Malmudden AB

RESULTAT

Ekvivalentnivå dBA dBA dBA dBA

Frifältsvärde 53 51 52 50

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-30,0 dBA) 23 21 22 20

Maxnivå dBA dBA dBA dBA

Frifältsvärde 66 63 64 62

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-30,0 dBA) 36 33 34 32

TÅGDATA

Tåg nr: 1 2 1 2 1 2 1 2

Tåglängd (m/dygn) 23250 15000 23250 15000 23250 15000 23250 15000

Maximal tåglängd (m) 750 300 750 300 750 300 750 300

Hastighet (km/h) 40 40 40 40 30 30 30 30

Tågtyp Gods X2 Gods X2 Gods X2 Gods X2

Nationalitet Svenskt Svenskt Svenskt Svenskt Svenskt Svenskt Svenskt Svenskt

Spår 1 1 1 1 1 1 1 1

STRÄCKDATA

Delsträcka: 1 2 1 2 1 2 1 2

Spår 1 1 1 1 1 1 1 1

Ordning inom spåret 1 2 1 2 1 2 1 2

Form Rakt Rakt Rakt Rakt Rakt Rakt Rakt Rakt

Vinkelområde (grader) '25 - 100 '25 - 100 '25 - 100 '25 - 100 '25 - 100 '25 - 100 '25 - 100 '25 - 100

Vinkelrätt Mottagaravstånd (m) 350 350 350 350 350 350 350 350

Marktyp källdel Porös Porös Porös Porös Porös Porös Porös Porös

Marktyp mottagardel Porös Porös Porös Porös Porös Porös Porös Porös

Marktyp mellandel Hård Hård Hård Hård Hård Hård Hård Hård

Bankorrektion Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Växel/Korsning Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Mottagarhöjd (m) 2 2 20 20 2 2 20 20

Tvärsektion Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Skärm Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Totalt ekvivalentnivå (dBA) 49,8 49,8 47,6 47,6 49,1 49,1 46,9 46,9

Totalt maxnivå (dBA) 65,7 65,7 63,5 63,5 63,8 63,8 61,6 61,6

Gods/persontåg Gods/persontåg Gods/persontåg Gods/persontåg
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Resultat - tabell för vägbuller 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägtrafikbuller 2016-05-01

(Enl. Naturvårdsverkets modell, rev 1996. Buller VÄG version 8.6, Trivector AB)

Objekt: Udden i Luleå AB

Beskrivning: Bullerberäkning från fordonstrafik 

Källa: Vägtrafik Tågviadukten Hertsövägen och Svartövägen, Luleå

Uppdragsgivare. Malmudden AB

RESULTAT

Ekvivalentnivå dB(A) 38,2 38,2 40,4 40,4 39,4 39,4 46,7 46,7 48,4 48,4

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-28,0 dBA)10,0 10,0 12 12 11 11 17 17 18 18

Maxnivå, 5,00% överskridande Frifältsvärde dB(A) 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 47,4 50,1 50,1 50,1 50,1

Innenivå efter korrektion för fasadisolering (-28,0 dBA)19,0 19,0 19 19 19 19 20 20 20 20

(RA,tr fönster 24 dBA (frifältsvärden)

Bullerkälla

Analys nr (fil-ID) Buller10 Buller11 Buller12 Buller13 Buller14 Buller15 Buller16 Buller17 Buller18 Buller19

Vägelement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Antal fordon/dygn 12000 12000 20000 20000 16000 16000 12000 12000 18000 18000

Andel tunga fordon (%) 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9

Medelhastighet, lätta fordon 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70

Medelhastighet, tunga fordon 50 50 50 50 50 50 70 70 70 70

Vägbredd körytan (m) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Bankhöjd (m) 12 12 12 12 12 12 1,5 1,5 1,5 1,5

Väglutning (Promille) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mottagaravstånd (m) 335 335 335 335 335 335 500 500 500 500

Mottagarhöjd (m) 2 20 2 20 2 20 2 20 2 20

Vinkelområde (grader) 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40 70-110 70-110 70-110 70-110

Marktyp skärm-mottagare Hård Hård Hård Hård Hård Hård Hård Hård Hård Hård

Skärm (Skärmfall pga bankhöjd över 1,5 m) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej

Tågviadukten Hertsöv. Tågviadukten Hertsöv. Tågviadukten Hertsöv. Svartövägen Svartövägen
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Sammanfattning – resultat 

 

Vägtrafikbuller 

Ekvivalent bullernivå; 
 Hertsövägen (tågviadukten) 39,4 dB(A) vid 16.000 fordon per dygn.  

 Svartövägen 46,7 dB(A) vid 12.000 fordon per dygn. 

 

Vid en ökning av vägtrafiken på Hertsövägen med 20% ökar bullret med 1 dB. 

Vid ökning av vägtrafiken på Svartövägen med 33% ökar bullret med 1,7 dB. 

 

Andelen tunga fordon är 9% vid Svartövägen och 7% vid Hertsöleden. Hastigheten är 

beräknad vid 50 km/tim vid Hertsövägen och 70 km/tim vid Svartövägen. Därav de högre 

bullervärdena från svartövägen.  

 

Tågbuller 

Ekvivalent bullernivå från godstågen (malm- och godståg) trafik enligt Basprognos 2030;  

 Luleå station 47 – 50 dB(A) beroende av hastighet och mäthöjd. 

 

Vid beräkning av både gods- och persontåg som kör samma hastighet ligger bullervärdena 

mellan 50  - 53 dB(A). Detta är knappast realistiska förhållanden då persontågen inte 

passerar utan avstannar på tågstationen där hastigheten går ner till 0. 

 

 

Bedömning av bullervärdena enligt olika riktvärden 
 

Riktvärden för trafikbuller enligt förordningen SFS 2015:216; 

 

Bullervärden som precis överstiger värdet 50 dB(A) från tåg  vid marknära beräkningar. Vid 

addering av vägtrafikbullret från Hertsövägen 39,4 dB(A) blir bullervärdet 50,4 dB(A).   

Bullervärden högre upp på fasaden minskar med ca 3 dB. 

Inga beräkningar visar att maxvärdet 70 dB(A) överstigs.  

 

 

Delbetänkande av Bullersamordningsutredningen SOU 2013:57; 

 

Bullervärdena uppfylls i sin helhet enligt detta delbetänkande, se utdrag nedan. 
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Riktvärden för trafikbuller enligt förordningen SFS 2015:216 (Näringsdepartementet). 

55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 

vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

 

Delbetänkande av Bullersamordningsutredningen SOU 2013:57 

Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av  

planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen (2010:900)  

med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har  

varit att underlätta planering och byggande av bostäder i buller- 

utsatta miljöer 

Från sid 73 – 75 i betänkandet; utdrag 

För buller från järnvägstrafik och flygtrafik anser regeringen att  

riktvärdena bör vara i enlighet med myndigheternas förslag. Detta  

innebär att riktvärdet för buller från järnvägstrafik och annan spår- 

trafik vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av järnväg eller spår  

bör vara 60 dB(A) ekvivalentnivå. Riktvärdet för flygtrafiken bör vid  

nybyggnad eller väsentlig ombyggnad vara 55 dB(A) mätt som flyg- 

bullernivå (FBN) utanför bostadsfastighet.  

Bullernivån på uteplatser bör anges särskilt och regeringen föreslår  

därför riktvärdet 70 dB(A) mätt som maximalnivå på en uteplats i  

anslutning till bostaden. För spårtrafik bör därutöver 55 dB(A) ekvi- 

valentnivå gälla som riktvärde för sådan uteplats. Är det inte möjligt  

att begränsa bullret utomhus bör åtminstone inomhusbullret begränsas  

till 30 dB(A) ekvivalentnivå och till 45 dB(A) maximalnivå.  
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Bakgrund
Under våren 2015 anordnade Luleå kommun en markanvisningstävling för rubricerat områ-
de på Malmudden. Sex stycken bidrag kom in. En jury bestående av kommunala tjänstemän 
och representanter från LTU samt Luleå näringsliv utsåg en vinnare av tävlingen. Utifrån 
detta förslag kommer detaljplanen att upprättas och vinnaren ges ensamrätt att exploatera 
tävlingsområdet efter att erforderliga avtal tecknats.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-14 § 181 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för del av Malmudden, Malmudden 2, Malmskolan 2 och del av 
Skurholmen 8:38 samt del av Malmbanan 1.

Hur granskningen bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande (se 5 kap. 7 
§, plan- och bygglagen (2010:900).

Det förslag till detaljplan som upprättats har varit ute för granskning under perioden 15 
augusti till 5 september 2016. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns 
webbplats, på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Underrättelsen har den 12 augusti 2016 
även skickats till kända sakägare, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och övriga berörda enligt 
sändlista (se 5 kap. 20 §, plan- och bygglagen). Annons om granskningen infördes i lokaltid-
ningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 12 augusti 2016.

Under granskningstiden inkom 9 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:

• Försvarsmakten, 2016-09-01 
• Räddningstjänsten, 2016-08-17 
• Sjöfartsverket, 2016-09-01 
• Trafikverket, 2016-08-17 
• Lantmäteriet, 2016-08-18

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:

• Länsstyrelsen, 2016-09-07 
• Privatperson, Malmuddsvägen 15, 2016-09-01 
• Fritidsförvaltningen, 2016-08-18 
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-09-13

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. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från in-
komna synpunkter.
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1. Länsstyrelsen

Detaljplan för del av Malmudden, Malmudden 2, Malmskolan2 och del av Skurholmen 8:38, 
Luleå kommun

Granskningshandling daterad 2016-08-15 för yttrande enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Planförslaget

Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Malmudden 2 m fl. Detaljplanens 
syfte är att pröva förutsättningarna att uppföra fem flerbostadshus inrymmande ca 160 lä-
genheter. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Kommunen handlägger planen med utökat 
förfarande. 

Länsstyrelsens yttrande

Länsstyrelsen kan konstatera att planförslaget möjliggör uppförande av flytbryggor längs 
hela strandlinjen. Kommunen bör överväga att begränsa den möjligheten genom att istället 
föreslå en mer precis lokalisering av den tilltänkta flytbryggan. Länsstyrelsen synpunkt från 
samrådsskedet gällande samlokalisering av flytbryggor/bryggor i Skurholmsfjärden kvar-
står.

I övrigt har Länsstyrelsen inga synpunkter enligt 5 kap. 22 § PBL.

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL

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

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Luleå kommun avser att bibehålla en flexibilitet med exakt var flytbryggan/flytbryggorna ska lokali-
seras till ett senare skede då kommunen ämnar att rusta upp parkstråket. Motivet till flexibiliteten är 
också att flytbryggorna är en temporär åtgärd för att skapa ett mervärde längs med parkstråket och är 
underordnad övriga aspekter gällande reglerandet av den allmänna platsmarken och vattenområdet.

2. Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har stämt av med Stadsbyggnadsförvaltningens avdelning Vatten och 
avlopp om kapaciteten på den brandpost som ligger ca 70 meter från den föreslagna kvar-
tersmarken för exploatering och brandposten uppfyller med råge en kapacitet på 1200 liter/
minut.

Räddningstjänsten har inga ytterligare synpunkter.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Noteras.

3. Fritidsförvaltningen
Gångvägen runt Malmudden och den tänkta bebyggelsen är viktig ur rekreation- och mo-
tionssynpunkt.

Badstranden är bra om den utökas och bevaras.
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Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer i Fritidsförvaltningens syn på strandstråkets betydelse för de 
rekreativa kvaliteterna i centrala Luleå. I samband med exploateringen kommer ett helhetsgrepp att tas 
på strandstråket som löper längs med hela Malmudden för att säkra stråkets kvaliteter. Huruvida bad-
stranden kommer att utökas lämnas till det kommande arbetet med upprustningen av strandstråket.

4. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Noteras.

5. Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Noteras.

6. Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har inget att erinra.

Kommentarer:

Noteras.

7. Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Noteras.

8. Miljö- och byggnadsnämnden
Sulfidjordar

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att texten om sulfidjordar behöver korrigeras en 
aning för att stämma överens med vad som framkommer i miljölagstiftningen. Det innebär 
att det behöver tydliggöras ifall uppschaktade sulfidhaltiga massor klassas som ett ”farligt 
avfall” eller ”icke farligt avfall”, då detta får betydelse om avfallet ska skickas till deponi.

Om det i plantexten finns information om att sulfidhaltiga massor bör återanvändas för 
exempelvis anläggningsarbeten på platsen, bör det även framkomma att detta kan behöva 
föregås av en tillståndsansökan.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Stadsbyggnadsförvaltningen avser att förtydliga beskrivningen av hantering av sulfidjordar i plan-
beskrivningen enligt Miljö- och byggnadsnämndens synpunkter. Korrigeringen är av redaktionell 
karaktär.

Tillgänglighet

Miljö- och byggnadsförvaltningen önskar få med följande text om tillgänglighet i planbe-
skrivningen:
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Alla byggnader, lokaler och friytor ska vara tillgängliga för alla. Detta ställer krav på att 
bland annat entréer och friytor utförs utan nivåskillnader eller andra hinder, samt att na-
turliga målpunkter som entréer, komplementbyggnader m.m är lätta att upptäcka och hitta 
till genom kontrastmarkeringar samt markerade ledstråk. Skyltning ska vara lättbegriplig 
och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas såväl 
av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Belysningen där man för-
flyttar sig ska vara jämn och anordnad så att synsvaga och funktionsnedsatta personer kan 
uppfatta hur underlaget ser ut. Boverkets byggregler (BBR) gäller och följs upp i kommande 
bygglovsskede.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Som Miljö- och byggnadsnämnden också påpekar så gäller Boverkets byggregler (BBR) och dessa ska 
också följas upp i ett kommande bygglovskede. Detaljplanen har ingen möjlighet att reglera frågor som 
handlar om kontrastmarkeringar, skyltning och belysning etc. Detta är frågor som ligger på en detalje-
ringsnivå som ej är hanterbar under planskedet och hänskjuts därmed till kommande bygglovskede.

Värmeförsörjning/EL/Tele/IT

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att planbeskrivningen för detaljplanen behöver 
kompletteras med kommunens intentioner om hållbar energianvändning enligt nedan:

Luleå har skrivit på Borgmästaravtalet vilket innebär att vi som stad har åtagit oss att minska 
vår energiförbrukning och våra utsläpp av växthusgaser mer än EU:s målsättning. Vårt bo-
ende står idag för en stor del av vår energianvändning och våra utsläpp av växthusgaser och 
därför förordar Luleå kommun att man vid nybyggnation väljer isolertjocklek och uppvärm-
ningsform som begränsar byggnadens specifika energianvändning. Kommunen ser gärna 
nybyggnation med lägre specifik energianvändning än BBR:s nuvarande energikrav. 

Fjärrvärme som produceras med spillvärme från SSAB är för tillfället den fördelaktigaste 
energilösningen på Malmudden med tanke på koldioxidutsläpp. 

Eftersom Luleå har som mål att minska sin energianvändning och öka sin andel förnybar 
energi ser kommunen gärna nybyggnation med innovativa lösningar med t.ex. inbyggda 
solceller för produktion av el eller solfångare för produktion av värme och varmvatten. Detta 
kan halvera byggnadens energibehov då hela sommarhalvårets energibehov tillgodoses med 
hjälp av solenergi. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Utrymmet i Plan- och bygglagen att ställa särkrav på exempelvis energianvändning är högst begrän-
sade. Detaljplanens huvudsyfte är att reglera markanvändning. I detaljplanehandlingarna ligger fokus 
på frågor som detaljplanen har lagstöd att reglera. Luleå kommuns ambitioner om ett hållbart samhälle 
och den konstruktiva diskussionen med exploatörer om ambitionsnivåer för respektive projekt sker rim-
ligtvis utanför den lagstyrda planprocessen via exempelvis markanvisnings- och exploateringsavtal.

9. Privatperson, Malmuddsvägen 15
På Malmudden planeras fem byggnader som ska rymmas 160 lägenheter samt utrymme för 
handel i bottenvåningen, med en takhöjd mellan 18 – 41 m. Planerna motiveras enkelt: Luleå 
behöver bostäder. Att bostadsområden måste förtätas och att Luleå behöver fler centrumnära 
lägenheter råder inget tvivel om. 

Malmudden är ett gammalt bostadskvarter som har bedömts som kulturhistoriskt värdefullt. 
Området är öppet, här finns mycket gröna ytor där människor rör sig och möts. Grannar 
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odlar tillsammans, många använder hälsans stig som passerar området längs med stranden 
till Skurholmsfjärden, och badplatsen är en populär mötesplats på sommaren. 

Den planerade bebyggelsen har kommenterats av Länsstyrelsen, och det är betryggande att 
någon instans förstå värdet i att bostadsområdet just upplevs så fritt och öppet som det gör 
idag. Det beror inte minst på att det just är så mycket grönt och så många allmänna ytor. 
Man känner och hälsar på alla grannar, äldre så som lekande barn kan röra sig fritt utan att 
bekymra sig över trafik eller andra hinder. 

Att man medvetet bryter mot alla regler som hittills uppenbarligen gällde för Malmudden, så 
som 

- husen placerades med kortsida mot vattnet 

- allmänna ytor som nyttjas gemensamt, oberoende på vilket hus man bor i på området 

- låga byggander (2 – 3 våningar, högre hus placerades medvetet i mitten av området, lägre 
mot stranden) 

- ett brett grönområde mellan hus och strand på bägge sidor av cykelvägen 

- klara siktlinjer 

kommer naturligtvis påverkar området avsevärd. Länsstyrelsen har redan tagit upp dessa 
punkter i sin kommentar, som möts med några enkla och avvisande rader att ”planförslaget 
medger en exploatering som kommer att innebära en påverkan, men inte per automatik en 
negativ påverkan. Den nya bebyggelsen kommer att göra ett tydligt avtryck (…)”. Att man 
inte lägger ned mer arbete i att undersöka påverkan är tveksamt; om man inte kan uttala sig 
om hur påverkan faktiskt kan se ut bör man tänka till ordentligt. 

Man framhäver även att man har bibehållit siktlinjer i området. Det är inkorrekt: Man kom-
mer att påverkas av de höga tak som påverkar sikten från alla ställen på området.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Tillkommande bebyggelse innebär givetvis ett volymanspråk på mark som delvis ej tidigare varit 
bebyggd och kommer således att innebära ett visuellt intryck för betraktaren både på distans samt i 
direkt anslutning till närmiljön. Viktiga siktstråk så som exempelvis Malmuddsvägens förlängning är 
säkerställt i detaljplan via prickmark som löper i nord-sydlig riktning genom kvartersmarken för den 
föreslagna exploateringen.

Exploateringen har ingen avsikt att utgöra en pastisch på Malmuddens särprägel. Exploateringens 
utgångspunkt är att utgöra ett inslag från vår tid som samtidigt ska samspela med den kontext som 
projektet är förlagd till. Det finns ett egenvärde i den sammanhållna bebyggelsestruktur som råder på 
Malmudden, men exploateringens syfte trots delvis skalförskjutning är inte att konkurrera med det be-
fintliga området. Det finns redan idag en differentiering gällande bebyggelsetypologin på Malmudden 
med både lamellhus och punkthus. Sedan finns även en differentiering i de hus som tillkom på 60-talet 
öster om Västra Brogatan (Svartholmen 3). Exploateringens lokalisering på Malmuddens norra del 
är ett blickfång som innebär en marginell påverkan på det befintliga Malmuddens ljusa gårdsmiljöer i 
form av exempelvis skuggning.

I planbeskrivningen framställs parkstråket som socialt värdefullt, samt bostadskvarteret som 
kulturhistoriskt värdefullt. Trots detta upphäver man strandskyddet och poängterar att det 
inte finns noterbara naturvärden. En alldeles ny erfarenhet är dessutom att man faktiskt kan 
framställa det fina parkområdet som så många människor njuter av i negativa termer som 
”skötselintensivt”. Visserligen är planområdet redan ianspråktaget av en gruppbostad, men 
det är en enplansbyggnad med avstånd till strand, samt gång och cykelväg.

170



8

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Med begreppet socialt värdefullt menas att detta stråk är ett mycket viktigt rekreativt stråk för män-
niskorna i den centrala delen av Luleå som Malmudden utgör. Stråket är en viktig länk i ”Blodomlop-
pet” som löper runt hela Skurholmsfjärden. Med skötselintensivt menas exempelvis gräsmattor som 
behöver regelbunden klippning under vegetationssäsongen. Ett tillskott med fler människor som bor på 
Malmudden kommer att innebära fler människor i rörelse längs det fina stråket som löper runt Mal-
mudden. Gångstråket snöröjs inte idag, men detta kan innebära en förbättring med även vinterskötsel 
då fler människor kommer att nyttja stråket.

Det är utan tvekan en NEGATIV inverkan på området när man flyttar cykelvägen, bygger 
hus A ut med delen A2 som tar en större del av parken kring badplatsen, samt placerar hus 
B, C och D med fasaden mot Skurholsmfjärden. Att man dessutom accepterar dessa planer, 
när man för närvarande bygger Östra Länken och därmed anlägger ett promenadstråk kring 
Skurholmsfjärden, där man sedan ska titta på alldeles för höga glasfasader är för mig obe-
gripligt.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Förslaget innebär i praktiken ingen skillnad från dagsläget gällande gångstråket runt Malmudden. 
Stråket runt Malmudden kommer att utvecklas och finnas kvar. Under byggtiden kommer givetvis 
gång- och cykeltrafiken att behöva ledas om, men detta är en ofrånkomlig konsekvens när vi utvecklar 
och bygger ut det framtida Luleå. 

På vilka grunder det aktuella förslaget vann arkitekttävlingen är oklart. Tydligen fanns an-
dra förslag för bostäder, som försökte anpassa den nya bebyggelsen till kvarteret så som det 
ser ut idag. Beslutet för det vinnande förslag framstår som ett rent ekonomiskt beslut; flest 
bostäder vinner till varje pris. I en tid där samhället brottas med sjukskrivningar och stress 
behöver människor inte bara en plats att bo, utan även centrumnära återhämtningsplatser. 
Det räcker nämligen inte med 4 veckor natur i sommarstugan.

Bra arkitektur lyfter människan. Här får det gamla Malmudden bokstavligen gå på knä inför 
denna exploatering, eller, som Länsstyrelsen skrev, huka sig. Det här förslaget är oaccepta-
belt. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar:

Underlaget till markanvisningstävlingen var aldrig att uppföra bebyggelse i stil eller i utförande likt 
den befintliga bebyggelsen på Malmudden. Stadsbyggnadsförvaltningen är övertygad om att den före-
slagna bebyggelsens spektakulära och säregna arkitektur kommer att innebära en kvalitet för utveck-
lingen av Malmudden. Våra gröna stråk är mycket viktiga för vårt välbefinnande, det är också viktigt 
att så många som möjligt kan få ta del av dessa kvaliteter.
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Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändring /-ar i planhandlingarna:

• Planbeskrivningen kompletteras med en utveckling av resonemanget kring förekomsten av sulfidjor-
dar.

Därutöver görs även nedanstående förändringar:

• Ändringar av redaktionell karaktär.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering 2016-09-26

AnneLie Granljung    Johan Eriksson
Planchef     Planarkitekt
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Bakgrund
Under våren 2015 anordnade Luleå kommun en markanvisningstävling för rubricerat områ-
de på Malmudden. Sex stycken bidrag kom in. En jury bestående av kommunala tjänstemän 
och representanter från LTU samt Luleå näringsliv utsåg en vinnare av tävlingen. Utifrån 
detta förslag kommer detaljplanen att upprättas och vinnaren ges ensamrätt att exploatera 
tävlingsområdet efter att erforderliga avtal tecknats.

Kommunstyrelsen beslutade 2015-09-14 § 181 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta en detaljplan för del av Malmudden, Malmudden 2, Malmskolan 2 och del av 
Skurholmen 8:38 samt del av Malmbanan 1.

Hur samrådet bedrivits
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för utökat förfarande (se 5 kap. 7 
§, plan- och bygglagen (2010:900).

Det förslag till detaljplan som upprättats har varit ute för samråd under perioden 21 mars 
till 11 april 2016. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, 
på Stadshuset och på Stadsbiblioteket. Underrättelsen har den 18 mars 2016 även skickats till 
kända sakägare, Länsstyrelsen, Lantmäteriet och övriga berörda enligt sändlista (se 5 kap. 20 
§, plan- och bygglagen).

Under samrådstiden inkom 8 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:

• Skanova, 2016-04-04 
• Försvarsmakten, 2016-04-04

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:

• Länsstyrelsen, 2016-04-18 
• Räddningstjänsten, 2016-04-04 
• Lantmäteriet, 2016-04-06 
• Sjöfartsverket, 2016-04-07 
• Trafikverket, 2016-04-08 
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2016-04-21 

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. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från in-
komna synpunkter.

1. Länsstyrelsen
Detaljplan för Malmudden 2, Malmskolan 2 och del av Skurholmen 8:38 samt del av Malmba-
nan 1, Luleå kommun

Samrådshandlingar daterade 2016-03-21 för synpunkter enligt 5 kap 14 § plan- och byggla-
gen (PBL 2010:900)
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Planförslaget

Luleå kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Malmudden 2 m fl. Detaljplanens 
syfte är att pröva förutsättningarna att uppföra fem flerbostadshus inrymmande ca 160 lä-
genheter. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen. Kommunen handlägger planen med utökat 
förfarande. 

Länsstyrelsens synpunkter

Kulturmiljö och stadsbild

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att Malmudden har bostadskvarter som är 
kulturhistoriskt värdefulla. Länsstyrelsen anser att Malmudden har ett högt kulturhistoriskt 
värde då det utgör ett paradexempel på 1950-talets flerbostadsområden enligt ”hus i park”-
tanken som bland annat kommer till uttryck genom den öppna grupperingen av husen, upp-
levelsen av relativ gleshet med allmänningskaraktär och siktlinje genom området. Genom-
förs planförslaget så kommer dessa uttryck att påverkas. Området kommer att upplevas mer 
privatiserat, siktlinjen kommer att brytas och befintlig bebyggelse kommer närmast huka sig 
för den nya betydligt tätare och högre bebyggelsen. Länsstyrelsen anser därför att planförsla-
get kommer att ha en negativ inverkan på det kulturhistoriska värdet. 

Kommunen bör tydligare redovisa hur stadsbilden kommer att påverkas av planförslagets 
genomförande. Den volymstudie som finns illustrerad på sid 12 i planbeskrivningen bör 
exempelvis även visa den befintliga bebyggelsen, sett från några utvalda siktstråk och vy-
punkter.

Kommentarer:

Kommunen delar inte Länsstyrelsens uppfattning att planförslaget kommer att ha en negativ inver-
kan på det kulturhistoriska värdet. Planförslaget medger en exploatering som kommer att innebära en 
påverkan, men inte per automatik en negativ påverkan. Den nya bebyggelsen kommer att utgöra ett 
tydligt avtryck från idag och komplettera Malmudden som ett centrumnära bostadsområde. Gransk-
ningshandlingarna kommer att kompletteras med ytterligare illustrationer kring hur planförslagets 
nytillskott kommer att möta den befintliga bebyggelsen på Malmudden. Området består redan idag till 
största delen av ”privatiserad” kvartersmark. Ett parksstråk som säkerställer allmänhetens tillgång 
runt udden kommer att bevaras, utvecklas och regleras i detaljplanen. Siktlinjen som Länsstyrelsen 
nämner i sitt yttrande tolkas som Malmuddsvägens förlängning norr igenom planområdet. Detta 
siktstråk kommer att bibehållas. 

Strandskydd

Kommunen har upphävt strandskyddet i hela planområdet. Som särskilt skäl för upphävan-
det åberopar kommunen p 1: den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark. 
Länsstyrelsen anser inte att kommunen kan åberopa det särskilda skälet p 1 för park- och 
vattenområdet. Enligt förarbete och Naturvårdsverkets handbok ska bedömningen av om ett 
område är ianspråktaget baseras på huruvida allmänheten har tillgång till området. I det här 
fallet kan den parkmark som avses bebyggas liksom vattenområdet inte anses vara ianspråk-
taget. Länsstyrelsen bedömer däremot att detaljplanen möjliggör en åtgärd avseende ett 
område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, p 5. Detta 
förutsatt att kommunen kan motivera att intresset att bygga bostäder inte kan tillgodoses 
utanför strandskyddat område och att allmänhetens tillgång till strandområdet kan tryggas. 
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När det gäller vattenområdet så bedömer Länsstyrelsen att kommunen kan åberopa det sär-
skilda skälet p 3. Det förutsätter dock att kommunen kan motivera varför växt- och djurlivet 
inte kommer att påverkas negativt och att ”mindre anläggningar” preciseras i planbestäm-
melsen (W). Länsstyrelsen anser att det inte kan uteslutas att vattenområdet har naturvärden 
genom förekomsten av den rödlistade kransalgen barklös sträfse, vilket kommunen också 
har uppmärksammat. Länsstyrelsen anser vidare att kommunen ska stäva efter att samlokali-
sera flytbryggor/bryggor i Skurholmsfjärden.

Kommentarer:

Att möjliggöra bostäder i en centrumnära lokalisering i Luleå som till hög grad redan är ianspråkta-
gen är ett angeläget allmänt intresse och syftet med detaljplanen är inte att äventyra strandskyddets 
syfte. Allmänhetens tillgång till strandstråket säkerställs genom parkmark i detaljplanen. Marken som 
kommer att tas i anspråk för bebyggelse består idag av klippta gräsmattor utan högre naturvärden. 
Kommunen kommer att uppdatera beskrivningen och motiveringen till upphävandet av strandskyddet 
i planbeskrivningen enligt länsstyrelsens yttrande.

Preciseringen av ”mindre anläggningar” inom vattenområdet ”W” på plankartan syftar till möjlig-
görandet av direkt reversibla åtgärder så som mindre flytbryggor kopplat till parkområdet. Denna 
precisering av ”W” kompletteras till granskningsskedet.

Markföroreningar 

Kommunen anger i planbeskrivningen att den geotekniska undersökningen påvisar före-
komst av sulfidjordar och att det finns en misstänkt oljeförorening inom planområdet. Som 
informations så ska påträffad markförorening direkt anmälas till tillsynsmyndigheten enligt 
10 kap. 11 § miljöbalken och vad gäller sulfidjorden får den inte oxidera. Uppschaktad sulfid-
jord måste alltså övertäckas.

Kommentarer:

Noteras.

Buller

Kommunen bedömer att bostadsbyggnaderna inte kommer att påverkas av buller på ett så-
dant sätt att gällande riktvärden för trafikbuller överskrids. Länsstyrelsen anser att kommu-
ner måste redogöra för det underlag/antaganden som utgör grund för kommunens bedöm-
ning.

Kommentarer:

Granskningshandlingen kompletteras med en bullerberäkning.

Parkering

Kommunen hänvisar parkeringsfrågan till bygglovskedet. Länsstyrelsen anser att kom-
munen ändock bör redovisa hur många parkeringsplatser som kan komma ifråga, och var i 
området de kan uppföras, om än det sker med övergripande antaganden. Ett antagande kan 
exempelvis vara att ett underjordiskt parkeringsgarage inte kommer till stånd.

Kommentarer:

Granskningshandlingen kompletteras med ett förtydligande kring hanteringen av och antal parkering-
ar. Förslaget till detaljplan bygger på att möjliggöra underjordiskt parkeringsgarage. Markparkeringar 
i någon större utsträckning permanent är varken aktuellt eller lämpligt i denna lokalisering.  
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Markanvisning

Enlig planbeskrivningen så avser kommunen att genomföra markanvisning. Av planbeskriv-
ningen ska även kunna utläsas avtalets huvudsakliga innehåll samt vilka konsekvenser avta-
let får för genomförandet (4 kap 33 § PBL). Kommunen bör komplettera planbeskrivningen i 
detta avseende.

Kommentarer:

Granskningshandlingen kompletteras med en utveckling av beskrivningen av markanvisningsavtalet 
som tecknas mellan kommun och exploatör.

Anpassning till förändrat klimat

Med utgångspunkt från vad som idag är känt beträffande klimatförändringar och konse-
kvenser av dessa, finns det starka skäl att väga in detta i alla delar av samhällsplanering och 
byggande. 

Förändrade temperaturer, ökade nederbördsmängder och markhydrologiska förändringar, 
är exempel på klimatrelaterade processer som kan påverka bebyggelse i det planerade områ-
det.

SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya analyser över hur det framtida klimatet kan 
utvecklas i Norrbotten. Analysen innehåller bland annat 

• års- och säsongsdata för nederbörd och temperatur, 

• maximal dygnsnederbörd (kraftig nederbörd) 

Den bebyggelse och infrastruktur som planeras för området har en livslängd som motsvaras 
av tidsperspektiven i dessa klimatscenarier (2021-2050 och 2069-2098).

För det fortsatta detaljplanearbetet samt i byggande- och anläggningsprocessen rekommen-
derar Länsstyrelsen att ovan nämnda underlag används. Det är även lämpligt att använda 
den klimatkonsekvensanalys Länsstyrelsen låtit utföra. Länsstyrelsen kan förmedla detaljerat 
analysresultat från SMHI till Luleå kommun.

Kommentarer:

Kommunen är medveten om risken av ökad nedebörd och att det kommer att ha en påverkan bland 
annat på behovet att kunna hantera ökade mängder dagvatten samt förhöjda vattennivåer längs med 
sträderna. Exploateringen som detaljplanen möjliggör kommer att anpassas till nivåer så att markhöj-
derna uppfyller Luleå kommuns riktlinjer för klimatanpassning. 

Granskningshandlingen kompletteras med en beskrivning av vad det innebär att bygga i detta vatten-
nära läge med en anpassning till ett förändrat klimat.

Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har i detta skede av planprocessen inte några invändningar mot planförslaget 
som skulle kunna leda till att ett beslut att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 
§ plan- och bygglagen.

Samråd

Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd samt samhällsskydd och bered-
skap.
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2. Räddningstjänsten
I detaljplanen anges att byggnaderna på fastigheterna Malmudden, Malmudden 2, Malmsko-
lan 2 samt del av Skurholmen 8:38 och del av Malmbanan 1 kommer vara max 45 meter hög. 
Om räddningstjänsten ska utgöra alternativ utrymningsväg får inte de högst belägna föns-
ter-/balkongkanterna vara mer än 23 meter ovanför mark. I byggnader där fönster-/balkong-
räcken är belägna högre än 23 meter över mark ska trapphuset utformas på ett särskilt sätt 
för att säkra utrymning (TR1/TR2). Det ska framgå av planen att en förutsättning för planen 
är att räddningstjänsten inte utgör alternativ utrymningsväg.

Markbrandposter ska finnas i området. Max 150 meter mellan brandposterna och dimensio-
nering av vattenflödet enligt Svenskt vattens riktlinjer VAV P 83.

Kommentarer:

Säkerställandet av utrymmningsvägar i form av särskild utformning av trapphus är ingenting som 
detaljplanen regelerar. Detta är frågor som ska belysas och hanteras enligt regelverk och lagstiftning i 
ett kommande bygglovskede.

Närmsta markbrandpost ligger i Malmuddsvägen ca 70 meter från föreslagen kvartersmark för ex-
ploatering. Vid genomförande av detaljplan bör detta stämmas av med Stadsbyggnadsförvaltningens 
avdelning för vatten och avlopp samt Räddningstjänsten.

3. Skanova
Skanova har inget att erinra mot rubricerad plan.

Kommentarer:

Noteras.

4. Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentarer:

Noteras.

5. Lantmäteriet
Befintliga fastighets- och kvarterstraktgränser redovisas inte i grundkartan. I övrigt har Lant-
mäteriet inget att erinra.

Kommentarer:

Grundkartans fastighets- och traktgränser ses över innan granskning.

6. Sjöfartsverket
Vid förändring av information som anges i sjökort, exempelvis pirar, bryggor, strandlinje, 
ska detta positionsbestämmas och rapporteras till ntm.baltico@sjofartsverket.se (Ufs-redak-
tionen) för införande i sjökort.

Sjöfartsverket rekommenderar att bryggor förses med reflexer och eller belysning för att 
göras synliga för båttrafiken.

Kommentarer:

Noteras.
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7. Trafikverket
Beträffande buller skriver kommunen att ”planområdet bedöms inte påverkas av trafikbul-
lernivåer från järnvägen…”. Trafikverket förutsätter att kommunen ansvarar för och säker-
ställer att gällande bullerriktvärden klaras.

Eftersom planen ligger inom MSA-ytan för Luleå Airport och om en byggnad i planen har en 
ansenlig höjd ska samråd tas med flygplatsen.   

Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 20 meter kan påverka luftfarten. Det 
krävs en lokaliseringsbedömning av luftfartsverket. Blankett och mer information hittas hos 
LFV: http://www.lfv.se/sv/Tjanster/Flyghinderanalys---en-unik-kompetens-hos-LFV/Sa-har-
gor-du-/

Kommentarer:

En mer detaljerad beskrivning av bullerpåverkan kompletteras till granskningshandlingen.

8. Miljö- och byggnadsnämnden
Plankarta och planbestämmelser

Det bör framgå i planbestämmelserna att entréplan ska vara på som lägst +2,5 m (RH2000).

Högsta nockhöjd; skriv om det ska räknas från nollplanet eller medelmarknivån.

Kommentarer:

Plankartan uppdateras med föreskriven markhöjd samt förtydligande om att nockhöjd ska räknas från 
nollplanet.

Förorenad mark/sulfidjord

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att stycket om sulfidjord ska få en egen rubrik och 
att man i texten bör tydliggöra problematiken runt sulfidjordar vid schaktning samt hur 
jordarna bör hanteras.

Kommentarer:

Planbeskrivningens stycke om sulfidjordar får en egen rubrik.

Tillgänglighet

Miljö- och byggnadsförvaltningen önskar få med följande text om tillgänglighet i planbe-
skrivningen.

Alla byggnader, lokaler och friytor ska vara tillgängliga för alla. Detta ställer krav på att 
bland annat entréer och friytor utförs utan nivåskillnader eller andra hinder, samt att na-
turliga målpunkter som entréer, komplementbyggnader m.m är lätta att upptäcka och hitta 
till genom kontrastmarkeringar samt markerade ledstråk. Skyltning ska vara lättbegriplig 
och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd för att kunna läsas såväl 
av personer i rullstol som av stående personer med nedsatt syn. Belysningen där man för-
flyttar sig ska vara jämn och anordnad så att synsvaga och funktionsnedsatta personer kan 
uppfatta hur underlaget ser ut. Boverkets byggregler (BBR) gäller och följs upp i kommande 
bygglovsskede.

Kommentarer:

Nivåskillnaderna som uppkommer av de upphöjda gårdarna kommer att hanteras med ramper som har 
en enligt Boverkets byggregler (BBR) tillbörlig lutning. Planområdet i övrigt omfattas inte av någon 
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markant topografi. Övriga frågor regleras inte av detaljplanen och uppföljningen hänvisas till kom-
mande bygglovskede där frågor kring kontrastmarkeringar, ljussättning och skyltning är möjliga att 
hantera.  

Parkering

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det bör finnas med en bedömning om det är möj-
ligt att anordna det antal bil- och cykelparkeringar som krävs enligt Luleå kommuns parke-
ringsnorm för detaljplanen.

Kommentarer:

Granskningshandlingen kompletteras med ett förtydligande kring hanteringen av och antal parke-
ringar. 

Energi och uppvärmning

Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att planbeskrivningen för detaljplanen behöver 
kompletteras med kommunens intentioner om hållbar energianvändning enligt nedan:

Luleå har skrivit på Borgmästaravtalet vilket innebär att vi som stad har åtagit oss att minska 
vår energiförbrukning och våra utsläpp av växthusgaser mer än EU:s målsättning. Vårt bo-
ende står idag för en stor del av vår energianvändning och våra utsläpp av växthusgaser och 
därför förordar Luleå kommun att man vid nybyggnation väljer isolertjocklek och uppvärm-
ningsform som begränsar byggnadens specifika energianvändning. Kommunen ser gärna 
nybyggnation med lägre specifik energianvändning än BBR:s nuvarande energikrav. 

Fjärrvärme som produceras med spillvärme från SSAB är för tillfället den fördelaktigaste 
energilösningen på Malmudden med tanke på koldioxidutsläpp. 

Eftersom Luleå har som mål att minska sin energianvändning och öka sin andel förnybar 
energi ser kommunen gärna nybyggnation med innovativa lösningar med t.ex. inbyggda 
solceller för produktion av el eller solfångare för produktion av värme och varmvatten. Detta 
kan halvera byggnadens energibehov då hela sommarhalvårets energibehov tillgodoses med 
hjälp av solenergi.

Kommentarer:

Stadsbyggnadsförvaltningen instämmer med Miljö- och byggnadsnämndens yttrande kring energi 
och uppvärmning och vikten av miljömässigt byggande. Från och med årsskiftet 2015 får kommunen 
dock inte ställa andra tekniska egenskapskrav på byggnadsverk än de som gäller enligt 8 kap 4 § PBL. 
Om sådana krav ställs ändå är de utan verkan. (8 kap 4a§). Stadsbyggnadsförvaltningen, sektion plan, 
ska se över om och hur frågan kan hanteras i detaljplaneskedet framöver men synpunkten föranleder i 
dagsläget ingen ändring av detaljplanen. 

Buller

Exploatören måste visa för bygglovshandläggarna i bygglovsskedet att de kan klara buller-
riktvärdena, därmed anser miljö- och byggnadsförvaltningen att det vore bra om man tar 
fram beräknade bullervärden för detaljplaneområdet redan i planskedet.

Kommentarer:

En mer detaljerad beskrivning av bullerpåverkan kompletteras till granskningshandlingen. 

Planavgift

Om planavgift ska tas ut anser miljö- och byggnadsförvaltningen att det bör stå med i plan-
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beskrivningen. Om planavgift inte ska tas ut bör detta skrivas som information i planbestäm-
melserna.

Kommentarer:

Planavgift ska tas ut och detta förs in som en upplysning i planbeskrivningen.

Ställningstagande och förändringar
Med anledning av inkomna synpunkter görs följande förändring /-ar i planhandlingarna:

• Planbeskrivningen kompletteras med illustrationer kring hur planförslaget kommer att möta den 
befintliga bebyggelsen på Malmudden.

• Planbeskrivningen uppdateras och kompletteras med en tydligare motivering till upphävandet av 
strandskyddet enligt länsstyrelsens yttrande.

• Plankartans användning av vattenområde, ”W”, preciseras med flytbryggor i stället för mindre 
anläggningar.

• Planbeskrivningen kompletteras med en bullerberäkning. 

• Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande kring hanteringen av och antal parkeringar. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en utveckling av beskrivningen av markanvisningsavtalet som 
tecknas mellan kommun och exploatör.

• Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning av vad det innebär att bygga i detta vattennära 
läge med en anpassning till ett förändrat klimat.

• Grundkartans fastighets- och traktgränser ses över innan granskning.

• Plankartan uppdateras med föreskriven markhöjd samt förtydligande om att nockhöjd ska räknas 
från nollplanet.

• Planbeskrivningen kompletteras med information om hantering av sulfidjordar.

• Planavgift ska tas ut och detta förs in som en upplysning i planbeskrivningen.

Därutöver görs även nedanstående förändringar:

• Plankartans byggrätter och nockhöjder justeras i samråd med exploatör.

• Plankartans illustration uppdateras.

• Ändringar av redaktionell karaktär.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Avdelning stadsplanering 2016-08-15

AnneLie Granljung    Johan Eriksson
Planchef     Planarkitekt
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Arbetsgivaravdelningen 2016-10-03

 
2016/1226-1.3.1.3

Jenny Nilsson

Upphävande av policy för övertalighet
Ärendenr 2016/1226-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens/personalkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare policy för övertalighet. 

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande policy för övertalighet anger vad som gäller när Luleå kommun 
står inför beslut att minska antalet medarbetare. Policyn fastställdes senast 
2010 av kommunfullmäktige.

Förutom en policy för övertalighet finns även en riktlinje för övertalighet. 
Denna riktlinje är reviderad av arbetsgivaravdelningen. Revideringen har 
föranletts av ny praxis inom arbetsrätten. Samtliga förvaltningar och 
arbetstagarorganisationer har givits möjlighet att yttra sig i remissförfarandet 
angående ny riktlinje. Kommundirektören fattade beslut om ny riktlinje för 
övertalighet efter förhandling med arbetstagarorganisationerna den 12 
oktober 2016 . 
Den nya riktlinjen omhändertar innehållet i policyn för övertalighet och av 
den anledningen finns skäl att upphäva policyn för övertalighet. 

Beslutsunderlag
 Policy för övertalighet, bilaga 1. 
 Riktlinje för övertalighet, bilaga 2.

Jenny Nilsson
Avdelningschef arbetsgivaravdelningen

Beslutet skickas till
Personalkontoret, arbetsgivaravdelningen 
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Policy vid övertalighet 
 

 

Inledning 

Luleå kommuns policy vid övertalighet ger tillsammans med kommunens 

övriga policydokument uttryck för kommunens övergripande syn på de 

arbetsförhållanden som ska råda i organisationen. Policyn anger vad som 

gäller när Luleå kommun står inför beslut att minska antalet medarbetare. 

 
Omorganisationer och verksamhetsförändringar kan medföra övertalighet. 

En övertalighet kan resultera i omplacering av medarbetare eller uppsägning 

på grund av arbetsbrist. Allt arbete med övertaliga medarbetare hos Luleå 

kommun ska ske på ett värdigt och ansvarsfullt sätt. Det påverkar och 

underlättar vårt arbete med framtida rekryteringar. 

 
Tillämpning 

Luleå kommuns övertalighetspolicy gäller vid alla verksamheter inom 

samtliga förvaltningar och omfattar samtliga tillsvidareanställda 

medarbetare inom Luleå kommun. Vid arbetet med övertalighet i 

organisationen är det viktigt att Luleå kommun agerar som en arbetsgivare. 

Personalkontoret har en roll som samordnare och initiativtagare av insatser 

som ska vara kommunövergripande. 

 
Kommunstyrelsen fattar beslut om principer vid övertalighetssituationer. 

 

 

Gemensamt arbetssätt 

• Luleå kommun ska ha riktlinjer för övertalighet. 

• En central resursgrupp bildas vid behov. Gruppens uppgift är att ge stöd 

och rådgivning till förvaltningen. 

• I samband med att övertalighet är konstaterad ska chefer på berörd 

förvaltning få utbildning för att kunna agera på ett professionellt sätt genom 

hela processen. 

• I arbetet med övertalighet informeras medarbetaren om arbetsgivarens 

uppdrag och förutsättningar. Medarbetaren har rätt till information genom 

hela processen av sin närmaste chef. Korrekt information på rätt sätt och i 

rätt tid måste prioriteras i arbetet med övertalighet. 

• Den arbetsrättsliga processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist 

beskrivs i riktlinjerna. 
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• Gällande lagstiftning ska ses som minimikrav. 

• Om vakans uppstår när det samtidigt finns övertalighet ska internannonsering i 

första hand övervägas. 

 
Ansvar 

Kommunstyrelsen ansvarar för denna policy. 

Förvaltningscheferna ansvarar för att policyn tillämpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokumenttyp 

Policy 
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Dokumentansvarig 

Personalchef 

Senast reviderad  Beslutsinstans 
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Riktlinjer 
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Riktlinjer övertalighet 

Fastställd 

2016-10-12 
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2019-12-31 
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Personalchef  
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2016-10-12 

Beslutsinstans 

Kommundirektör  

Dokumentet gäller för 
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Inledning 
Omvärld, politiker och medborgare ställer över tid nya krav på kommunens 

verksamhet och därför kan förändringar bli nödvändiga för att möta nya behov.  

Verksamhetsförändringar kan ibland medföra att en arbetsbristsituation uppstår. 

Dessa riktlinjer behandlar verksamhetsförändringar där det finns risk för övertalighet 

och synliggör arbetsgång, roller, informations- och förhandlingsskyldighet. Riktlinjen 

beskriver regler och rutiner vid övertalighet där medarbetare riskerar att bli uppsagda 

på grund av arbetsbrist. I riktlinjerna hanteras inte uppsägning på grund av personliga 

skäl. Allt arbete med övertalighet i Luleå kommun ska ske på ett värdigt och 

ansvarsfullt sätt. Luleå kommun ska agera och uppfattas som en arbetsgivare. 

 

 

Syfte 
Riktlinjerna ska vara ett stöd för chefer och HR-funktion samt säkra ett enhetligt 

arbetssätt inom Luleå kommun i samband med övertalighet.  

 

 

Arbetsgivarens ansvar 
Vid verksamhetsförändringar är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda 

fackliga organisationer. Verksamhetsförändringar kan innebära att delar av 

verksamheten upphör eller att vissa befattningar försvinner. Ibland kan samtidigt nya 

befattningar uppstå med förändrade kompetenskrav. Inför planerade förändringar ska 

arbetsgivaren bedöma om det finns risker för ohälsa eller olycksfall i verksamheten. 

Enligt lagen om anställningsskydd ska arbetsgivaren pröva alla skäliga möjligheter för 

att undvika uppsägning på grund av arbetsbrist. Sammanhållen, tydlig och 

återkommande information ska ges till medarbetarna från första steget till genomförd 

förändring. Arbetet med övertalighet är ofta intensivt och kräver snabb handläggning 

av frågor. En bra genomförd process underlättar för organisationen och medarbetarna 

att gå vidare. 

 

 

Roller vid arbete med övertalighet 
Förvaltningen 

All övertalighet ska i första hand lösas på förvaltningen. Förvaltningen ska redan i 

verksamhetsplaneringen ta hänsyn till förändringar som kan innebära övertalighet 

under kommande/innevarande verksamhetsår. Berörda chefer ska erbjudas stöd i att 

agera professionellt genom hela processen. 

 

Chef och arbetsledare 

Chef och arbetsledare ansvarar för förändringsarbetet i sin verksamhet. För att 

säkerställa ett professionellt agerande under övertalighetsprocessen ska chefen följa 

rutinbeskrivningen i denna riktlinje. Chefen ansvarar för att information till 

medarbetare ges genom hela processen. Chefen har ett arbetsmiljöansvar både för de 

som eventuellt måste lämna arbetsgruppen och de som blir kvar. Stödinsatser för hela 

arbetslaget kan genomföras.  

189



 

LULEÅ KOMMUN     4 (10) 
    
    
    

 

Medarbetare 

Medarbetare deltar och arbetar aktivt under förändringsarbetet för att verksamheten 

ska fungera så bra som möjligt. Om medarbetare har behov av handledning eller andra 

stödinsatser ska detta framföras till berörd chef.  

 

HR-funktion förvaltning 

Förvaltningens HR-funktion stödjer chefen i att genomföra den tänkta 

verksamhetsförändringen på ett korrekt och smidigt sätt. Förvaltningens HR-funktion 

ska samordna förvaltningsövergripande åtgärder och stödinsatser.  

 

HR-funktion centralt 

HR-funktionen centralt stöttar förvaltningarnas HR-funktioner i hela 

övertalighetsprocessen. Personer från HR-funktionen centralt kan ingå i resursgrupp.  

 

Kommunhälsan 

Kommunhälsan bistår vid behov berörd förvaltning med rådgivning och utbildning av 

chefer i syfte att bättre kunna möta medarbetare som befinner sig i en omställningsfas. 

Insatserna kan omfatta alla medarbetare. 

 

Resursgrupp  

För att stötta förvaltningens arbete vid omfattande övertalighet kan en grupp bildas 

bestående av olika kompetenser och eventuellt externa aktörer. Resursgruppen fångar 

upp och hanterar behov som uppstår under övertalighetsprocessen. Beslut om 

tillsättning av resursgrupp sker i samråd mellan förvaltning och HR-funktion centralt. 

 

Fackliga organisationer 

Fackliga organisationer företräder sina medlemmar och är part i förhandlingarna med 

arbetsgivaren i övertalighetssituationer. De fackliga organisationerna ska hållas väl 

informerade om de olika stegen i processen. 

 

 

Definitioner 
Arbetsbrist 

Det finns två rättsliga grunder för uppsägning från arbetsgivarens sida: arbetsbrist och 

personliga skäl. Arbetsbrist är ett rättstekniskt begrepp som omfattar alla sakliga 

grunder för att upphäva ett anställningsavtal som inte har med medarbetaren 

personligen att göra. Det kan exempelvis handla om ekonomiska orsaker, 

omorganisation och rationalisering. 

 

Övertalighet  

Verksamhetsförändringar kan medföra att bemanningen måste minska eller att andra 

kompetenskrav ställs i verksamheten, vilket kan innebära att arbete inte kan beredas 

för alla befintliga medarbetare. Övertalighet ska i första hand lösas genom andra 

åtgärder än uppsägning. Om övertaligheten inte kan lösas med andra åtgärder blir 

turordning och uppsägning på grund av arbetsbrist aktuellt.  
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Verksamhetsförändringar  

Bakgrunden till förändringar kan handla om förändrade budgetförutsättningar, 

förändrade kompetensförsörjningsbehov, nya beslut från politiken, nya förväntningar 

från kunder, medborgare eller användare eller behov av ny teknik eller arbetsformer. 

 

Stadigvarande förflyttning  

En medarbetares anställning förflyttas stadigvarande till en liknande anställning 

förutsatt att det arbetet ligger inom anställningsavtalets ram i enlighet med Allmänna 

bestämmelser § 6. 

 

Omplacering  

Innan arbetsgivaren kan säga upp en medarbetare måste arbetsgivaren ha undersökt 

möjligheten till omplacering. Omplaceringsskyldigheten omfattar alla lediga tjänster 

hos arbetsgivaren. En omplacering kan bli aktuell om medarbetaren har tillräckliga 

kvalifikationer för det lediga arbetet även om arbetet ligger utanför 

anställningsavtalets ram (jämför med stadigvarande förflyttning). 

 

Turordning  

Turordning enligt lagen om anställningsskydd och Allmänna bestämmelser sker inom 

en definierad krets enligt principerna ”sist in-först ut” samt tillräckliga kvalifikationer. 

De som hamnar sist i turordningen riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist.   

 

Avgångsförmån  

Luleå kommun har beslutat om att i vissa fall erbjuda en avgångsförmån i syfte att 

undvika uppsägning på grund av arbetsbrist. 

 

KOM-KL  

KOM-KL är ett kollektivavtal som ger rätt till omställningsmöjligheter för den som blir 

uppsagd på grund av arbetsbrist, förutsatt att vissa krav uppfylls. 
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Rutinbeskrivning vid risk för övertalighet  
 

Steg Aktivitet Ansvarig 

1 Konstatera förändringsbehov i personalsammansättningen 

Arbetsgivaren konstaterar att en förändring i personalstyrkan är 

nödvändig på grund av förändrade krav och behov i verksamheten, 

t.ex. förändrade budgetförutsättningar, nya arbetsmetoder eller 

kompetensförsörjningsbehov.  

Chef  

(eller annan 

ansvarig) 

 

ev. i samråd med 

överordnad chef 

2 Informera, bedöm risk och förhandla  

 Upprätta kommunikationsplan 

Arbetsgivaren upprättar en kommunikationsplan enligt mall på 

intranätet. Beskriv vad som är på gång och vad som ska 

åstadkommas, ekonomiska och verksamhetsmässiga orsaker och 

konsekvenser. Beskriv vilka verksamheter som berörs och på vilket 

sätt. Beskriv vad som är beslutat/inte beslutat, när det sker 

förhandlingar och när de formella besluten fattas. 

Kommunikationsplanen ska även omfatta förhandlingstillfällen med 

de fackliga organisationerna. Boka in datum för dessa möten i god 

tid. 

Chef  

(eller annan 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning/ 

Kommunika-

tionsfunktion 

 

 Informera 

Utifrån kommunikationsplanen lämnar chef information till de 

medarbetare som berörs och till berörda fackliga parter. För att alla 

ska ha möjlighet att få samma information är det viktigt att den ges 

muntligt och sammanfattas skriftligt. All verksamhetsförändring ska 

ske med så god framförhållning att tiden mellan beslut och 

verkställighet blir tillräcklig för att säkerställa processen, utan att den 

blir utdragen.   

 

Det kan vara lämpligt att chefen har individuella samtal med den/de 

medarbetare som kan komma att beröras av förändringen om vad 

den kan innebära. Avsätt tid för ostört samtal. 

 

I detta skede förbereder chefen sina medarbetare på vad som 

eventuellt kan hända. Den eller de medarbetare som berörs måste få 

en rimlig möjlighet att tänka över sin situation. Var tydlig med att 

förändringen inte är förhandlad och därför inte beslutad. Tänk på att 

medarbetare kan uppfatta hotet mot anställningen som dramatiskt 

och krisartat. Människor reagerar olika, vissa söker kreativa lösningar 

medan andra kan bli passiva.  

 

Var tillgänglig för frågor, förnyad information och samtal de 

närmaste dagarna efter att information lämnats till medarbetare. Det 

finns stöd att få hos Kommunhälsan både för medarbetare och chef. 

Chef  

(eller annan 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning/ 

Kommun-

hälsan 
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 Förbereda förhandling 

Arbetsgivaren förbereder sig inför MBL-förhandling genom att ta 

fram de underlag som kan behövas för den fortsatta processen. 

Exempelvis: 

 Ekonomiska underlag, underlag på förändrade 

kompetensbehov, förändrade arbetsmetoder, m.m.  

 Beskriv den tänkta förändringen i den nya organisationen. 

På detta sätt kan arbetsgivaren ringa in de befattningar som berörs 

och därmed de medarbetare som riskerar att bli övertaliga i den nya 

organisationen.  

 

Chef  

(eller annan 

ansvarig)  

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

 Bedöma risk 

Enligt AML ska en riskbedömning alltid genomföras inför att en 

viktigare verksamhetsförändring (AFS 2001:1 Systematiskt 

arbetsmiljöarbete) träder i kraft. För att få ett så bra beslutsunderlag 

som möjligt vid förändringar i verksamheten bör en risk- och 

konsekvensanalys av arbetsmiljön göras innan beslut fattas. Vid 

övertalighet ska riskbedömningen i huvudsak beskriva hur 

förändringen påverkar kvarvarande medarbetare i fråga om t.ex. 

arbetsmängd och arbetsuppgifternas innehåll. Se mall på intranätet. 

 

Vid större förändringar i verksamheten kan riskbedömning ske i två 

steg:  

1. Riskbedömning på ett övergripande plan inför MBL-förhandling 

om principbeslutet att förändra/minska verksamheten.  

2. Detaljerad riskbedömning inför att förändringen träder i kraft, när 

konsekvenserna är möjliga att överblicka. 

 

Chef (eller 

annan 

ansvarig) och 

skyddsombud 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

 Förhandla 

Förhandlingar enligt 11-14 §§ MBL med berörda fackliga 

organisationer kring principbeslutet att förändra/minska 

verksamheten. I förhandlingen presenterar arbetsgivaren ett nytt 

förslag till organisation. Arbetsgivaren ska kunna förklara varför man 

vill förändra organisationen och vilka konsekvenser förändringarna 

får för medarbetarna. I förhandlingen presenteras eventuell 

ekonomisk dokumentation och övrigt adekvat material som beskriver 

bakgrunden till förslaget om den förändrade organisationen. Den 

gamla och den nya organisationen beskrivs och det tydliggörs vilka 

befattningar som påverkas. Medarbetare som har de befattningar som 

berörs blir aktuella för åtgärder för att förhindra uppsägningar 

eftersom en övertalighetssituation har uppstått.  

 

Chef 

(eller annan 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

3 Vidta åtgärder för att förhindra uppsägning på 

grund av arbetsbrist 

 

 Förvaltningsövergripande åtgärder  

Förvaltningen ser över verksamheten och personalsituationen för att, 

Chef  

(eller annan 
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om möjligt, hitta åtgärder som förhindrar uppsägning. Till exempel: 

 Kompetensutvecklingsinsatser 

 Stadigvarande förflyttning (AB § 6 inom ramen för 

anställningsavtalet). Eftersom att stadigvarande förflyttning är 

ett ensidigt arbetsgivarbeslut ska arbetsgivaren förhandla 

enligt 11 § MBL med berörd facklig organisation. 

 Matchning av berörda medarbetares kvalifikationer mot alla 

vakanta tillsvidareanställningar på förvaltningen utanför 

anställningsavtalets ram. För att omplacering ska bli aktuell 

krävs överenskommelse mellan medarbetare och arbetsgivare. 

 Frivilligt avslut av anställning, kommande pensionsavgång 

eller tjänstledighet  

 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

 Kommunövergripande åtgärder 

Samråd ska ske med HR-funktion centralt för kommunövergripande 

åtgärder, till exempel: 

 Avgångsförmån 

 Internannonsering 

 Omplaceringsutredning innan turordning (7 § LAS) 

 

Utgångspunkten för om en omplaceringsutredning görs i detta skede 

är om arbetsgivaren bedömer att en central omplaceringsutredning 

kan lösa övertaligheten.  

 

Förändringar i enskilda individers anställningsförhållanden ska 

förhandlas enligt 11 § MBL med berörd facklig organisation. 

 

Om medarbetaren tackar nej till ett skäligt omplaceringserbjudande i 

detta skede är det saklig grund för uppsägning på grund av 

arbetsbrist, och ingen turordningsprocess sker.  

 

Chef 

(eller annan 

ansvarig) och 

HR-funktion 

centralt 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

4 Informera AF 

Varsel ska lämnas till Arbetsförmedlingen om minst fem medarbetare 

berörs av uppsägning. En kopia på detta varsel ska skickas till 

berörda arbetstagarorganisationer tillsammans med information om 

skäl till planerade uppsägningar, vilka medarbetare som berörs m.m., 

enligt 15 § MBL. 

 

HR-funktion 

centralt 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

 Förhandla om turordning  

Om arbetsgivaren inte kan lösa övertalighetssituationen med andra 

åtgärder än uppsägning uppstår en konkurrenssituation om de 

kvarvarande arbetstillfällena. Då ska arbetsgivaren hantera 

turordning, enligt 22 § LAS och AB § 35.  

 

Förhandlingar ska genomföras om turordning före beslut om 

uppsägning. Dessa sker enligt reglerna i 29 § LAS och 11 - 14 §§ MBL. 

Chef 

(eller annan 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 
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I dessa förhandlingar behandlas hur turordningskretsen ska se ut. 

Dessa förhandlingar kan även resultera i en avtalsturlista (en lista där 

arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen träffar en 

överenskommelse om vilka som berörs). En sådan avtalsturlista har 

status av lokalt kollektivavtal vilket innebär att HR-funktion centralt 

hanterar kollektivavtalstecknandet. 

 

När turordningsförhandlingarna är avslutade står det klart vilka 

medarbetare som riskerar uppsägning. 

 

HR-funktion 

centralt 

 Informera om turordning 

Chefen informerar arbetsgruppen om hur turordning fungerar och 

vad tillräckliga kvalifikationer innebär. Klargör vilka stödinsatser 

som kommer att finnas. Informera om Omställningsavtalet KOM-KL. 

Beskriv var medarbetaren kan vända sig med frågor och var 

tillgänglig för samtal och uppföljningssamtal. Förvaltningens HR-

funktion kan stötta chef i denna information och med efterföljande 

frågor. 

 

Chef 

(eller annan 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

5 Genomför omplaceringsutredning 

Om förvaltnings- och kommunövergripande åtgärder enligt punkt 3 i 

denna riktlinje inte förhindrar övertaligheten och turordning enligt 

punkt 4 skett, blir det aktuellt med en omplaceringsutredning enligt 7 

§ LAS för berörda medarbetare. Denna omplaceringsutredning efter 

turordning gäller alla vakanta tillsvidareanställningar hos 

arbetsgivaren Luleå kommun som medarbetaren har tillräckliga 

kvalifikationer för. 

 

Leder inte omplaceringsutredningen till att annat arbete kan erbjudas 

tar uppsägningsförfarandet vid. I samband med omplacerings-

utredningen utreder förvaltningens HR-funktion om medarbetaren 

kan omfattas av Omställningsavtalet KOM-KL.  

 

Chef 

(eller annan 

ansvarig) och 

HR-funktion 

centralt 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

6 Besked om uppsägning 

Uppsägningsbeskedet ska lämnas i omedelbar anslutning efter 

avslutad omplaceringsutredning. Välj en dag tidigt i veckan, tidigt på 

dagen. Aldrig en fredag och aldrig dag före semester eller annan 

längre ledighet. En särskild mall för uppsägning ska användas, för att 

säkra de formella kraven. Arbetsgivaren ska personligen överlämna 

uppsägningsbeskedet till den berörda medarbetaren. Uppsägningen 

anses vara gjord när medarbetaren mottagit beskedet och därmed 

börjar uppsägningstiden löpa. Det är endast tillåtet att skicka 

uppsägningsbeskedet med post om medarbetaren inte går att 

kontakta på något sätt samt att arbetsgivaren har gjort försök till 

kontakt. Beskedet skickas då med rekommenderat brev. Om 

uppsägningen är skickad med rekommenderat brev anses 

Chef 

(eller annan 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 
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uppsägningen ha skett tio dagar efter att brevet lämnats till posten. 

 

Om medarbetaren har semester när besked lämnas anses 

uppsägningen gjord tidigast dagen efter semesterns slut. För 

medarbetare som har ferieanställning räknas de 45 första dagarna av 

ferien som semester. För medarbetare som är lediga enligt 4 och 5 §§ i 

föräldraledighetslagen börjar uppsägningstiden att löpa när 

medarbetaren helt eller delvis återupptagit arbetet eller skulle ha 

återupptagit arbetet enligt den ansökan som gällde vid 

uppsägningstillfället. I samband med uppsägningsbeskedet 

informeras medarbetaren om KOM-KL (de som kan komma att 

omfattas). 

 

7 Anmäl till Omställningsfonden 

Genom Omställningsavtalet KOM-KL kan medarbetare ha rätt till 

aktivt omställningsstöd och vissa ekonomiska förmåner. 

Förvaltningens HR-funktion skickar anmälan om medarbetaren till 

Omställningsfonden samt kopia till HR-funktionen centralt. För mer 

information om KOM-KL och Omställningsfonden samt rutin för 

anmälan, se Intranätet och Omställningsfondens hemsida. 

Omställningsfonden fattar beslut om medarbetaren omfattas av 

KOM-KL och kontaktar arbetsgivaren och medarbetaren. 

Förvaltningen beviljar eventuell ledighet med lön för aktiva insatser 

under uppsägningstiden eller avgångsersättning, enligt KOM-KL. 

Därefter administrerar Omställningsfonden eventuellt övriga 

ersättningar till medarbetaren och fakturerar arbetsgivaren. 

Förvaltningens HR-funktion säkerställer att registrering i löne- och 

ekonomisystemen sker med rätt koder och konto för KOM-KL. 

 

Chef  

(eller annan 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 

8 Registrera företrädesrätt  

Uppsagda medarbetare har, om förutsättningarna är uppfyllda, 

företrädesrätt till ny anställning från dagen för uppsägning, under 

uppsägningstiden och under nio månader från den dag anställningen 

upphör. En förutsättning för rätt till företräde är att medarbetaren gör 

anspråk på företrädesrätt. Detta ska ske skriftligen och lämnas till 

arbetsgivaren, senast inom en månad från det att anställningen 

upphörde vilket framgår av AB § 35 mom. 1 f). Företrädesrätten gäller 

inom den aktuella förvaltningen till arbeten som medarbetaren har 

tillräckliga kvalifikationer för. 

 

Observera att förvaltningarna har olika rutiner att hantera 

administrationen kring företrädesrätt. 

 

Chef  

(eller annan 

ansvarig) 

 

Stöd:  

HR-funktion 

förvaltning 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2016-11-11

 
2016.1455-2.4.0.3

David Bergman

Löneröversyn 2016 helårseffekt
Ärendenr 2016.1455-2.4.0.3

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nämnder/förvaltningar beviljas 
tilläggsanslag i 2016 års budget med totalt
26 956 tkr enligt bilaga, avseende årets löneöversyn för Kommunals 
avtalsområde. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för
löneökningar.

Sammanfattning av ärendet
I förvaltningar/nämnders kommunbidrag för 2016 och framåt saknas 
helårseffekten av anslag för 2016 års löneökningar. Årets löneförhandlingar 
för samtliga avtal är nu slutförda. Första delen av löneöversynen slutfördes i 
april och den delen fick förvaltningarna kompensation för i samband med den 
första delårsrapporten i april. Den andra delen av årets löneöversyn avser 
Kommunals avtalsområde som slutförts under hösten för vilken 
förvaltningarna nu ska erhålla kompensation enligt bilaga. Belopp har 
reserverats i kommunfullmäktiges anslag för löneöversyner.

Helårseffekten av 2016 års löneökningar för år 2017 och framåt beaktas i
samband med att kommunfullmäktige i november tar beslut om Strategisk
Plan och budget 2017-2019.

Beslutsunderlag
Löneöversyn 2016 utfall del 2

David Bergman
Avdelningschef, budget och redovisning

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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2016 års lönerevision del 2 avtalsområde Kommunal samt övriga ers
tkr

FÖRVALTNING Budget 2016

KS/KLF/Kansli 2
KS/KLF/Ekonomikontor 1
KS/KLF/Personalkontor 57
KS/KLF/Tillväxtkontor 0
KS/KLF/Kommunikationskontor 0
KLF/IT-Kontor 0
KS/KLF/Samhällsutvecklingskontor 0

KS/Kommunledningsförvaltning 61
KS/Arbetsmarknadsförvaltning 71
KS/Räddningstjänsten 368
Barn- och utbildningsnämnd 2 951
Fritidsnämnd 340
Kulturnämnd 60
Miljö- och byggnadsnämnd 1
Socialnämnd 22 907
Stadsbyggnadsnämnd 195
Lönerevision totalt = Ökade kommunbidrag, tkr 26 956

Finansieringen lönereserv -26 956

SUMMA 0
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-11-11

 
2016.546-2.5.1.1

Sofia Riström

Tilldelningsbeslut i upphandling av förmånsportal 
Ärendenr 2016.546-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpsavdelningen föredrar ärendet på sammanträdet.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1409-3.3.4.4

Örjan Spansk

Prioriteringsordning för bildande av kommunala 
naturreservat
Ärendenr 2016.1409-3.3.4.4

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret 
att i samråd med berörda förvaltningar ta fram förslag till beslut om 
naturreservatsbildning, med avgränsningar, syften, föreskrifter samt 
vidhörande skötselplaner, för i översiktsplanen utpekade 
utredningsområden för naturreservat.

2. Kommunstyrelsen beslutar att förslagen tas fram enligt nedanstående 
prioriteringsordning, med målsättningen att beslut om bildande av de 
fem första naturreservaten kan tas senast 2020.

Sammanfattning av ärendet

Nya naturreservat i stadsbygden
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1409-3.3.4.4

Örjan Spansk

Nya naturreservat i skärgården

I översiktsplanen redovisas ett antal utredningsområden för nya kommunala 
naturreservat, nio stadsbygdsnära och tre i skärgården. För ett av områdena, 
Snasahögarna-Lulviken på Kallaxheden, är processen för bildande av 
naturreservat igång sedan en tid, i enlighet med ett tidigare beslut av 
kommunstyrelsen. För vidare arbete med resterande områden bör en 
prioriteringsordning fastställas utifrån tillgängliga personella resurser och 
angelägenhetsgrad för skydd.

Utredningarna ska mynna i färdiga förslag till reservatbildningsbeslut för 
respektive område. Det innebär att den geografiska avgränsningen av 
reservaten, syften och erforderliga föreskrifter för att bevara områdenas 
värden tas fram.

En grov tidsplan för genomförandet ges av program Plats för mer i 
översiktsplanen. För strategiområdet Klara av förändring anges att fem nya 
naturreservat för att skydda natur- och rekreationsvärden ska vara bildade 
inom eller i närheten av stadsbygden till 2020.

Beskrivning av ärendet
För kommunens översiktsplan är det en central tanke att, samtidigt som 
staden växer och förtätas, så ska grönstrukturen värnas och utvecklas. I takt 
med att stadsbygden tätnar ökar betydelsen av kvarvarande grönområden, 
både för människors rekreation och vällevnad och för den biologiska 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1409-3.3.4.4

Örjan Spansk

mångfalden i den urbana miljön. I program Plats för mer uttrycks det såsom en 
viktig princip för kommunen:

”Det ska finnas sammanhängande grönstruktur i alla delar av stadsbygden. 
Den ska vara av god kvalitet för människor, växter och djur, och ska knyta 
ihop stadsbygden med kringliggande natur. God nåbarhet till grönstruktur 
ska prioriteras som en kvalitet för boende och besökare. I Luleå som helhet 
ska tillräckliga arealer avsättas för att uppnå nationella och lokala mål om 
biologisk mångfald.”

Som ett av verktygen för att åstadkomma detta anges att Luleå kommun ska 
arbeta för att spara och ge formellt skydd till särskilt viktiga stadsbygdsnära 
natur- och rekreationsområden. De områden det handlar om är markerade på 
vidhörande karta i programmet. Även några områden i skärgården pekas ut.

Översiktsplanen anger ingen tidsordning för reservatsobjekten. Inget av 
områdena värderas där högre än något annat, men av praktiska skäl måste 
arbetet ändå ske i en viss ordning. Därför har samhällsutvecklingskontoret 
gjort en genomgång av områdena och tagit fram ett förslag på 
prioriteringsordning. Denna analys och åtföljande förslag redovisas i bifogad 
PM (2016-05-24), där bland annat preliminära geografiska avgränsningar 
framgår.

Föreslagen prioriteringsordning är: 

       Stadsbygd Skärgård
1. Mjölkuddsberget 1. Altappen
1. Porsöberget 2. Småskär
2. Kalvholmen 3. Degerö-Börstskär
3. Storsand
4. Hällbackenskogen
5. Grundet
6. Mattisberget
7. Karlsvik

Observera att Mjölkuddsberget och Porsöberget båda prioriteras först. 
Projekten bör kunna drivas parallellt. Snasahögarna-Lulviken är redan under 
process och går därför före denna ordning.

Målsättningen är att alla områden på sikt ska skyddas, de fem första senast 
2020.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1409-3.3.4.4

Örjan Spansk

Beslutsunderlag
 PM 2016-05-24, Nya kommunala naturreservat, förslag till 

prioriteringsordning
 PM 2016-09-19, Utredningsområden för naturreservat – förutsättningar 

(om stöd i styrdokument och annan bakgrundsinfo)

Örjan Spansk
Kommunekolog

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN   PM Dnr  1 (18) 
Samhällsutvecklingskontoret    
Örjan Spansk 2016-05-24    
    

 

 

 

 

 

Nya kommunala naturreservat, förslag till prioriteringsordning 

 

Bakgrund 

I översiktsplanen från 2013 redovisas ett antal utredningsområden för nya 

kommunala naturreservat, nio stadsbygdsnära och tre i skärgården. 

 

De utpekade områdena runt om stadsbygden är fördelade efter naturgivna 

förutsättningar, dels för att det är befintliga fina natur– och 

rekreationsområden, dels för att de utgör större sammanhängande 

värdekärnor i den sammanhållna grönstruktur som ska finnas enligt 

översiktsplanen. Urvalet av områden har dessutom skett med ambitionen att 

de ska vara jämnt spridda så att det finns nåbara reservat från alla stadsdelar. 

Skärgårdsreservaten är utvalda utifrån bedömda värden bland öar där 

kommunen är huvudsaklig markägare. 

 

Områdena har olika karaktär vad gäller naturtyper, grad och art av nyttjande 

samt sin individuella mix av utmaningar och intresseavvägningar när de ska 

bli naturreservat. Några av områdena ser i förstone enklare ut att bilda 

reservat av medan andra kan vara mer komplicerade. Markägarförhållanden 

kan till exempel ha betydelse för möjligheten att nå framgång. Om 

kommunen redan äger marken är processen till ett färdigt beslut relativt 

enkel, vilket är fallet i den övervägande delen av de utpekade områdena. De 

olika förutsättningarna för områdena vägs ihop för att leda till en 

prioriteringsordning för genomförande av reservatsbildningarna. 

 

En grov tidsplan för genomförandet ges av en av de avgörande indikatorer 

som finns för program D i översiktsplanen. För strategiområdet Klara av 

förändring anges att fem nya naturreservat för att skydda natur- och 

rekreationsvärden ska vara bildade inom eller i närheten av stadsbygden till 

2020. 

 

I denna PM föreslås en prioriteringsordning för genomförandet. 
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LULEÅ KOMMUN    Dnr 2 (18) 
Samhällsutvecklingskontoret    
     
    

 

 

 
Nya naturreservat i Stadsbygden 

 

 
Nya naturreservat i skärgården 
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LULEÅ KOMMUN    Dnr 3 (18) 
Samhällsutvecklingskontoret    
     
    

 

 

Prioriteringsgrunder  

De faktorer som vägs samman, för respektive område, handlar både om 

områdenas värden, hoten mot desamma, dvs angelägenheten att de skyddas 

och om olika parametrar som har med genomförbarheten av projekten att 

göra. 

 

I tabellerna nedan redovisas faktorerna i en skala utifrån angelägenheten att 

skydda områdena som reservat. Dessa fungerar som ledning för den 

sammanvägda bedömningen som ger föreslagen prioriteringsordning. De 

faktorer som vägs samman är: 

 

Naturvärden 

I vilken grad området hyser livsmiljöer och arter som är av betydelse för att 

bevara den biologiska mångfalden. 

 

Sociala värden 

I vilken grad området idag är betydelsefullt för friluftsliv, rekreation eller 

som besöksmål. 

 

Grönstrukturvärden 

Hur stort värde området har, sett i ett större landskapsekologiskt perspektiv i 

stadsbygden, dvs dess betydelse för växters och djurs spridning i 

stadsbygdens grönstruktur. 

 

Hot mot bevarandevärden 

Grad av hot mot bevarandevärden i området vid pågående markanvändning 

eller tänkbar framtida markanvändning. 

 

Kommunägd mark 

Ungefärlig andel kommunägd mark. Kan komma att justeras beroende på att 

avgränsningen av områdena är preliminär. 

 

Andra anspråk på området 

Kända begränsade anspråk som kan ha betydelse för reservatets utformning 

och innehåll, utan att utgöra ett direkt hot mot de värden som reservatet ska 

skydda 

 

Svårighetsgrad att nå målet 

Samlad bedömning av hur lätt/svårt det bör bli att bilda ett naturreservat av 

området, utifrån idag kända parametrar. Huvudsakligen 

markägarförhållanden och vilka andra anspråk det finns som kan innebära 

anpassningar, förseningar eller fördyrningar. 
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Samhällsutvecklingskontoret    
     
    

 

 

Prioriteringsordning 

I tabellerna redovisas förslag på prioriteringsordning för bildande av 

naturreservaten. Observera att stadsbygdsreservaten och 

skärgårdsreservaten redovisas separat. Deras karaktär är så skild att det inte 

är meningsfullt att bedöma dem emot varandra. Genomförandet av 

reservatsbildningarna av respektive kategori bör kunna ske parallellt. 

Tabellerna sammanfattar värderade faktorer som huvudsakligen legat till 

grund för prioriteringen. I en bilaga till dokumentet finns objektsfaktablad 

med mer utvecklade beskrivningar av respektive område. 

 

Tabell 1. Sammanfattande tabell med några jämförande faktorer för områden i stadsbygden. 

Områdena är sorterade i föreslagen prioriteringsordning. Färgskala rött – gult – grönt - grått, 

där rött motsvarar högsta incitament för att området skyddas som naturreservat. 

Prio nr Område 
Natur- 
Värden 

Sociala 
värden 

Grön-
struktur- 
värden 

Hot mot 
bevaran-
devärden 

Kommun- 
Ägd mark 
% 

Svårig- 
hetsgrad 

        

0* Snasa-
högarna 

Höga Höga Medel Stort 65 Svårt 

1 Mjölkudds-
berget 

Medel Höga Höga Medel 99 Medel 

1 Porsö-
berget 

Medel Medel Små Litet 100 Lätt 

2 Kalv-
holmen 

Medel Höga Små Litet 100 Lätt 

3 Storsand Måttliga Höga Medel Litet 100 Lätt 

4 Hällbacken-
skogen** 

- Måttliga Inga - 100 Lätt 

5 Grundet Måttliga Medel Inga Litet 100 Lätt 

6 Mattis-
berget 

Måttliga Medel Inga Medel 0 Medel 

7 Karlsvik Höga Medel Medel Medel 90 Svårt 

* Reservatsbildningsprocess pågår enligt kommunstyrelsebeslut 

** Hällbackenskogens exakta lokalisering ska utredas. 

 

Tabell 2. Sammanfattande tabell med några jämförande faktorer för områden i skärgården. 

Områdena är sorterade i föreslagen prioriteringsordning. Färgskala rött – gult – grönt - grått, 

där rött motsvarar högsta incitament för att området skyddas som naturreservat. 

Prio nr Område 
Natur- 
Värden 

Sociala 
värden 

Grön-
struktur- 
värden 

Hot mot 
bevaran-
devärden 

Kommun- 
Ägd mark 
% 

Svårig- 
hetsgrad 

1 Altappen Höga Måttliga Inga Litet 100 Lätt 

2 Småskär Höga Höga Inga Litet 100 Lätt 

3 Degerö-
Börstskär 

Höga Måttliga Inga Medel 75 Medel 
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Samhällsutvecklingskontoret    
     
    

 

 

 

Kommentar till föreslagen prioriteringsordning 

Mjölkuddsberget och Porsöberget föreslås som de högst prioriterade 

områdena. Båda har höga sociala och biologiska värden och är viktiga för 

grönstrukturen i stadsbygden. Därtill ligger de i områden med hög aktivitet 

när det gäller stadsutvecklingen, med olika anspråk på angränsande 

markområden. Det är angeläget att berörda stadsdelar får definierade 

naturreservat för rekreation och bevarande. Porsöberget ansluter också som 

ett tydligt komplement till de utvecklingsinsatser som bland annat 

kommunen utfört vid Gammelstadsvikens naturreservat på senare år. 

 

Kalvholmen har stor betydelse ur naturvärdes- och social synpunkt. Att 

området skyddas som naturreservat är en viktig del i genomförandet av 

utvecklingsplanen för Hertsön. 

 

Storsand och Grundet bör vara enkla områden att bilda naturreservat av. 

Inga andra tydliga anspråk eller hot föreligger, men de är viktiga 

rekreationsområden att skydda. 

 

Med Hällbackenskogen menas ett ospecificerat område norr om Hällbacken. 

I samband med att Hällbacken utvecklas för bostäder bör reservatet 

definieras. Det finns områden på kommunens mark som är lämpade som 

natur- och rekreationsreservat för stadsdelen. 

 

Mattisberget kan vara relativt okomplicerat, dock äger inte kommunen 

marken där, så möjligheten till framgång är svårbedömd. 

 

Karlsvik är det område som är förenat med störst osäkerhet. Avgränsning 

och innehåll bör ses i ett större sammanhang där områdets markanvändning 

i sin helhet planeras inom ramen för t ex en utvecklingsplan. 

 

Snasahögarna-Lulviken är också relativt komplicerat med tanke på 

markägarförhållandena. Samtidigt är det det mest angelägna området att 

skydda med tanke på dess innehåll och geografiska läge. Arbetet med det 

reservatet pågår redan sedan en tid i samarbete med länsstyrelsen och det 

projektet föregår alltså föreslagen prioriteringsordning. 

 

Av skärgårdsreservaten bör Altappen och Småskär vara okomplicerade 

objekt att nå framgång med. Båda har mycket höga naturvärden, men inget 

påtagligt hot föreligger där idag. Framför allt Altappen bör dock få en tydlig 

styrning av skötseln för att optimera värdenas utveckling och då kan ett 

reservatsbildande vara ett verktyg. 
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Degerö-Börstskär är delvis privatägd och dessa delar bedöms preliminärt 

hysa lägre värden. Avgränsningen av området bör därför utredas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga: Objektsfaktablad 
 

Stadsbygd 

0. Snasahögarna-Lulviken 

1. Mjölkuddsberget 

1. Porsöberget 

2. Kalvholmen 

3. Storsand 

4. Hällbackenskogen 

5. Grundet 

6. Mattisberget 

7. Karlsvik 

 

Skärgård 

1. Altappen 

2. Småskär 

3. Degerö-Börstskär 
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Stadsbygd 
0. Snasahögarna-Lulviken 

 

Storlek 349 ha, inkl vatten 

Naturtyper Sandtallskog. Frisk och fuktigare grannaturskog med lövinslag. 
Strandsuccession. Sjö 

Naturvärde, klassning 1 

Naturvärden, beskrivning Gammal, delvis naturskogsartad sandtallskog dominerar. Även 
varierad granskog. Ett flertal rödlistade arter. Geologiska 
värden; glacifluvial avlagring, fossila sanddyner 

Naturvärde i naturvårdsplanen Tallskog: klass 2. Sumpskog/våtmark vid stranden: klass 2. 

Sociala värden, klassning 1 

Sociala värden, beskrivning Motionsspår. Stigar. Välanvänt. Officiell badplats 

Kulturmiljövärden, beskrivning  

Grönstrukturvärden, klassning 2 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår som "källa" till stråk som kilar in i Bergnäset. 

Hot mot bevarandevärden, klassning 1 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Skogsbruk 

Andra anspråk Norrbotniabanan 

Befintligt skydd Delvis statligt NR, dock svaga föreskrifter. Pågående nytt NR 

Markägare Kommunen, knappt hälften. Övrigt privat. 

Svårighetsgrad Svårt. Privata markägare 

Övrigt Redan påbörjat projekt. Markägarförhandlingar inledda. Ingår 
inte i prioriteringsordning för nya NR 
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1. Mjölkuddsberget 

 

 

Storlek Ca 45 ha 

Naturtyper Barrskog. Hällmarkstallskog. Strandlövskog. 

Naturvärde, klassning 2 

Naturvärden, beskrivning Äldre ("vuxen") barrskog. Gamla hällmarkstallar. 

Naturvärde i naturvårdsplanen Hällmarksskogen: klass 3 

Sociala värden, klassning 1 

Sociala värden, beskrivning Motionsspår. Stigar. Välanvänt. Pedagogisk stig. Grillplats. 
Utsikt 

Kulturmiljövärden, beskrivning Försvarslämningar 

Grönstrukturvärden, klassning 1 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår med värdekärnor i viktigt stråk runt fjärdarna 

Hot mot bevarandevärden, klassning 2 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Bebyggelseexploatering 

Andra anspråk Befintliga och nya vattenledningar. Utveckling av vattentorn. 

Befintligt skydd Park i DP 

Markägare Kommunen (utom litet hörn) 

Svårighetsgrad Lätt-medelsvårt, beroende på hur vi gör med privat markägare 
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1. Porsöberget 

 

 

Storlek ca 110 ha (+ 15 ha, väster om G-viken) 

Naturtyper Mest frisk barrskog. Hällmarkstallskog. Lövbränna. Sjö, med 
strandzonering. Sumpskog. (Barrnaturskog på västra sidan om 
G-viken) 

Naturvärde, klassning 2 

Naturvärden, beskrivning Lövbränna med asp. Fågelområde i sundet. (Naturskog på 
västra sidan) 

Naturvärde i naturvårdsplanen Sundet: klass 2 

Sociala värden, klassning 2 

Sociala värden, beskrivning Vandringsleder till G-viken 

Kulturmiljövärden, beskrivning  

Grönstrukturvärden, klassning 3 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår i grön kil/stråk 

Hot mot bevarandevärden, klassning 3 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Skogsbruk 

Andra anspråk  

Befintligt skydd  

Markägare Kommunen 

Svårighetsgrad Lätt 
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2. Kalvholmen 

 

 

Storlek Ca 190 ha, inkl vatten 

Naturtyper Barrskog, delvis lövrik och naturskogsartad. Fuktig/sumplövskog 
och dito barrskog. Myr. Strandvåtmark/äng. Grund fjärd. Bäck. 
Delta. Igenväxande kulturmark. Beteshagar. 

Naturvärde, klassning 2 

Naturvärden, beskrivning Varierat område med en rad naturtyper. Mycket löv, 
våtmarker, strandmiljöer. Fåglar i skog och vatten 

Naturvärde i naturvårdsplanen Vattenområde med strandzon: klass 1. Lövskogsområde: klass 2 

Sociala värden, klassning 1 

Sociala värden, beskrivning Ridanläggning, ridstigar 

Kulturmiljövärden, beskrivning  

Grönstrukturvärden, klassning 3 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår i stråk mot Örnäset och Lerbäcken, dock ej avgörande 

Hot mot bevarandevärden, klassning 3 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Skogsbruk, möjligen 

Andra anspråk Ny VA-ledning. Befintlig kraftledning, väg. Ridanläggning med 
möjliga expansionsanspråk 

Befintligt skydd Friluftsområde i DP 

Markägare Kommunen (+ liten samfällighet) 

Svårighetsgrad Lätt 

213



 

LULEÅ KOMMUN    Dnr 11 (18) 
Samhällsutvecklingskontoret    
     
    

 

 

3. Storsand 

 

 

Storlek Ca 53 ha, inkl vatten 

Naturtyper Sandtallskog. Sandstrand 

Naturvärde, klassning 2 

Naturvärden, beskrivning Äldre tallskog 

Naturvärde i naturvårdsplanen - 

Sociala värden, klassning 1 

Sociala värden, beskrivning Officiell badplats. Närströvområde för boende 

Kulturmiljövärden, beskrivning  

Grönstrukturvärden, klassning 2 

Grönstrukturvärden, beskrivning Viktig del i stråk/grön kil Sunderbyn-Karlsvik 

Hot mot bevarandevärden, klassning 3 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning - 

Andra anspråk  

Befintligt skydd Skydd för landskapsbild enligt äldre lagstiftning; 
avverkningsförbud. Naturmark i områdesbestämmelser 

Markägare Kommunen. Enstaka privat tomt 

Svårighetsgrad Lätt 
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4. Hällbackenskogen 

 

 

Storlek ? 

Naturtyper Beror på lokalisering; mest barrskog av något slag 

Naturvärde, klassning ? 

Naturvärden, beskrivning Okänt. Hitta värdefullast plats 

Naturvärde i naturvårdsplanen - 

Sociala värden, klassning 3 

Sociala värden, beskrivning Närströvområde till Hällbacken 

Kulturmiljövärden, beskrivning  

Grönstrukturvärden, klassning 4 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår inte direkt i väsentlig urban grönstruktur 

Hot mot bevarandevärden, klassning ? 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Skogsbruk 

Andra anspråk  

Befintligt skydd  

Markägare Kommunen 

Svårighetsgrad Lätt 

Övrigt Området är inte definierat. Utreda om lämpligt område kan 
avgränsas 
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5. Grundet 

 

 

Storlek ca 20 ha 

Naturtyper Osäkert. Lövblandad, kulturpåverkad barrskog på sand? 

Naturvärde, klassning 3 

Naturvärden, beskrivning Osäkert. Äldre lövträd? 

Naturvärde i naturvårdsplanen - 

Sociala värden, klassning 2 

Sociala värden, beskrivning Lokalt utflyktsmål. Byggnader från flottningsepoken, 
används av scouter. Badstrand. 

Kulturmiljövärden, beskrivning Kulturlämningar, flottning. 

Grönstrukturvärden, klassning 4 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår inte direkt i väsentlig urban grönstruktur 

Hot mot bevarandevärden, klassning 3 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning  

Andra anspråk  

Befintligt skydd Skydd för landskapsbild enl äldre lagstiftning; bl a 
avverkningsförbud 

Markägare Kommunen 

Svårighetsgrad Lätt 
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6. Mattisberget 

 

 

Storlek ca 65 ha 

Naturtyper Mest frisk barrskog, även fuktigare delar 

Naturvärde, klassning 3 

Naturvärden, beskrivning Okänt 

Naturvärde i naturvårdsplanen - 

Sociala värden, klassning 2 

Sociala värden, beskrivning Motionsspår 

Kulturmiljövärden, beskrivning  

Grönstrukturvärden, klassning 3 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår inte i väsentlig urban grönstruktur 

Hot mot bevarandevärden, klassning 2 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Skogsbruk 

Andra anspråk  

Befintligt skydd  

Markägare Kyrkan 

Svårighetsgrad Medel 
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7. Karlsvik 

 

Storlek Ca 165 ha 

Naturtyper Sandtallskog. Fuktig lövskog. Hävdad ängsmark 

Naturvärde, klassning 1 

Naturvärden, beskrivning Gammal, delvis naturskogsartad sandtallskog dominerar. Även 
varierad lövsumpskog. Fåglar. Floralokaler. Geologiska värden; 
glacifluvial avlagring, nipa 

Naturvärde i naturvårdsplanen Tallskog: klass 3 (undervärderad?) Lövskog: kl 3. Floralokal: kl 2. 

Sociala värden, klassning 2 

Sociala värden, beskrivning Bad. Sport. Kulturstigar. Niporna utflyktsmål. (camping) 

Kulturmiljövärden, beskrivning Industrilämningar. Riksintresse kultur. Fornlämningar. 
Kulturmiljöprogrammet 

Grönstrukturvärden, klassning 2 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår i viktigt stråk runt Notviken 

Hot mot bevarandevärden, klassning 2 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Skogsbruk. Bebyggelseexploatering. Expansion av camping och 
sportanläggningar. Kvicksilversanering 

Andra anspråk Ev bostadsbebyggelse. Utveckling av bef anläggningar. 
Befintliga vägar. Upplagsplats/hantering av kvicksilvermassor 

Befintligt skydd Kulturmiljölagstiftning. Delvis trädfällningsförbud i DP. Delvis 
frilufts- och fornminnesområde i DP 

Markägare Kommunen mest 

Svårighetsgrad Svårt. Många intressen ska samsas. Kommunens vilja oklar 
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Skärgård 
 

1. Altappen 

 

 

Storlek Ca 60 ha, inkl vatten 

Naturtyper Lövskog. Öppna och igenväxande kulturmarker 

Naturvärde, klassning 1 

Naturvärden, beskrivning Gammal lövskog, inkl död ved. Variationsrikt med bryn och 
ängar 

Naturvärde i naturvårdsplanen Klass 2 

Sociala värden, klassning 3 

Sociala värden, beskrivning Båtangöring. Informationstavlor 

Kulturmiljövärden, beskrivning Spår av sågverksepoken. Fornlämning. Kulturmiljöprogrammet 

Grönstrukturvärden, klassning 4 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår inte i urban grönstruktur 

Hot mot bevarandevärden, klassning 3 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Igenväxning. Felaktig skogsskötsel 

Andra anspråk  

Befintligt skydd Kulturmiljölagstiftning. Riksintresse natur 

Markägare Kommunen 

Svårighetsgrad Lätt 
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2. Småskär 

 

 

Storlek Ca 970 ha, inkl vatten 

Naturtyper Skärgårdsmiljö med naturskog, vikar, klapperstränder, 
strandängar, hällmark, småtjärnar, skär 

Naturvärde, klassning 1 

Naturvärden, beskrivning Komplett skärgårdsmiljö. Flera rödlistade arter 

Naturvärde i naturvårdsplanen Klass 1 

Sociala värden, klassning 1 

Sociala värden, beskrivning Populär utflyktsö. Kommunal besökshamn 

Kulturmiljövärden, beskrivning Fiskeläge. Kapell. Kulturmiljöprogrammet 

Grönstrukturvärden, klassning 4 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår inte i urban grönstruktur 

Hot mot bevarandevärden, klassning 3 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Bebyggelseexploatering, möjligen 

Andra anspråk  

Befintligt skydd Fågelskyddsområde. Riksintresse kultur. Naturmark i DP 

Markägare Kommunen 

Svårighetsgrad Medel 
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3. Degerö-Börstskär 

 

 

Storlek Ca 320 ha, inkl vatten 

Naturtyper Skärgårdsmiljö med naturskog, vikar, klapperstränder, 
småtjärnar, skär 

Naturvärde, klassning 1 

Naturvärden, beskrivning Komplett skärgårdsmiljö 

Naturvärde i naturvårdsplanen Klass 1 

Sociala värden, klassning 3 

Sociala värden, beskrivning Populär utflyktsö. Kommunal besökshamn 

Kulturmiljövärden, beskrivning  

Grönstrukturvärden, klassning 4 

Grönstrukturvärden, beskrivning Ingår inte i urban grönstruktur 

Hot mot bevarandevärden, klassning 4 (2) 

Hot mot bevarandevärden, beskrivning Inget hot mot kommunens skog. (Om privat mark ska ingå finns 
ett hot) 

Andra anspråk  

Befintligt skydd  

Markägare Kommunen (Privat; avverkade delar) 

Svårighetsgrad Lätt(- svårt, om privat mark ingår) 

Övrigt Utreda om privat mark ska ingå 

 

221



 

LULEÅ KOMMUN   PM Dnr:  1 (6) 
Samhällsutvecklingskontoret    
Örjan Spansk 2016-09-19   
«Handläggare_Befattning»    

 

1
8

.1
E

.3
.2

.v
3

 

 

  

 

 

 

 

 

Utredningsområden för naturreservat - förutsättningar 

Bakgrund 
I översiktsplanen är det en central tanke att, samtidigt som staden växer och 

förtätas, så ska grönstrukturen värnas och utvecklas. I takt med att 

stadsbygden tätnar ökar betydelsen av kvarvarande grönområden, både för 

människors rekreation och vällevnad och för den biologiska mångfalden i 

den urbana miljön. I program Plats för mer uttrycks det så här såsom en viktig 

princip för kommunen: 

 

”Det ska finnas sammanhängande grönstruktur i alla delar av stadsbygden. 

Den ska vara av god kvalitet för människor, växter och djur, och ska knyta 

ihop stadsbygden med kringliggande natur. God nåbarhet till grönstruktur 

ska prioriteras som en kvalitet för boende och besökare. I Luleå som helhet 

ska tillräckliga arealer avsättas för att uppnå nationella och lokala mål om 

biologisk mångfald.” 

 

Som ett av verktygen för att åstadkomma detta anges att Luleå kommun ska 

arbeta för att spara och ge formellt skydd till särskilt viktiga stadsbygdsnära 

natur- och rekreationsområden. De områden det handlar om är markerade 

på vidhörande karta i programmet (se också kartorna nedan). Även några 

områden i skärgården pekas ut. 

 

Ytterligare stöd för de här tankarna finns på flera ställen i programmen. De 

skär kors och tvärs genom programstrukturen och markerar på så sätt att de 

har en bärande betydelse för att uppfylla ambitionerna, utifrån flera olika 

utgångspunkter. Det handlar om bevarandet av biologisk mångfald, 

folkhälsa, utrymme för lek, mötesplatser, friluftsliv, turism, 

skärgårdsidentitet etc. Kort sagt är det ett centralt förhållningssätt som 

baseras i översiktsplanens grundtema om hållbar utveckling. Bredden bland 

motiv illustreras av följande genomgång av programmen där mål och stöd 

för området finns formulerade: 
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Rum för möten 

Strategiområde Vilja uppleva:  

En princip är att ”Ett fortsatt arbete med att bevara, vårda och utveckla våra 

natur- och kulturmiljöer och sevärdheter är viktigt för vår lokala identitet, för 

kommande generationer och för utvecklingen av besöksnäringen.” 

 

Kommunen ska för att uppfylla detta arbeta för att ”Synliggöra och utveckla 

natur- och rekreationsreservat som finns i stadsbygden eller i anslutning till 

stadsbygden.” 

 

Strategiområde Mer rörelse och rekreation: 

En princip är att ”Vi ska ta tillvara på våra unika förutsättningar och stärka 

möjligheterna till ett rikt friluftsliv för boende och besökare. Tillgänglighet 

ska ha hög prioritet i planering, information och förvaltning av natur-, 

kultur-, rekreations- och friluftsområden. Kommunen ska skydda områden 

för rörelse och rekreation och stärka möjligheten till utevistelse under hela 

året.” 

 

Kommunen ska för att uppfylla detta arbeta för att ”Identifiera viktiga 

frilufts- och rekreationsområden på landsbygd och i stadsbygd utifrån bland 

annat kultur- och naturvärden samt ta fram områdesrekommendationer för 

de områden som ska prioriteras.” 

 

Kuststaden Luleå 

Strategiområde Livet vid vattnet: 

En princip är att ”Skyddade områden ska ses som en kvalitetsstämpel och 

något positivt för att locka till turism och friluftsliv. Alla områden med höga 

natur- och kulturvärden ska bevaras.” 

 

För att kommunen ska uppfylla detta sägs att ”För att rädda värdefulla 

natur- och kulturmiljöer ska natur- och kulturreservat bildas i skärgården.” 

 

Plats för mer 

Se ovan under Bakgrund! 

 

Dessutom: 

Strategiområde Klara av förändring: 

En princip är att ”Användningen av naturresurser ska inriktas på att 

funktioner hos viktiga ekologiska processer och system ska behållas och 

biologisk mångfald bevaras.” 

 

223



 

LULEÅ KOMMUN    Dnr 3 (6) 
Samhällsutvecklingskontoret    
Örjan Spansk 2016-09-19   
    

 

Kommunen ska för att uppfylla detta arbeta för att ”Prioritera naturvärden 

som bedöms som mycket höga och ge dem utrymme att utvecklas.” 

 

Strategiområde Mer stad på samma yta: 

En princip är att ”Det ska finnas utrymme i stadsbygden för gemensamma 

försörjningssystem för exempelvis energi, vatten, avlopp, avfall, gator och 

grönstruktur.” Det sägs också att ”Det finns en konflikt mellan att förtäta 

stadsbygden och möjligheten att utveckla platser för exempelvis natur och 

möten mellan människor. Denna konflikt behöver hanteras med stor 

varsamhet. I Luleå finns förutsättningarna.” 

 

Ett sätt att hantera detta är att kommunen arbetar för att ”Planera nya 

bostäder på gångavstånd (högst 400 m) till kvaliteter som grönstruktur, 

vatten och mötesplatser.” Detta förutsätter att grönstruktur bevaras inom 

hela stadsbygden. 

 

Strategiområde Förbättrade samband: 

En princip är att ”Alla stadsdelar ska vara länkade till varandra med få 

barriärer. Stadsdelarna ska också vara länkade till centrumhalvön så att 

upplevda och faktiska avstånd kan minimeras. Korta avstånd och god 

åtkomst är viktig även för infrastruktur som grönstråk…” 

 

Kommunen ska för att uppfylla detta arbeta för att ”Läka ihop sociala stråk 

och naturstråk inom stadsbygden; Sammanhållna stråk behövs för 

människors möjlighet att vistas och röra sig utomhus och för att ge utrymme 

för biologisk mångfald.” 

 

Naturvårdsplanen 

Det finns även stöd i andra styrdokument. Luleå kommuns 

Naturvårdsplanen kan i sin helhet sägas syfta i samma riktning som 

ovanstående. Ett grundläggande mål i planen är att ”De biologiskt särskilt 

värdefulla områden som naturvårdsplanen beskriver ska prioriteras i 

kommunens naturvårdsarbete.” Naturvårdsplanen är naturtypsindelad och 

för flera av typerna finns mål som är relevanta. Exempelvis för 

skogslandskapet sägs att ”Andelen äldre naturskog i kommunen bör uppgå 

till minst 5 % av den produktiva skogsmarken och ges ett långsiktigt skydd.” 

För stads- och bebyggelselandskapet sägs att ”Samtliga kommunmedborgare 

ska ha god tillgång till grönområden av hög kvalitet både ur estetisk och 

biologisk synvinkel.” och att ”Sammanhängande grönstrukturer ska finnas 

inom tätorterna.” 
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Lite siffror m.m./nuläget 

Idag omges stadsbygden av tre tätortsnära naturreservat. De två statliga, 

Kallaxheden och Gammelstadsviken, är bildade för att skydda naturmiljön i 

första hand. De har alltså inget uttalat syfte att vara till för rekreation eller 

friluftsliv, även om de av naturliga skäl ändå flitigt används av människor 

för det ändamålet. Kallaxheden är ett ”svagt” naturreservat med dåligt 

anpassade föreskrifter i förhållande till skyddsbehov och modern 

sakkunskap. Det tredje tätortsnära reservatet, Ormberget-Hertsölandet, har 

ett mer tydligt fokus som rekreationsområde. Det bildades av kommunen 

2009 med just det syftet, i kombination med att bevara särskilt biologiskt 

skyddsvärda naturområden. 

 

Vidgar man cirkeln något tillkommer ytterligare några reservat som inte 

ligger i direkt anslutning mot tätortsbebyggelsen, men möjligen ändå kan 

betraktas som tätortsnära – beroende på hur man definierar detta begrepp. 

Inom rimligt cykelavstånd ligger i alla fall Alterberget och Svallmyrberget. 

Med lite god vilja kan också Bälingeberget räknas till den kategorin. 

 

Totalt omfattas idag 3,1 % av kommunens landyta av formella skydd enligt 

miljöbalken (naturreservat, biotopskydd, naturminnen). Skyddad produktiv 

skog uppgår till 2,0 %. I skärgården är siffran högre, nämligen 11,1% av 

landarealen är skyddad där. 

 

Av kommunens sammanlagt 36 naturreservat (33 statliga, 3 kommunala) är 

det bara ett enda som bildats med uttalat syfte att tillgodose behovet av 

friluftsliv, och det är Ormberget-Hertsölandet som alltså också ligger i ett 

tätortsnära läge. 

 

Det är föga meningsfullt att räkna på arealer av skyddade respektive 

oskyddade områden i det tätortsnära perspektivet. Utfallet blir helt beroende 

på vilken radie från tätorten man räknar på. De tre tätortsnära reservaten 

upptar dock en yta om sammanlagt drygt 3000 ha. 

 

De nya naturreservaten 

De utpekade områdena är fördelade runt om stadsbygden efter naturgivna 

förutsättningar, dels för att det är befintliga fina natur – och 

rekreationsområden, dels utgör de större sammanhängande värdekärnor i 

den sammanhållna grönstruktur som ska finnas enligt översiktsplanen. 

Urvalet av områden har dessutom skett med ambitionen att de ska vara 

jämnt spridda runt om i stadsbygden så att det finns nåbara reservat från alla 

stadsdelar.  
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Områdena benämns ”utredningsområden för naturreservat”. 

Varje område måste betraktas individuellt när man utreder, men det är 

viktigt att bära med sig att de hör till ett system. De ingår alla i 

grönstrukturen och om något område visar sig problematiskt att bilda 

reservat av bör man förstå att det innebär att helheten påverkas, samt att en 

del av stadsbygden (en stadsdel) i så fall blir utan ett viktigt 

rekreationsområde som är formellt skyddat.  

 

Områdena har olika karaktär vad gäller naturtyper, grad och art av nyttjande 

samt sin individuella mix av utmaningar och intresseavvägningar när de ska 

bli naturreservat. Några av områdena ser i förstone enklare ut att bilda 

reservat av medan andra kan vara mer komplicerade. Markägarförhållanden 

kan till exempel ha betydelse för möjligheten att nå framgång 

 

Begreppet ”naturreservat” används genomgående såväl i översiktsplanen 

som i denna PM. Områdena innehåller i olika grad också kulturmiljövärden, 

vilket gör att i något eller några av fallen kanske de istället ska kallas 

”kulturreservat”. I juridisk mening är det dock ingen skillnad vad gäller 

skyddsstatus och formell hantering i övrigt. Det är samma lagrum som 

används i miljöbalken. Skillnaden är bara att om syftet är att bevara ett 

kulturpräglat landskap så används benämningen kulturreservat istället. 

 

Eftersom områdena är utpekade i översiktsplanen är urvalet redan fastställt 

av kommunfullmäktige. Dock behöver innehåll och utformning, reservatens 

syften, föreskrifter, skötsel och inte minst detaljavgränsningarna utredas. 

 

 

 

Örjan Spansk 

Kommunekolog 
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Befintliga och nya naturreservat vid stadsbygden 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1402-3.1.1.3

Frida Wikström

Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag avseende 
planuppdrag Växthuset 3, Örnäset
Ärendenr 2016.1402-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för Växthuset 3, Örnäset.

Sammanfattning av ärendet

Hälsoplaneten bedriver på fastigheten Växthuset 3 förskoleverksamhet sedan 
nio år tillbaka på en fastighet avsedd för bostad. Verksamheten har under 
denna tid getts tillfälligt bygglov. Möjligheten att få tillfälligt bygglov upphör 
efter tio år. 

Verksamheten består av en förskoleavdelning och har under dessa år fungerat 
bra utan större störningar på grannliggande fastigheter. 

Den nya detaljplanen bör omfatta dubbla användningar i form av skola och 
bostäder för att i framtiden behålla flexibilitet. Planen bedöms kunna 
handläggas med standardförfarandet och antas av stadsbyggnadsnämnden. 
Planen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen.
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1402-3.1.1.3

Frida Wikström

Samhällsutvecklingskontoret i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslår kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta ny detaljplan för Växthuset 3, Örnäset.

Frida Wikström
Strateg

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsnämnden
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1403-3.1.1.3

Frida Wikström

Planuppdrag Bensbyn 8:4
Ärendenr 2016.1403-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta ny detaljplan för del av Bensbyn 8:4. 

Sammanfattning av ärendet
Området som avses planläggas är beläget inom området Järnviken som enligt 
den fördjupade översiktsplanen för Bensbyn är utpekats som ett område där 
bebyggelse för bostadsändamål ska prioriteras.

Aktuellt område ligger avgränsat från resterande del av Järnviken och kan 
planläggas separat under förutsättning att lämplig anslutning till kommunalt 
vatten och avlopp löses.

Viktiga frågor som ska behandlas under planarbetet är anslutningen till 
kommunalt vatten och avlopp samt utformning av tomterna utifrån risken för 
höga vattenstånd. 

Planen bedöms kunna handläggas med standardförfarandet och antas av 
stadsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1403-3.1.1.3

Frida Wikström

Området som avses planläggas är beläget inom området Järnviken som enligt 
den fördjupade översiktsplanen för Bensbyn är utpekats som ett område där 
bebyggelse för bostadsändamål ska prioriteras. Planen väntas tillskapa fem 
bostadsfastigheter som kan bebyggas med friliggande bostadshus. Fastigheten 
8:4 är i privat ägo.

Enligt den fördjupade översiktsplanen bör en detaljplan för Järnviken omfatta 
hela området. Aktuellt område ligger dock något avgränsat från resterande 
del av Järnviken och kan planläggas separat under förutsättning att lämplig 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp löses. 

Fastighetsägaren ska ansvara för fastigheternas anslutning till det kommunala 
nätet. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp förutsätts för att 
planarbetet ska fortgå.

En behovsbedömning är framtagen och ska samrådas med länsstyrelsen. 
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planen inte kommer att 
medföra betydande miljöpåverkan. Planen bedöms kunna handläggas med 
standardförfarandet och antas av stadsbyggnadsnämnden.

Viktiga frågor som ska behandlas under planarbetet är anslutningen till 
kommunalt vatten och avlopp samt utformning av tomterna utifrån risken för 
höga vattenstånd. 
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1403-3.1.1.3

Frida Wikström

Samhällsutvecklingskontoret i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslår därför kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för Bensbyn 8:4.

Beslutsunderlag
Ange de dokument, eller de viktigare dokument, som ärendet omfattar.

Frida Wikström
Samhällsstrateg översiktsplan

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-12

 
2016.271-3.1.2.7

Ewa Andersson Hjälte

Markanvisning till OBOS Mark AB på del av fastigheten 
Björsbyn 1:12 i Luleå kommun
Ärendenr 2016.271-3.1.2.7

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att OBOS Mark AB erhåller 

markanvisning för byggande av ca 25 radhus inom Hällbacken etapp 
3 i enlighet med bifogat markanvisningsavtal.

2. Markanvisningen ska gälla till 2018-12-31.
3. OBOS Mark AB äger rätt att förvärva området enligt den kommunala 

markpristaxan.
4. Minst 15 av radhusen ska i första hand erbjudas tomtkön.
5. Samhällsbyggnadschefen ges rätt att underteckna 

markanvisningsavtalet och köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På Hällbacken etapp 3 finns i gällande detaljplan ett område avsatt för 
radhus/gruppbebyggda hus.  Efter en inbjudan till markanvisning enligt 
jämförelseförfarande har OBOS Sverige AB och Peab Sverige AB kommit in 
med ett gemensamt förslag till bebyggelse. De avser att bygga ca 25 radhus i 
bostadsrätt. Avsikten är att Obos levererar husen och att Peab ska uppföra 
dem på plats. Under hand har parterna därför överenskommit att 
markanvisningen ställs på Obos Mark AB.

Det aktuella området sluttar mot sydost och innebär att bebyggelsen måste 
utformas och anpassas till terrängen. I den östra delen av området är 
lutningarna kraftigare och där ska bebyggelsen därför utföras som 
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-12

 
2016.271-3.1.2.7

Ewa Andersson Hjälte

souterränghus. Byggherren ska svara för att utföra markplanering 
inklusive finplanering för hela området för att på bästa sätt behandla 
höjdskillnader både mellan hus och i tomtdjup.

Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram ett förslag till 
markanvisningsavtal och föreslår att OBOS Mark AB erhåller 
markanvisning för att uppföra ca 25 radhus på Hällbacken inom etapp 3, 
del av Björsbyn 12:1. Markanvisningsavtalet innehåller bland annat 
nedanstående villkor. 

OBOS Mark AB äger rätt att förvärva marken i befintligt skick i enlighet 
med den kommunala markpristaxa som gäller vid överlåtelsetidpunkten. 
Taxan är för närvarande 325 000 kr per radhus.

Eftersom området bebyggs med småhus bör, i enlighet med praxis, 15 av 
radhusen i första hand erbjudas den kommunala tomtkön. 

När byggherren presenterat tidplan för projektet och erhållit bygglov 
upprättar kommunen köpeavtal för överlåtelse av marken. Köpeavtalet 
villkoras att gälla under förutsättning att byggherren påbörjar byggnation i 
väsentlig omfattning senast 2018-12-31. Efter denna tidpunkt förfaller 
markanvisningen utan rätt för OBOS Mark AB till ersättning för nedlagda 
kostnader.

Byggherren betalar alla kostnader för bygglov inklusive planavgift, va-
anslutning, el mm enligt gällande taxor. 

Den planerade bebyggelsen ska va-försörjas via kommunala ledningar som 
ska dras fram till områdets södra tomtgräns.

Chefen för samhällsutvecklingskontoret föreslås få i uppdrag att 
underteckna markanvisningsavtalet och köpehandlingarna.

Beslutsunderlag
 Ansökan om markanvisning på del av Hällbacken etapp 3
 Förslag bostadshus Hällbacken Luleå 2016-07-06
 Förslag till markanvisningsavtal

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering
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2016.271-3.1.2.7

Ewa Andersson Hjälte

Beslutet skickas till
OBOS Mark AB
Peab Sverige AB 
Samhällsutvecklingskontoret 
Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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FÖRSLAG BOSTADSHUS HÄLLBACKEN
LULEÅ KOMMUN

Dat rev 2016-07-06 
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LULEÅ KOMMUN  MARKANVISNINGSAVTAL

Mellan Luleå kommun, org nr 212000-2742, nedan kallad kommunen, och 
Obos Mark AB, Magasinsgatan 17B, 903 27 Umeå, org nr 556070-7464, nedan 
kallad byggherren, träffas här följande avtal om markanvisning.

Bakgrund
För området gäller detaljplan ”Hällbacken etapp 3”, PL 376, som vann laga 
kraft 2012-03-13. I detaljplanens sydvästra del finns ett område avsatt för 
radhus och som pga lutningar bör bebyggas i ett sammanhang och med 
särskild anpassning till terrängen.

Markanvisning
Byggherren erhåller markanvisning till ett område av Björsbyn 1:12, beläget 
inom etapp 3 på Hällbacken, för uppförande av ca 25 radhus. Radhusen ska 
upplåtas med bostadsrätt. Det markanvisade området har markerats med 
röd kantlinje på bifogad karta. Markanvisningen gäller till och med 2018-12-
31.

Markens bebyggande
Det markanvisade området ligger i en sydvästsluttning som innebär att 
bebyggelsen måste utformas och anpassas till terrängen. I de östra delarna av 
området är lutningarna kraftigare och där ska bebyggelsen därför utföras 
som souterränghus. I övrigt får området bebyggas med tvåplanhus. 
Byggherren ska svara för markplanering av hela det markanvisade området. 
Markplaneringen ska innefatta finplanering av tomtmarken och ta upp 
höjdskillnaderna både mellan husen och i tomtdjup så att tomtmarken kan 
nyttjas på lämpligt sätt. Byggherren ska i samband med bygglov redovisa en 
markplaneringsritning som visar hur anpassning av hus och tomtmark ska 
lösas.

Marköverlåtelse
När byggherren presenterat tidplan för projektet och erhållit bygglov 
upprättar kommunen ett köpeavtal för överlåtelse av marken. Köpeavtalet 
kommer att villkoras att gälla under förutsättning att byggherren påbörjar 
byggnation i väsentlig omfattning senast 2018-12-31. Det markanvisade 
området kommer att överlåtas i befintligt skick och fritt från 
penninginteckningar. Köpeskillingen för markområdet ska beräknas enligt 
den vid överlåtelsetidpunkten gällande kommunala markpristaxan, för 
närvarande 325 000 kr per radhus.

Utbyggnad av vatten och avlopp
Den planerade bebyggelsen ska va-försörjas via kommunala ledningar i 
områdets södra kant. När byggherren tagit fram projekteringshandlingar för 
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området ska samråd ske med kommunens va-avdelning för överens-
kommelse om tidplan för utbyggnad, lämpliga anslutningspunkter mm. 
Byggherren ansvarar för utbyggnad av ledningarna inom kvartersmark.

Avgifter
Byggherren ska betala alla kostnader för bygglov inklusive planavgift, va-
anläggningsavgift, elanslutning mm i enlighet med gällande taxor. 
Kommunen svarar för kostnader för fastighetsbildning.

Försäljning av tomter via den kommunala tomtkön
Minst 15 stycken av radhusen ska erbjudas den kommunala tomtkön. 
Byggherren ska tillhandahålla försäljningsmaterial som kan ligga till grund 
för erbjudande till tomtkön.

Återgång av markanvisning
Om byggherren inte påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast 2018-
12-31 upphör markanvisningsavtalet att gälla utan föregående uppsägning 
och utan rätt för byggherren till ersättning för nedlagda kostnader. Om 
avtalet förfaller är byggherren skyldig att återställa marken så långt som är 
möjligt i ursprungligt skick.

Vidareöverlåtelse
Detta avtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga 
medgivande.

Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

Kommunens godkännande
Avtalet gäller under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande.
 

Luleå 2016-11- Luleå 2016-11-

För Luleå Kommun För Obos Mark AB

………………………. ………………………………..
Anna Lindh Wikblad André Lindström
Samhällsutvecklingschef Projektutvecklare

                                     

265



LULEÅ KOMMUN  

266



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-02

 
2016.1393-3.4.0.3

Göran Gabrielson

Avsiktsförklaringen – Luleå person- och godsbangård samt 
Resecentrum
Ärendenr 2016.1393-3.4.0.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avsiktsförklaringen – Luleå person- 
och godsbangård samt Resecentrum.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen har under en 
längre tid arbetat tillsammans med Trafikverket för att få till stånd ett rese-
centrum, rusta upp Luleå C och möjliggöra bebyggelse öster om järnvägen, 
Östra stranden. I avsiktsförklaring beskrivs den gemensamma ambitionen, 
etapper och åtgärder samt ansvarsfördelning. 

Ett nytt Resecentrum ersätter nuvarande busstation på Loet och knyter ihop 
regional och lokal busstrafik med järnväg. Det frigör kv Loet för bebyggelse 
med bostäder, verksamheter och torg. Resecentrum placeras på nuvarande 
uppställningsplats för personvagnar. Ny plats för dessa planeras vid Svartö-
bergets nordöstra sida. Plattformarna vid resecentrat nås via en gångpassage 
under järnvägsspåren. En passage som förlängs för att även knyta ihop cent-
rum med Östra stranden för gående och cyklister. En gemensam bil- och 
gång/cykeltunnel under järnvägen mellan Prästgatan och Lulsundsgatan er-
sätter nuvarande plankorsning.
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-02

 
2016.1393-3.4.0.3

Göran Gabrielson

Luleå bangård har idag stora brister i anläggningen som är gammal och sliten. Person- 
och godsbangården uppfyller inte krav på tillgänglighet och säkerhet. Punktligheten 
vid Luleå C är idag sämst i landet. Behov av reinvesteringsåtgärder och nyinveste-
ringar är stora. 

Kostnaderna för alla dessa åtgärder är stora och kommer till stor del att falla 
på Trafikverket och kommunen. Del av finansieringen förväntas komma från 
expolatering av kv Loet och Östra stranden med bostäder och arbetsplatser.

Både de statliga och kommunala investeringarna kräver långsiktig planering. 
Den statliga finansieringen är en del i den nationella transportplanen 2018 - 
2029. Arbetet att ta fram objekt till transportplanen pågår och den kommer 
troligen att fastställas hösten 2018.

Samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen förslår kom-
munfullmäktige att godkänna Avsiktsförklaringen – Luleå person- och godsban-
gård samt Resecentrum.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-08.
Förslag till Avsiktsförklaringen – Luleå person- och godsbangård samt Resecentrum.

Göran Gabrielson
 

Beslutet skickas till
Trafikverket
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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1 (5)

Avsiktsförklaring för Luleå bangård och resecentrum  

       
Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1 Parter

Trafikverket, region Nord, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket

Luleå kommun, org.nr 21 20 00-2742, 971 85 Luleå nedan kommunen

§2 Syfte och bakgrund

Syftet med projektet är att tillskapa ett attraktivt resecentrum med ökad tillgänglighet och möjlighet 
att tillgodose efterfrågad kapacitet över tid för ett ökat hållbart resande. Projektet ska även möjliggöra 
en stadsutveckling av östra delarna av Luleå centrum och bidra till Luleås roll som en viktig nod i den 
regionala utvecklingen.

Person- och godsbangården i Luleå C uppfyller inte krav på tillgänglighet och säkerhet, samtidigt som 
flera nya tågupplägg planeras till Luleå C. Punktligheten vid Luleå C är idag sämst i landet (statistik 
januari 2016). Bangården har dåligt kapacitetsutnyttjande och en stor del i detta är placering av 
personvagnsuppställningen och längden på spåren som kräver växlingsrörelser som påverkar 
genomgående trafik. 

Luleå bangård har idag stora brister i anläggningen som är gammal och sliten. Behov av 
reinvesteringsåtgärder (drift och underhåll) och nyinvesteringar på Luleå Bangård har identifierats 
under flertalet år för att klara kraven på tillgänglighet som Riksdagen satt upp men även för att klara 
ett ökat behov av kapacitet med anledning av ökad efterfrågan på persontrafik. Dessa behov har under 
de senaste 15 åren prioriterats bort och skjutits på framtiden i väntan på en större ombyggnation av 
bangården vilken dock har uteblivit. Idag finns det således stora brister och stora svårigheter att hålla 
bangården funktionsduglig samtidigt som efterfrågan på tågtrafik ökar. 

För Luleå bangård planeras ett ställverksbyte 2020 och konvertering till ERTMS 2023. Att göra denna 
investering på ca 500 miljoner i en anläggning som under flera år planerats att byggas om riskerar att 
vara en investering som kommer att behöva göras om. Det är betydligt enklare och mer 
kostnadseffektivt att redan innan ställverksbyte och införande av ERTMS ha en bangård på plats som 
uppfyller grundkrav på säkerhets- och funktionsaspekter. 

Luleå kommun ser att en utveckling av ett nytt resecentrum bidrar till och blir en nod i det lokala och 
regionala perspektivet och medverkar till kommunens mål om 10 000 fler Luleåbor. Luleå bangård 
skulle även kunna omdisponeras för att tillgängliggöra markytor för exploatering av centrumnära 
bebyggelse och en utveckling av Östra stranden i anslutning till stationsområdet. Att åstadkomma en 
regionförstoring och stärka tillgängligheten inom länet och omvärlden ses som viktigt. Likaså att 
kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer med god tillgänglighet till samhällsservice. Samverkan mellan 
statliga, regionala, kommunala och privata aktörer inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och 
fysisk planering förbättrar tillgängligheten på ett hållbart sätt. Det lägger grunden för att hela resan 
ska fungera med effektiva bytespunkter mellan olika transportslag.

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och 
kostnader för genomförandet av aktuella åtgärder och, i förekommande fall, hur det framtida 
väghållningsansvaret/ansvar för infrastrukturen ska fördelas. Medfinansieringsavtal tas fram för 
åtgärder om det blir aktuellt att genomförandet ska ske med medfinansiering.
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Parterna har inlett diskussioner i syfte att verka för:
- Anläggande av ny personvagnsuppställning på Svartön. Det är även möjligt att bygga 

personvagnsuppställningen i etapper för att tillgodose efterfrågad kapacitet över tid. 

- Att frigöra markytor för nytt resecentrum genom flytt av dagens personbangård.

- Genom borttagande av överflödiga växlar och spår kan arbetet med ett nytt signalställverk och 
ERTMS införandet vid Luleå bangård underlättas och kostnader minskas jämfört med att 
förändra systemet i efterhand. 

- Anläggande av nytt resecentrum. Ombyggnad av plankorsning Lulsundsgatan, ny gång-och 
cykelbro/anslutning som ersättning till nuvarande bro. 

- Möjliggöra nya bostäder och verksamheter vid Östra stranden. 

- Rivning av Kv. Loet, dagens busstation, möjliggöra nya bostäder och verksamheter på 
området.

Intill dess att avtal om medfinansiering och kostnadsfördelning träffats mellan parterna ska denna 
avsiktsförklaring gälla mellan parterna, dock längst till 2025-12-31.

§3 Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är

Idéstudie - Luleå bangård Dnr: F04-1300/IN80, 2011, Trafikverket.
Funktionsutredning - Luleå person- och godsbangård samt resecentrum, 2012, Trafikverket.

Åtgärdsvalsstudie
Åtgärdsvalsstudie Luleå person- och godsbangård samt resecentrum, utgåva 2014-06-10
Åtgärdsvalsstudie- för ökad tillgänglighet och säkerhet vid Luleå bangård samt för stadsutveckling 
östra delen av Luleå centrum, Dnr 2013/86937 YN002

Målbild Luleå resecentrum, beslutad av kommunfullmäktige 2015-03-30.
Planprogram Östra stranden, antaget 2006-05-15

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna 
avseende åtgärden
Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

 §5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering 

Parterna ska verka för att åtgärder genomförs för att uppnå mycket god måluppfyllelse i enlighet med 
åtgärdsvalsstudiens samlade bedömning.  Avsiktsförklaringen avser åtgärder enligt genomförd 
åtgärdsvalsstudie för ökad tillgänglighet och säkerhet vid Luleå Bangård samt för stadsutveckling östra 
delen av Luleå centrum. 

Trafikverkets beteckningar för dessa åtgärder är: 
 Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1, 

JN1801)
 Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 

2, JN1802)

Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1): 
Personvagnsuppställningen placeras på Svartön Övre.  För att ta sig till anläggningen planeras en ny 
anslutningsväg, förlängning av Metallvägen. Anslutning VA och Fjärrvärme till ny 
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personvagnsuppställning behövs. Markarbeten för järnvägsanläggning bl. a schakt, 
förstärkningsåtgärder, fyllning, kanalisation och anläggande av järnvägsspår görs. 
Planerad ny personvagnsuppställning ligger på LKAB:s fastighet vilket gör att markanspråket behöver 
lösas. Ytor för personalbyggnader, parkeringsytor av -och påfurnering tillskapas i området. 

Etapp 1.
Ny personvagnsuppställning (190-240 Mkr) 1
Åtgärder Finansieringsansvar Drift- och 

underhållsansvar
Rivning gamla malmlossningen Trafikverket -
Förlängning av Metallvägen Kommunen Kommunen
Anslutning VA och Fjärrvärme 
till ny personvagnsuppställning

Kommunen Kommunen

Järnvägskostnader, 
Markarbeten

Trafikverket Trafikverket

1 Uppskattade kostnader för genomförande av åtgärder inklusive byggherrekostnader och generella 
osäkerheter

Total uppskattad kostnad för kommunen är 23-30 Mkr av 190-240 Mkr.
Total uppskattad kostnad för Trafikverket är 167-210 Mkr av 190-240 Mkr.

Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2):
För att kunna uppföra ett nytt resecentrum i Luleå, med en förbindelse under järnvägen för 
Lulsundsgatan mot Prästgatan behöver en rad åtgärder genomföras. 

Åtgärder för frigörande av markytor samt spår och plattformsåtgärder är rivning av befintlig 
personvagnsuppställning, rivning och anpassning av befintliga spår, temporära lösningar under 
byggtid, anläggande av nya spår, anläggande av nya plattformar och anslutningar till dessa inklusive 
planskild passage till mellanplattform från stationshållet.

Övriga anläggningar som behövs är planskild korsning vid Lulsundsgatan, gång- och cykelpassage 
under järnvägen för förbindelse Östra stranden till nuvarande centrum, resecentrumbyggnad, 
anslutnings- och uppställningsytor för buss, cykel och bil, gång- cykelpassage som ersätter dagens 
gång och cykelbro till Malmudden. 

Etapp 2.
Frigörande av markytor för resecentrum 
Åtgärder Finansieringsansvar Drift- och 

underhållsansvar
Rivning gamla personbangården Trafikverket -
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Nytt resecentrum (410– 520 Mkr)1

Åtgärder Finansieringsansvar Drift- och 
underhållsansvar

Planskild korsning 
Lulsundgatan2

Kommunen Kommunen/Trafikverket

Planskild plattforms- 
förbindelse

50% Trafikverket/50% 
Kommunen

Trafikverket/Kommunen

Ny gång- och cykelbro Kommunen Kommunen
Nytt resecentrum 
järnvägskostnader

Trafikverket Trafikverket

Nytt  resecentrum exkl. 
järnvägskostnader

Kommunen Kommunen

1 Uppskattade kostnader för genomförande av åtgärder inklusive byggherrekostnader och generella 
osäkerheter.
2 Kommunen planerar att bygga den planskilda korsningen vid Lulsundsgatan oberoende av åtgärder 
under etapp 2.

Total uppskattad kostnad för kommunen är 177-227 Mkr av 410-520 Mkr. 
Total uppskattad kostnad för Trafikverket är 233-293 Mkr av 410-520 Mkr. För Trafikverket 
tillkommer kostnad för rivning av gamla personbangården.

Övrigt.
Åtgärder Finansieringsansvar Drift- och 

underhållsansvar
Rivning Kombispår och lastkajer 
och anläggande av ny frilast

Kommunen -

Kostnaden för rivning av kombispår och lastkajer och anläggande av ny frilast tillkommer kommunens 
kostnader.

Kommunen planerar för upp till 1500 bostäder inom Östra stranden och kvarteret Loet. För att detta 
ska vara möjligt krävs att åtgärder enligt ovan genomförs och att kommunen tar fram nya detaljplaner.
 
Överenskommelse med Jernhusen och LKAB som fastighetsägare hanteras separat och behandlas inte 
i denna avsiktsförklaring.

Finansiering, kostnadsförändringar och prisnivåomräkning
Kostnader för vissa åtgärder kan behöva fördelas mellan parterna. Vid fördelat finansieringsansvar 
krävs fortsatt utredning och projektering. Förhandling och upprättande av avtal kommer att ske om 
och när behov uppkommer.

Kostnaderna är uppskattade enligt prisnivå 2013-06-01  och justeras vid behov.

§6 Principer för fördelning av ansvar

Trafikverkets ansvar
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas vid genomförande av det som Trafikverket ansvarar för.
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Kommunens ansvar
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som ingår i det kommunala åtagandet.
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 

iakttas vid genomförandet av åtgärderna som kommunen ansvarar för.

§7 Principen för parternas samarbete

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna. Både kommunen och 
Trafikverket har ett arbetssätt för intern samordning i respektive organisation. Kommunen och 
Trafikverket har kommit överens om en gemensam samordning i styrgrupp och projektgrupp för 
arbetet i tidigt skede. Denna samordning ska genomsyras av målstyrning mot gemensamma 
målsättningar. Det bör finnas en gemensam målbild som konkretiseras successivt i arbetet. I samband 
med genomförande skapas särskilda projektorganisationer.

§8 Framtagande av medfinansieringsavtal
Parterna ska ta fram ett medfinansieringsavtal för åtgärder om genomförandet ska ske med 
medfinansiering.

 §9  Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och 
undertecknade av samtliga parter samt att projektet tas in i Nationell trafikslagsövergripande plan för 
transportsystemet och att Luleå kommun genom beslut i kommunfullmäktige godkänner 
avsiktsförklaringen.
 
Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att 
fullgöra vad som stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet. 

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring är 
beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande finansiering, 
åtgärdsplaner, detaljplaner, järnvägsplaner m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i 
avsiktsförklaringen, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli 
nödvändiga.

Avsiktsförklaringen upphör att gälla 2025-12-31. 

Avsiktsförklaringen har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
Arnold Vonkavaara
Regional Direktör
Trafikverket Region Nord Luleå kommun
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-10

 
2016.1275-3.4.0.3

Göran Gabrielson

Samhällsutvecklingskontorets yttrande avseende 
bredbandsutbyggnad 2017-2019
Ärendenr 2016.1275-3.4.0.3

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att utbyggnad av bredband 2017 prioriteras 
i Hollsvattnet, Bredträskheden, Selet, Västmark och Eriksberg.

2. Utbyggnad 2018 prioriteras i Niemisel.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens bredbandsgrupp, där även Lunet ingår, arbetar med kommande 
års prioritering av utbyggnaden av bredbandsfiber. I år läggs fiber i 
Stenudden, Sandnäset, Bälinge och Mörön. Planeringen för kommande projekt 
är osäker både vad gäller finansiering som vilka aktörer som bygger ut för 
bredband. Kommunen samverkar med flera parter men för  den del 
kommunen har eget ansvar för föreslås att de kvarvarande byarna i det 
tidigare byaprojektet prioriteras 2017 och 2018. 

Beskrivning av ärendet
För att få en helhet i planeringen av utbyggnad av bredband måste hänsyn tas 
till hur utbyggnaden kan finansieras och vilka aktörer som bygger ut för 
bredband. Möjligheten att få bidrag är begränsad och bidragssystemet 
kommer enbart att täcka delar av utbyggnaden. Luleå kommun har i denna 
bidragsomgång fått beslut om 15 miljoner kronor i bidrag. Förslag finns från 
regeringen att tillskjuta mer pengar till bredbandsutbyggnad vilket öppnar för 
ytterligare bidrag dock inte i samma nivå. En betydande del av utbyggnad av 
bredband kommer oavsett bidragssystem att ske på kommersiella grunder 
som bara till del kan styras av kommunen. Planeringen måste ta hänsyn även 
till denna utbyggnad.

Den kommersiella utbyggnaden på landsbyggden har hitintills främst skett av 
Lunet men även andra företag har visat intresse där Zitius (Telia) nu planerar 
för utbyggnad i Vitådalen och på sikt möjligen inom andra delar av 
kommunen.

Bidrag från Jordbruksverket har i den första omgången sökts av Luleå 
kommun och Lunet. I Råneå älvdal, Orrbyn, har en byaförening visat intresse 
att själva söka bidrag och ansvara för utbyggnaden. Luleå kommun har fått 
bidrag för Hollsvattnet, Bredträskheden, Selet, Västmark, Eriksberg och 
Niemisel. Lunet har erhållit bidrag för Vitå och Jämtön. Fullföljer Zitius 
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2016.1275-3.4.0.3

Göran Gabrielson

utbyggnaden finns möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen att bidraget 
omfördelas till en annan by.

Utbyggnaden av bredband sker samtidigt i flera riktningar. För den 
kommersiella utbyggnaden i Lunets regi styrs områdena till viss del av 
samverkan med andra parter, Luleå energis markförläggning av elledningar. 
Luleå kommuns utbyggnad av cykelnätet och Trafikverkets ombyggnad av 
Bodenvägen.

I bilagan Planerad fiberutbyggnad 2017-2019 finns en sammanställning av den 
nu kända utbyggnad som planeras för åren 2017 – 2019. En schematisk 
sammanställning är

- byarna kring Västmark och Selet
- byar/områden mellan Kallax och Måttsund
- byar/områden kring Rutvik
- byar/områden längs Björsbyvägen
- Persön/Ängesbyn och byar i närområdet
- Vitådalen
- Södra och Norra Sunderbyn
- Niemisel och Råneå älvdal

Bredbandsgruppen (samhällsutvecklingskontoret, tillväxtkontoret och Lunet) 
föreslår att kommunen riktar sina insatser till de kvarvarande byarna i det 
tidigare byaprojektet samt Ale. Lunet å sin sida avser att bygga där 
kommersiella förutsättningar finns kombinerat med platser där möjligheter till 
samförläggning ges, samt förtäta/bygga vidare utifrån tidigare utbyggnad.

I Råneå älvdal pågår arbete för att finna lösningar för fiberutbyggnad mellan 
Råneå och Niemisel. Kommunen har fått bidrag för utbyggnad i Niemisel och 
en förening arbetar för att i egen regi bygga ut fiber i Orrbyn och Prästholm. 
Lunet har ett stomnät upp till Prästholm. Möjligen kan intresse finnas för 
andra aktörer. Någon lösning finns dock ännu inte men målet bör vara att 
verka för att området har tillgång till fiber senast 2020.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2016-11-08
 Bilaga till Tjänsteskrivelse Planerad fiberutbyggnad 2017-2019

Göran Gabrielson
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Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Tillväxtkontoret
IT-kontoret
Lunet AB
Samhällsutvecklingskontoret
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Planerad fiberutbyggnad 2017-2019

2016 Stenudden Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Mörön småort Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Bälinge tätort Lunet
Sandnäset småort Lunet

2017 Hollsvattnet Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Bredträskheden Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Selet by Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Västmark by Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Eriksberg Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Jaktviken Lunet
Börtnäsheden Lunet
Kallviken Lunet
Reveln småort Lunet Samförläggning Luleå energi el
Flarken småort Lunet Samförläggning Luleå energi el
Bränna småort Lunet Samförläggning Luleå energi el
Rutvikssund Lunet Samförläggning Luleå energi el
Näset Lunet Samförläggning Luleå energi el
Revelsudden Lunet
Björsbyn småort Lunet Samförläggning Trafikverket ny cykelväg
Holmen Lunet Samförläggning Trafikverket ny cykelväg
Sinksundet småort Lunet
Ängesbyn småort Lunet Samförläggning Luleå energi el
Persön Lunet
Kallax Lunet Samförläggning Trafikverket ny cykelväg
Lulnäsudden Lunet Samförläggning Försvarsmakten, vattenledning

2018 Niemisel småort Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Niemisels station Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Ale Luleå kn Bidrag från Jordbruksverket
Jämtön Zitius
Jämtöavan Zitius
Högsön by Zitius
Vitå småort Zitius
Midbyn småort Zitius
Vitåfors Zitius
Lövskär småort Lunet Samförläggning Luleå kommun ny cykelväg
Bränslan småort Lunet
Södra Sunderbyn Lunet
Bodvallen småort Lunet
Nickbyn Lunet
Altersund Lunet
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Metsundet Lunet
Bodön Lunet
Börjelslandet småort Lunet
Holmar Lunet
Prästholm Egen förening
Orrbyn Egen förening

2019 Norra Sunderbyn Lunet Samförläggning Trafikverket, väg 97
Knösen Lunet Samförläggning Trafikverket ombyggnad väg 97
Böle Lunet
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2016/469

Förslag till placering av ny station för Räddningstjänsten 
inklusive SOS Alarm och Ambulans
Ärendenr 2016/469

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en placering av ny station för 
Räddningstjänsten inklusive SOS Alarm och Ambulans prövas i pågående 
planuppdrag för detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 och 
del av Räfsan 2.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att söka lämpliga lokaliseringar för 
ny station för räddningstjänst, ambulans och SOS Alarm enligt KS 2016-05-09 
§152. Dagens lokaler för SOS Alarm klarar inte de certifieringskrav som EU 
ställer på larmcentraler. Byggnaderna måste från 2019 vara mer 
störningsokänsliga med bland annat stadigare byggnadskonstruktion. Luleå 
kommun har som ambition att ge SOS Alarm goda förutsättningar att ha sin 
central för norra regionen i Luleå. Platserna i centrum respektive Gammelstad 
där nuvarande verksamheter finns kommer även att möjliggöra till annan 
exploatering, vilket är till fördel för kommunen.

Den lokaliseringsstudie som gjorts visar att en placering på det så kallade Lilla 
Mjölkuddsberget är en av två lämpliga platser att gå vidare med för placering 
av ny station. Vid en placering på Lilla Mjölkuddsberget kan dagens två 
stationer minskas ner till en, då insatstider till Sjukhuset och Världsarvet är 
kortare än från dagens centrumstation. En lokalisering på Lilla 
Mjölkuddsberget medger ett rationaliserat användande av marken i och med 
möjligheterna till samordning med andra verksamheter, då området idag är 
föremål för lokaliseringsutredningar för verksamheterna Logemententet samt 
ÅVC/ÅVM samt andra kommunala verksamheter, i pågående planuppdrag 
KS 2016-03-14 § 116. I och med detta finns möjlighet att ta med en tomt för 
station för räddningstjänst, SOS Alarm samt ambulans i pågående 
planuppdrag.

Lilla Mjölkuddsberget är en lämplig placering som inrymmer samtliga ovan 
nämnda verksamheter inom planområdet Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 
och del av Räfsan 2. Motiv till placering av ny station för räddningstjänst, SOS 
Alarm samt ambulans ses nedan.

1. Placeringen är funktionellt optimal för Räddningstjänsten inkl. SOS 
Alarm och Ambulans. 
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2016/469

2. Dagens två stationer kan minskas ner till en, då insatstider till 
Sjukhuset och Världsarvet är kortare än från dagens centrumstation.

3. Placeringen medger ett rationaliserat användande av marken i och 
med möjligheterna till samordning med andra verksamheter. 

4. Genom att nyttja befintligt planuppdrag KS 2016-03-14 § 116 svarar 
placeringen mot de tidsmässiga förutsättningar och krav på 
störningsokänslighet som SOS-Alarm har på dess lokaler från och med 
2019. Lilla Mjölkuddsberget är den enda plats där vi idag kan säga att 
den för SOS Alarm nödvändiga tidsplanen har utsikt att hållas 
förutsatt att planen vinner laga kraft inom utsatt tid. Risken för 
tidsförskjutning är således större vid den föreslagna platsen vid Luleå 
Energi, där planuppdrag för ny detaljplan erfordras och risk med 
ledningsflytt med höga kostnader finns.

5. Placeringen på Lilla Mjölkuddsberget är inte mer kostnadsdrivande än 
för den alternativa lokaliseringsplatsen vid Luleå Energi. Att 
iordningsställa tomtmarken är rimligen kostnadsekvivalent på de två 
platser som är aktuella för Räddningstjänstens, SOS Alarm och 
ambulansens del. Fördelen med Lilla Mjölkuddsberget är att vi kan 
erhålla samnyttjande av åtgärder avseende infrastruktur (väg, el, VA 
och värme) om vi samlokaliserar med verksamheterna Logement och 
ÅVM/ÅVC, i stället för i värsta fall på tre olika platser i kommunen.

6. Tidiga studier av verksamheternas ytbehov visar på att samnyttjandet 
av ytor redan på skisstadiet har minskat de gemensamma utvändiga 
ytbehoven med ca 1 000 m2 för såväl Räddningstjänst som Logementet 
och kan bli ännu högre tillsammans med ÅVM/ÅVC. 

7. Genom ett lämpligt tids- och mängdmässigt uttag av berg kan uttaget 
anpassas till den avsättningsplan som är under framtagande. Detta 
bidrar till att även de andra verksamheternas placering är väl 
motiverade i förhållande till sina alternativa platser.

8. Stationen för Räddningstjänsten, SOS Alarm och ambulans kommer att 
fungera utmärkt som isolerad företeelse på den föreslagna platsen 
både inledningsvis, om byggstart för övriga verksamheter senareläggs 
i förhållande till stationen, och även över tid om ingen annan 
verksamhet flyttas dit. Väglösningar har studerats som möjliggör 
utryckningar samtidigt som det kan förekomma byggtrafik i området. 

9. Slutligen bidrar förslaget till ett fortsatt rationellt nyttjande av 
planområdet för utpekade behov och en stärkt rationalitet i den 
verksamhet som då kan bli aktuell.

I projektet har riskhantering gjorts, där närheten av järnväg, risk för 
grundvattensänkning och avrinningsproblem samt bergsprängning särskilt 
har bedömt och en handlingsplan har arbetats fram för dess hantering. 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Kommunledningsförvaltningens/samhällsut
vecklingskontoret

Ärendenr
Anders Bylund 2016-10-31

 
2016/469

Samhällsutvecklingskontoret har i detta ärende samrått med 
Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning Projektutveckling.

Beslutsunderlag
 Lokaliseringsutredning - Lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansen 

och SOS Alarm 160225
 Uppdrag Lokalisering av räddningstjänsten – KS 2016-05-09 §152
 Planuppdrag - detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32 

och del av Räfsan 2 – KS 2016-02-14 §116

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen/projektutveckling
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-05-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 152

Lokalisering av räddningstjänsten
Ärendenr 2016/469-3.1.1.2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att gå 
vidare med utredning av några olika alternativ för placering av ny 
brandstation vilket innebär att stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med 
räddningstjänsten ska:

1. Utreda slutligt ytbehov och tänkbar disposition av aktuella alternativa 
lokaliseringar.

2. Utreda vad som krävs för att iordningsställa aktuella tomter (markarbeten, 
flyttning av kraftledning etc.)

3. Utifrån utredningarna föreslå ny lokalisering av brandstation.
4. Bedriva arbetet så att detaljplaneuppdrag för valt alternativ kan lämnas i 

augusti 2016.
5. Förbereda byggande genom att föreslå medel för investering och drift i 

kommande budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns tre brandstationer i Luleå kommun, två heltidsstationer och en 
deltidsstation. Luleås centrumstation är 50 år gammal och inte anpassad efter 
hur verksamheten ser ut idag. Den är sliten och behöver rustas upp om den 
ska finnas kvar. Det krävs stora renoveringar inom en snar framtid om den 
ska fortsätta fylla sitt syfte.

Stationen inrymmer förutom räddningstjänsten också ambulans (NLL), SOS 
Alarm och Fritidsförvaltningen. Det finns samordningsfördelar med att ha 
SOS, räddningstjänsten och ambulansen samlokaliserade.

Dagens lokaler för SOS Alarm klarar inte de certifieringskrav som EU ställer 
på larmcentraler. Byggnaderna måste från 2019 vara mer störningsokänsliga 
med bland annat stadigare byggnadskonstruktion. Luleå kommun har som 
ambition att ge SOS Alarm goda förutsättningar att ha sin central för norra 
regionen i Luleå.

Därför bör en plats för en ny brandstation pekas ut så fort som möjligt och 
planering för byggande startas under 2016.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-05-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 152 (forts) 

Samhällsutvecklingskontoret har i samarbete med 
stadsbyggnadsförvaltningen undersökt lämpliga lägen för en ny brandstation. 
Med hänsyn till tidplanen för SOS Alarm och de ytor som krävs finns två 
huvudalternativ:

• Vid Notvikens cirkulationsplats mellan Bodenvägen och järnvägen.
• På Porsögårdens industriområde mitt emot Luleå Energi.

Dessa kräver dock vidare utredningar. Dels de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för att flytta en kraftledning som går tvärs över aktuellt 
område vid Luleå Energi. Dels förutsättningarna för att inrymma de 
funktioner som önskas på tillgängliga ytor och hur ytorna kan iordningställas.

Dessutom pågår några parallella utredningar som kan resultera i andra 
möjliga lokaliseringar. Dessa bör följas och eventuellt också utredas djupare 
om huvudalternativen av någon anledning visar sig vara ogenomförbara.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår 2016-04-04 att stadsbyggnadsnämnden 
får i uppdrag att gå vidare med utredning av några olika alternativ för 
placering av ny brandstation. Detta innebär att stadsbyggnadsförvaltningen i 
samverkan med räddningstjänsten ska räddningstjänsten får i uppdrag att 
snarast genomföra fördjupade utredningar så att val av lokalisering kan göras 
och beslut om detaljplaneuppdrag kan tas i augusti 2016.

Utredningsmedel finns avsatta i stadsbyggnadsförvaltningens budget. 
Räddningstjänsten har en viktig roll som verksamhetsutövare och beställare 
av de ytor som krävs.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-04-25 § 173 föreslagit 
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Lokaliseringsutredning Räddningstjänsten 2016-02-25. Hid: 2016.2654
 Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 2016-04-04 Hid: 2016.2557
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 173, 2016-04-25
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsen 2016-05-09

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 152 (forts) 

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Räddningstjänsten
Stadsbyggnadsnämnden
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

StadsbyggnadsförvaltningenStadsbyggnadsförvaltningen

Lokaler för Räddningstjänsten, Ambulansen 
och SOS Alarm 

Sammanställning 2015-02-25 

kompletterat efter möte
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen

Sammanställning av alternativ för lokalisering av ny station för räddningstjänsten.

Som förutsättningar gäller att 

• Ett optimalt läge är mellan ”rostbollen” och Mjölkuddsrondellen för att endast behöva 
ha en station i stadsbyggden. Råneå är inte inräknad.

• Ungefär samma ytor som dagens lokaler, gäller tills lokalprogram har tagits fram. Antal 
”portar” samma som idag (22 st) 

• SOS har verksamhet på dispens fram till 2019. 

Jämförelse ska göras med befintligt läge och bedömningarna görs utifrån 

1. Insatstider, nåbarhet och om ytterligare stationer behövs inom stadsbyggden och ev i 
Sörbyarna.

2. Tomtstorlek

3. Rådighet, markägare, Ev möjliget att köpa in

4. Planläge och risk för svårighet att få igenom planändringar

5. Byggtid och kostnader

6. Andra begränsande faktorer för genomförbarhet

7. Trafiktekniskt möjliga och kostnad för åtgärder

8. Behov av övrig infrastruktur, kostander och genomförbarhet

9. Konsekvenser för andra och andra verksamheter

9
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

Stadsbyggnadsförvaltningen

Befintligt läge
1. Om befintlig station behålls finns behovet av en station i ett läge 

motsvarande Gammelstad.

2. Tomt ca 5700 m2, Idag hyr Rtj 6 342 m2 varav ambulans, NLL, ingår 
i denna yta med 711 m2, BRA-yta. SOS-alarm hyr 496 m2, BRA. 
Idag totalt 22 portar för stora fordon, mindre fordon och ambulan-
ser. 
Jämförbara nya stationer har en tomtyta på 16000-20000m2.

3. Kommunal mark

4. Gällande detaljplan A-ändamål med begränsning av byggrätt i 
höjdled.

5. Ombyggnad skulle kräva ersättningslokaler, vilket saknas, under 
ombyggnad och en byggtid på byggtid ca 2,5 – 3 år från idé/ behov 
och program till inflyttning, utöver ev tid för planändring. Kostna-
der?

6. Tekniska krav på byggnad för SOS alarm. Ersättningslokaler under 
en större ombyggnad. 

7. Trafik inga åtgärder.

8. Behov av övrig infrastruktur, kostander och genomförbarhet?

9. Attraktiv mark för många andra verksamheter. 
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen

Norr om rostbollen
1. Med detta lägen kan antalet stationer ev minskas då insatstider till 

Sjukhuset och Värlsarvet är kortare än från dagens centrumstation.

2. Tomt ca 14000 m2 (illustration), tomten måste utredas mer i detalj 
avstämt mot mer preciserade behov. 

3. Kommunal mark. Förlängning Banvägen ägs av OKQ8

4. PL288 Natur, kräver ny DP för både användning, cirkulationsplats 
och förlängning av Banvägen. DP ca 1,5 år.

5. Markförhållanden morän, tidigare verksamheter kan ha orsakat 
markföroreningar. Byggtid ca 2,5 – 3 år från idé/ behov och pro-
gram till inflyttning. Kostnader?

6. ÖP del av området utpekat med ekologiska värden. Ligger inom 
reserverats område för Norrbotniabanan (avgränsning eller på 
kommunal risk), uppmärksamhetsområde för farligt gods på både 
järnväg och väg(troligen inget hinder). Ligger inom handelstråket 
från Skutviken ut mot Storheden. Dubbelspår var hamnar på andra 
sidan befintligt spår på denna sträcka.

7. Finns sedan tidigare planer på en cirkulationsplats i förlängning av 
Banvägen, nuvarande anslutning skulle i så fall stängas mot Björk-
skataleden. Kostnad för åtgärder uppskattad till ca 5 milj. Markför-
värv förlängningen av gatan.

8. VA-ledningar finns i förlängningen av Banvägen, måste flyttas i 
sidled, en mer långsmal form på tomten bör utredas. Dagvatten från 
rondellen landar i området. 

9. Inga uppenbara negativa konsekvenser för andra befintliga verk-
samheter. Läget skulle kunna vara attraktivt för kommersiella verk-
samheter. Lokalisering vid infart, utformningsaspekten viktig.

Norr om rostbollen
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

StadsbyggnadsförvaltningenNorr om rostbollen
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen StadsbyggnadsförvaltningenPorsögården, Luleå Energi

Porsögården, Luleå Energi
1. Med detta lägen kan antalet stationer ev minskas då insatstider till 

Sjukhuset och Värlsarvet är kortare än från dagens centrumstation.

2. Tomt ca 15100m2 (illustration) Markförlagda kraftledningar för-
sörjer FB och ägs av Vattenfall ligger i den synliga snirklande träd-
fria stråket över tomten. Om tomten ska vara möjlig måste dessa 
ledningar flyttas och tomten anpassas utifrån detta, kräver utred-
ning. Luftledningar norr om tomten (Vattenfall) försörjer SSAB och 
LUKAB.

3. Luleå kommun.

4. PL262 och PL297 Natur och Natur/Ledning, GC från Notvikens sta-
tion mot Campus. 

5. Markförhållanden torv och relativt blött. Byggtid ca 2,5 – 3 år från 
idé/ behov och program till inflyttning. Avvattning och ev återföring 
av ytvatten mot Naturreservatet är viktiga frågor. Kostnader?

6. Närhet till natura 2000 och Naturreservat. Inget förorenat yt- eller 
dagvatten mot viken. Marken utpekad som odlingsbar typ, ingen 
utpekad användning. Närhet till ledningar och FB (säkerhetsrisk?) 
Överensstämmer inte helt med ÖP 2013. 

7. Anslutning mot Universitetsvägen, ev flytt av GC. Kostnader?

8. VA är möjligt att lösa. 

9. Lokalisering vid det som håller på att bli en viktig infart till univer-
sitet och SciencePark, utformningsaspekten viktig.
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

StadsbyggnadsförvaltningenPorsögården, Luleå Energi
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen StadsbyggnadsförvaltningenPorsögården, bakom Beijer

Porsögården, bakom Beijer

1. Med detta lägen kan antalet stationer ev minskas då insatstider till 
Sjukhuset och Värlsarvet är kortare än från dagens centrumstation.

2. Tomtstorlek ca 28000m2 (illustration), Mindre markförvärv/byte 
med Beijers för infart om in bef mast ska måsta flyttas. Tomten är 
mer kvadratisk och bredden kan inte bli mer än ca 210 meter.

3. Luleå kommun. Har länge bevarats som en markreserv.

4. Gällande detaljplan A267, park eller planetering. ÖP anger förtät-
ning av verksamheter. Ny detaljplan behövs. RI järnväg, reservat 
järnväg, uppmärksamhetsområde för transporter farligt gods på 
järnväg men knappast begränsande för RTJs verksamhet. Nya dub-
belspåret troligen på den här sidan befintligt spår.

5. Markförhållanden stora höjdskillnader, sprängning av berg Byggtid 
ca 2,5 – 3 år från idé/ behov och program till inflyttning. Uttag av 
massor innan bygget kan påbörjas. Kostnader?

6. Närhet till natura 2000 och Naturreservat. Inget förorenat yt- eller 
dagvatten mot viken. Marken utpekad som odlingsbar typ, ingen 
utpekad användning. Närhet till ledningar och FB (säkerhetsrisk?) 
Överensstämmer inte helt med ÖP 2013. 

7. Anslutning via planerad rondell vid infart till Beijers. Ev påfart till 
Haparandavägen mot stan, det behöver dock utredas mera.

8. Ett par hundra meter ny anslutningsledningar behövs. Befintliga 
luftledningar för kraft har gjorts om till markförlagda och luftled-
ningar demonteras i dagsläget.

9. Området är föremål för andra lokaliseringsutredningar.
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

StadsbyggnadsförvaltningenPorsögården, bakom Beijer
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen

Bensbyvägen, AGA
1. Med detta lägen kan inte antalet stationer minskas då insatstider till 

Sjukhuset och Värlsarvet är för långt från detta läge.

2. Tomt ca 9100 m2 (illustration)

3. Markägare AB Logement 2 i Luleå, Ev möjliget att köpa in

4. A368 JM, Småindustri, 2 våningar, begränsningar i utfarter mot alla 
håll utom Logementsvägen. 

5. Markförhållanden morän. Byggtid ca 2,5 – 3 år från idé/ behov och 
program till inflyttning. Kostnader? 

6. Delvis inom uppmärksamhetsområde för farligt gods på 
väg(troligen inget hinder). 

7. In och ut mot Bensbyvägen med tillåtet för endast utryckningsfor-
don med vänstersväng, blåsljusstopp både på Bensbyvägen och på 
Svartöleden. Kostnader?

8. Hur ser framtid/förändring ut för transformatorstationen? Kostna-
der?

9. Exponerat läge vid en stor väg i staden och en väl gestaltad byggnad 
skulle vara välgörande. 

Bensbyvägen, AGA
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Dnr: SBF  

Stadsbyggnadsförvaltningen

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Karin Lidén SBF/Stadsplanering/plan

Stadsbyggnadsförvaltningen
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Dnr: SBF 

Lokaliseringsutredning
Räddningstjänsten 2016-02-25Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen

Analys och rekommendationer
Av de utredda områdena är 3 ev 4 lägen föreslagna för fortsatt utredning :

• Norr om Rostbollen

• Porsögården, Luleå Energi

• Porsögården, bakom Beijer

• ev Bensbyvägen, AGA

De utredda områdena som inte rekommendera faller bort eftersom att :

• De är områden som inte kommunen äger, förmodade inköp av mark 
bedöms bli både ta lång tid och bli väldigt kostsam och i vissa fall är 
trafiktekniska eller byggnadstekniska hindret.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-04

 
2016/469

Anders Bylund

Utredningsuppdrag gällande lokalisering av 
räddningstjänsten
Ärendenr 2016/469

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att gå 
vidare med utredning av några olika alternativ för placering av ny 
brandstation vilket innebär att stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med 
räddningstjänsten ska:

1. Utreda slutligt ytbehov och tänkbar disposition av aktuella alternativa 
lokaliseringar.

2. Utreda vad som krävs för att iordningsställa aktuella tomter 
(markarbeten, flyttning av kraftledning etc.)

3. Utifrån utredningarna föreslå ny lokalisering av brandstation.
4. Bedriva arbetet så att detaljplaneuppdrag för valt alternativ kan 

lämnas i augusti 2016.
5. Förbereda byggande genom att föreslå medel för investering och drift i 

kommande budgetarbete.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns tre brandstationer i Luleå kommun, två heltidsstationer och en 
deltidsstation. Luleås centrumstation är 50 år gammal och inte anpassad efter 
hur verksamheten ser ut idag. Den är sliten och behöver rustas upp om den 
ska finnas kvar. Det krävs stora renoveringar inom en snar framtid om den 
ska fortsätta fylla sitt syfte.

Stationen inrymmer förutom räddningstjänsten också ambulans (NLL), SOS 
Alarm och Fritidsförvaltningen. Det finns samordningsfördelar med att ha 
SOS, räddningstjänsten och ambulansen samlokaliserade.

Dagens lokaler för SOS Alarm klarar inte de certifieringskrav som EU ställer 
på larmcentraler. Byggnaderna måste från 2019 vara mer störningsokänsliga 
med bland annat stadigare byggnadskonstruktion. Luleå kommun har som 
ambition att ge SOS Alarm goda förutsättningar att ha sin central för norra 
regionen i Luleå.

Därför bör en plats för en ny brandstation pekas ut så fort som möjligt och 
planering för byggande startas under 2016.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-04-04

 
2016/469

Anders Bylund

Samhällsutvecklingskontoret har i samarbete med 
stadsbyggnadsförvaltningen undersökt lämpliga lägen för en ny brandstation. 
Med hänsyn till tidplanen för SOS Alarm och de ytor som krävs finns två 
huvudalternativ:

 Vid Notvikens cirkulationsplats mellan Bodenvägen och järnvägen.
 På Porsögårdens industriområde mitt emot Luleå Energi.

Dessa kräver dock vidare utredningar. Dels de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för att flytta en kraftledning som går tvärs över aktuellt 
område vid Luleå Energi. Dels förutsättningarna för att inrymma de 
funktioner som önskas på tillgängliga ytor och hur ytorna kan iordningställas.

Dessutom pågår några parallella utredningar som kan resultera i andra 
möjliga lokaliseringar. Dessa bör följas och eventuellt också utredas djupare 
om huvudalternativen av någon anledning visar sig vara ogenomförbara.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att gå vidare med utredning av några olika alternativ för placering 
av ny brandstation. Detta innebär att stadsbyggnadsförvaltningen i 
samverkan med räddningstjänsten ska räddningstjänsten får i uppdrag att 
snarast genomföra fördjupade utredningar så att val av lokalisering kan göras 
och beslut om detaljplaneuppdrag kan tas i augusti 2016.

Utredningsmedel finns avsatta i stadsbyggnadsförvaltningens budget. 
Räddningstjänsten har en viktig roll som verksamhetsutövare och beställare 
av de ytor som krävs.

Beslutsunderlag
 Lokaliseringsutredning Räddningstjänsten 2016-02-25

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten

298



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-03

 
2016.1408-2.3.0.3

Sara Palmman

Medel för inrättande av kvalitetsstrateg inom jämställdhet

Ärendenr 2016.1408-2.3.0.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tjänsten som kvalitetsstrateg med inriktning 
jämställdhet under åren 2017-2019 ska finansieras med 1000 tkr per år via 
anslaget strategiska utvecklingsinsatser. Efter 2019 beaktas finansiering av 
tjänsten i strategisk plan och budget. 

Sammanfattning av ärendet
I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om Luleå kommuns strategi 
för jämställdhetsintegrering. I strategin fastställs att som stöd i arbetet med att 
integrera jämställdheten inom kommunens alla verksamheter ska en 
samordnande funktion finnas. Tjänstepersonen med det samordnande 
funktionsuppdraget ska leda och utveckla kommunens arbete på 
kommunövergripande nivå. I uppdraget ingår även att samordna
arbetet med utbildning samt vara konsultativt stöd/strategisk rådgivare
till kommunens verksamheter. 

En avgörande faktor för att jämställdhetsintegreringen ska vara framgångsrik 
är att frågorna kopplas samman med organisationens ordinarie kvalitets- och 
utvecklingsarbete. Som ett led i detta kommer därför en kvalitetsstrateg med 
fokus på jämställdhetsfrågor att rekryteras. Medel för tjänsten föreslås att 
under de tre första åren tas ur kommunstyrelsens strategiska 
utvecklingsmedel. Efter 2019 finansieras tjänsten inom ramen för ordinarie 
förvaltningsstruktur.

Sara Palmman
Strateg

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Personalkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-10-06

 
2016.1257-1.2.3.1

Karl-Henrik Dagman

Luleå On Ice 2017 samt förslag på fortsatt arbete med 
framtida Luleå On Ice-evenemang
Ärendenr 2016.1257-1.2.3.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut 
efter samråd med stadsbyggnadsförvaltningen

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Sektionen Park och 
evenemang, på Stadsbyggnadsförvaltningen är projektledare för Luleå 
on ice från och med 2017.

2. För evenemanget anslås 30 tkr för år 2016 samt 90 tkr för 2017. Medel 
anvisas från strategiska utvecklingsinsatser. 

3. 35 tkr anslås från tillväxtkontorets marknadsföringsanslag. 
4. Berörda förvaltningar bär sina egna personalkostnader i arbetet med 

Luleå on ice.

Sammanfattning av ärendet
Lördagen den 5 mars 2016 hölls årets stora vinterfest " Luleå on ice" på Södra 
hamnplan. Luleå Kommun bjöd tillsammans med flertalet aktörer besökarna 
på ett fullspäckat program. Stadsbyggnadsförvaltningen deltog också på 
evenemanget och representerades av tre avdelningar - Gata och Trafik, 
Landskap och Trafik och Vatten och Avlopp.  I det området kunde besökarna 
få information om kommunens vatten och avloppshantering, 
vinterväghållning och cykling i stan. För övrigt fanns det mycket att göra och 
titta på området. Till exempel, hundspann, konståkning, curling, iscykling 
med fatbikes, fallskärmsåkning med skidor, pimpelfiske, snöskulptering och 
mycket annat. Från scenen bjöds det på dansuppvisningar och 
musikframträdanden med bland andra Exiled Dance Crew, Luleå Rytmik & 
Balettförening, Josef Love Tallenhed och Luleås internationella kör.  Det fanns 
även mat till försäljning och flera grillplatser för egna matsäckar. Besökarna 
bjöds på korv med bröd och festis. I samband med Luleå on ice arrangerades 
Luleå Hockey utomhusturneringen Winter Classic för de yngsta 
hockeyspelarna. Sportfiskeklubben i Luleå anordnade Lulenappet, en 
pimpelfisketävling för både barn/ungdomar och vuxna. Uppskattningsvis var 
det under dagen ca 10 000 personer som besökte Luleå on ice. 

Tillväxtkontoret har tidigare fungerat som projektledare för Luleå on ice och 
har tillsammans med fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 
kommunikationskontoret arbetet i en gemensam projektgrupp. För att 
fortsättningsvis också kunna genomföra Luleå on ice, utifrån resurser, har 
diskussioner förts gällande om stadsbyggnadsförvaltningen, sektionen Park 
och evenemang i fortsättningen kan komma att projektleda evenemanget. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-10-06

 
2016.1257-1.2.3.1

Karl-Henrik Dagman

Park och evenemang har stor kompetens kring evenemang av liknande 
karaktär då de anordnar både Luleå hamnfestival och Luleå i nytt ljus.

Budget för evenemanget består av 120 000kr för extern projektledning, ljud 
och scen, övriga aktiviteter som exempelvis hundspann, mat till funktionärer, 
tillstånd och toaletter. De 35 000kr som anslås från marknadsföringsanslaget 
används till kostnader för artister på scenen marknadsföring av evenemanget 
genom annonser, radioreklam och fotograf.  

Karl-Henrik Dagman
Marknadsföringsansvarig, tillväxtkontoret

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, ekonomikontoret och SBF Park och evenemang.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-08

 
2016.1214-3.5.1.1

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av 
Musikens makt 2017
Ärendenr 2016.1214-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering 
av musikfestivalen Musikens makt 2017.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Musikens makt ansöker om 1 700 tkr till finansiering av Musikens 
makt 2017. Föreningen avser att genomföra evenemanget enligt samma 
upplägg som tidigare år, och fortsätta att utveckla festivalen som ett 
profilstarkt evenemang i Musiksverige. Föreningen Musikens makt äger 
festivalens namn och är huvudman. Föreningen anlitar personer och företag 
för genomförandet. Festivalerna 2012-2016 har genomförts av företaget 
Pancakelady.

Festivalen ska profilera Luleå som musikstad och skapa en arena för länets 
musikakter. Festivalen ska vara drogfri och musiken ska vara i centrum. I 
samband med festivalen har även en branschträff anordnats.

Kostnaden för festivalen Musikens makt 2017 beräknas till 2 100 tkr. 
Finansiering söks från kommunstyrelsen (1 700 tkr), kulturförvaltningen 
(50 tkr), Norrbottens läns landsting (100 tkr), sponsorer (240 tkr), platshyra 
(10 tkr).

Tillväxtkontoret konstaterar att Luleå kommun står för drygt 80 % av 
evenemangets planerade finansiering samt att det är ett betydande belopp 
som söks från Luleå kommun. Mot bakgrund av detta menar tillväxtkontoret 
att uppdraget bör upphandlas. Därför föreslår tillväxtkontoret att ansökan 
avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av Musikens makt 2017, bilaga

Håkan Wiklund
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Föreningen Musikens Makt
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Föreningen Musikens Makt, orgnr 802465-3969 

Stationsgatan 36, 972 32 Luleå 

Kontakt: Elisabeth Rosenbrand 

073-036 48 77 elisabeth@pancakelady.se 

 

Ansökan musikfestival 
Föreningen Musikens Makt önskar besked av Luleå kommun om intresset för festivalen 

2017. Vi avser att genomföra arrangemanget på Gültzauudden i augusti enligt samma 

upplägg som tidigare. Styrelsen har vid sammanträde 2016-09-22 beslutat göra denna 

ansökan till Luleå kommun. 

 

Styrelsen är medveten om att det pågår en utvärdering av samtliga festivaler och medver-

kar gärna i en utveckling av Luleås evenemang. Däremot behöver vi redan nu ett besked 

om nästa sommars festival för att garantera en fortsättning för vår del. Som vi har förstått 

kommer kommunen inte att kunna fatta beslut om en evenemangsstrategi förrän en bit in 

på nästa år. Det blir för sent för att vi ska kunna planera och behålla vår projektorganisat-

ion. För att säkerställa Musikens Makts framtid behöver vi ett besked under oktober må-

nad. 

 

Planen är att festivalen ska fortsätta att utvecklas mot vår vision om att Musikens Makt ska 

vara ett profilstarkt evenemang i Musiksverige, en vision som vi känner att vi är på mycket 

god väg att uppnå.  

 
Om Luleå ska positionera sig som kulturstad behövs en profilerad musikfest som Musikens 

Makt. Det stärker Luleås varumärke och attraktionskraft. Festivalen har fått mycket beröm 

för sin fingertoppskänsla i artistbokningarna. En av Sveriges största musikportaler (Festival-

rykten) kallar festivalen för ”en av Sveriges allra bästa gratisfestivaler” och Skandinaviens 

största musikmagasin GAFFA hyllar festivalens bokningar och skriver att ”Luleå levererar”.  

 

Genom att våga vara nytänkande och orädd har Musikens Makt även fått mycket upp-

märksamhet för sitt jämställdhetsarbete och för sitt beslut att göra festivalen köttfri. Musi-

kens Makt har snabbt fått ett gott anseende i Musiksverige. I fjol vann festivalen Livemusik 

Sveriges pris ”Liveapan” för årets nyskapare i konkurrens med hela Festivalsverige. 

 

Festivalens koncept ligger väl i linje med Luleås kärnvärden; nytänkande, naturnära och 

nära. Musikens Makt bör också ses i ett sammanhang med övriga evenemang under 

sommaren; som Luleå Pride, Hamnfestivalen och Kulturnatten. 
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Föreningen ansöker om ett bidrag från Luleå kommun i samma storleksordning som tidi-

gare. Den totala kostnaden för festivalen 2017 beräknas till 2,1 miljoner kronor. Kalkylen 

förutsätter även bidrag och insatser från kulturförvaltningen och stadsbyggnadsförvalt-

ningen motsvarande tidigare år. 

 

Finansieringen bygger på en kalkyl med andra bidragsgivare och företagssponsring. Öv-

riga samarbetspartners går in med t ex arbetskraft, rabatt eller betalar en faktura i vårt 

ställe; som LLT, MSP, BD Pop, Luleå Grafiska, Norrbottens Media m fl. Om kommunen ger ett 

positivt svar kan föreningen starta arbetet med att skaffa fram övrig finansiering. 

 

Bakgrund 

Den ideella föreningen Musikens Makt består av medlemmar som på olika sätt är engage-

rade i festivalen. Föreningen äger namnet Musikens Makt och är huvudman för festivalen. 

Föreningen tar initiativet och svarar för planering, ekonomisk förvaltning och administrat-

ion före, under och efter festivalen. Föreningen anlitar i sin tur personer och företag för det 

praktiska arbetet. Föreningens revisor kontrollerar att räkenskaperna sköts enligt reglerna. 

 
Föreningen bildades 2012 med syfte att verka för festivalens överlevnad och framtid. Ini-

tiativet kom från Lillith Saaw och Elisabeth Rosenbrand som startat Pancakelady efter att 

som anställda i BD Pop arbetat med festivalen 2010 och 2011. Pancakelady har genomfört 

festivalerna 2012-2016. 

 
Föreningens styrelse består av följande personer; ordförande Mattias Alkberg och ledamö-

terna Fredrik Johansson, Jan Palo, och Elisabeth Rosenbrand. Revisor är Magnus Johans-

son, auktoriserad revisor. 

 

Idé och syfte  

Vår grundläggande idé med festivalen är att profilera Luleå som musikstad och skapa en 

arena för länets musikaliska akter. Festivalen ska bidra till att stärka det lokala musiklivet 

och tillsammans med aktörer som BD Pop och Kulturens hus lyfta fram att Luleå, vid sidan 

av elitidrotten, även lirar i musikens elitserier. Under produktionsveckan är vi runt 10 perso-

ner som jobbar heltid med iordningställandet av festivalen. Utöver dessa skapar vi arbets-

tillfällen till scenbyggare, vakter, tekniker, konstnärer och så klart musiker och artister. 

 

En annan utgångspunkt är att Musikens Makt ska vara en drogfri mötesplats där musiken 

står i centrum och lokala akter har en given plats. En festival utan alkoholförsäljning men 

fylld av värme och engagemang. En festival med ungdomar som främsta målgrupp, men 

där artistutbudet och programmet tilltalar en bred åldersgrupp, inklusive barnfamiljer, och 

ger en mixad publik som bidrar till ordningen.  

 

Med anledning av den senaste tidens ökade anmälningar om sexualbrott i samband med 

festivaler har vi sett över vårt arbete och hur vi kan bli ännu bättre. Vi har arbetat hårt med 

förebyggande insatser och är mycket nöjda med resultatet. Det gjordes inga polisanmäl-

ningar för vålds- eller sexualbrott under festivalen, och både vakter och värdar rapporte-

rade om ett lugnt område. Vi ser ett direkt samband mellan hur städat det är på området 

och hur hög vuxennärvaron på festivalen är.  

 

2016 genomfördes en mycket lyckad branschträff med panelsamtal om aktuella ämnen 

och mingel. Träffen syftade till att länets musikliv skulle få en chans att nätverka och knyta 

kontakter med övriga Musiksverige, men även att ta upp viktiga ämnen och diskussioner. I 
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år var temat ”Hur kan vi förebygga och motverka sexuella ofredanden”. Träffen lockar 

många nyckelpersoner ur svensk musikbransch och är ett strålande tillfälle att visa upp 

festivalen och staden. 

 

De artister som medverkat har uppskattat den vänliga atmosfären och vackra inramning-

en, och berättat om festivalen för kollegor i musikbranschen. Musikens Makt är ett välkänt 

namn hos musiker, bokningsbolag och turnéarrangörer och ett fortsatt stöd kommer för-

ankra Musikens Makt som en trendsättare bland festivaler och på sikt locka besökare från 

hela landet.  

 

Säkerhet och drogfrihet 

In- och utpassering till festivalområdet övervakas av värdar och ordningsvakter. Uppenbart 

alkoholpåverkade avvisas. Införsel av alkohol är förbjuden och beivras. Inne på området 

är all alkoholförtäring förbjuden. Den som bryter mot förbudet avvisas, vänligt men be-

stämt. Vakterna vid entrén och inne på området ska säkra ordning och drogfrihet på ett 

socialt och vänligt sätt. All vår personal får information om att upptäcka och hantera sex-

uella övergrepp och trakasserier. Detta inkluderar vakter, scenpersonal, volontärer, och all 

övrig egen personal som arbetar på festivalområdet. 

 

Utvärdering 

Musikens Makt 2016 fick ett bejublat gensvar från publik, media, artister, samarbetspart-

ners och medfinansiärer. Festivalen genomfördes enligt det koncept som vi utvecklat i 

samarbete med kommunen. Ordningen var god och slitaget på området obefintligt. Arbe-

tet gick lättare än tidigare år, dels för att vi som arrangör och hela arbetsgruppen har 

bättre rutiner, dels för att samarbetet med underleverantörer och kommunens olika för-

valtningar fungerar allt bättre. 

 

Riksmedia i urval 2016: 

 

DN: 

http://www.dn.se/kultur-noje/musik/sa-ska-festivalerna-hindra-sexbrott/ 

 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/polisens-kampanj-far-kritik-slar-fel/ 

 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/det-ar-otroligt-frustrerande/ 

 

SVD: 

http://www.svd.se/bob-hund-valjer-band-till-festival 

 

Metro: 

http://www.metro.se/noje/sa-ska-festivalerna-hindra-

sexbrott/Hdzpgh!p8s9O5NoBsMR7OQreHNYVg/ 

 

GP: 

http://www.gp.se/nöje/bob-hund-väljer-band-till-festival-1.36724 

 

http://www.gp.se/nöje/så-ska-festivalerna-hindra-sexbrott-1.3465117 

 

Aftonbladet: 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article23138925.ab 
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Sydsvenskan: 

http://www.sydsvenskan.se/2016-07-08/sa-ska-festivalerna-hindra-sexbrott 

 

GAFFA: 

http://gaffa.se/nyhet/104459/gratisfestival-med-hyllade-akter-i-foerstaslaeppet 

 

http://gaffa.se/nyhet/105814/hyllade-namn-till-musikens-makt 

 

http://gaffa.se/nyhet/106826/fina-indie-akter-till-musikens-makt 

 

http://gaffa.se/nyhet/107035/musikens-makt-fyller-pa-med-intressanta-akter 

 

http://gaffa.se/nyhet/107374/musikens-makt-knyter-ihop-saecken-med-5-namn 

 

http://gaffa.se/nyhet/109396/svensk-festival-blir-koettfri 

 

http://gaffa.se/recension/109717/maektiga-ljudmattor-och-en-saellsam-roest-i-vaentan-

pa-nagot-mer 

 

http://gaffa.se/recension/109725/vaelsmort-popmaskineri-med-lokala-gaester 

 

http://gaffa.se/recension/109726/oevervaeldigande-i-sin-uppfinningsrikedom 

 

http://gaffa.se/recension/109742/varm-staemning-och-proffsigt-framfoerande-av-en-stor-

latskatt 

 

http://gaffa.se/recension/109770/moerk-pop-med-punkambitioner-och-sval-framtoning 

 

http://gaffa.se/recension/109771/euforisk-punk-och-pizzakartongsromantik 

 

Festivalrykten: 

http://www.festivalrykten.se/amanda-bergman-och-dolores-haze-till-gratisfestival-i-lulea/ 

 

http://www.festivalrykten.se/fem-nya-till-musikens-makt/ 

 

http://www.festivalrykten.se/maja-godicke-till-musikens-makt/ 

 

http://www.festivalrykten.se/sista-artisterna-klara-for-musikens-makt/ 

 

http://www.festivalrykten.se/musikens-makt-blir-en-vegetarisk-festival/ 

 

Vestmanlands Läns Tidning: 

http://vlt.se/kulturnoje/ttnoje/1.3672967-bob-hund-valjer-band-till-festival 

 

Bohusläningen: 

http://www.bohuslaningen.se/kultur-nöje/bob-hund-väljer-band-till-festival-1.766898 

 

Blekinge Läns Tidning: 

http://www.blt.se/tt-feature/sa-ska-festivalerna-hindra-sexbrott/ 
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Hela Gotland: 

http://www.helagotland.se/kulturnoje/bob-hund-valjer-band-till-festival-12579485.aspx 

 

Ystads Allehanda: 

http://www.ystadsallehanda.se/tt-feature/bob-hund-valjer-band-till-festival/ 

 

Smålandsposten: 

http://www.smp.se/tt-feature/bob-hund-valjer-band-till-festival/ 

 

Fatta.nu: 

http://fatta.nu/fattapodden-13-musikens-makt-elisabeth-rosenbrand-om-att-skapa-en-

jamstalld-festival/ 

 

Vegokoll.se: 

http://www.vegokoll.se/2016-08-11/annu-en-festival-slopar-kottet-i-sommar 

 

 

 

Kostnadskalkyl 2017 

Personalkostnader    740 000 

Artistkostnader    600 000 

Teknik, område    600 000 

Marknadsföring, omkostnader   160 000 

SUMMA     2 100 000 

 

Intäktskalkyl 2017 

Tillväxtkontoret    1 700 000 

Kulturförvaltningen    50 000 

Norrbottens läns landsting    100 000 

Sponsorer, reklamförsäljning   240 000 

Platshyra     10 000	  
SUMMA     2 100 000 

 

 

 

Föreningen Musikens Makt genom 

 

Elisabeth Rosenbrand, projektledare 

Mattias Alkberg, ordförande 

Jan Palo, kassör	  
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2016.1413-3.5.1.1

Maria Bergman

Beslut om årlig uppräkning av verksamhetsbidraget till 
Luleå Näringsliv AB
Ärendenr 2016.1413-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en årlig uppräkning av 

verksamhetsbiraget till Luleå Näringsliv AB enligt det index som 
kommunen använder för prisuppräkning för förvaltningar och 
helägda bolag,

2. uppräkningen föreslås från 2016 och framåt
3. finansieringen av uppräkningen ryms inom befintlig ram vid 

kommunledningsförvaltningen,
4. avslå ansökan om utökat retroaktivt verksamhetsbidrag om 300 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB är ett utvecklingsbolag som ska stimulera tillväxten i 
Luleå genom att medverka i utvecklingen av befintliga företag, driva 
affärsutvecklingsprojekt för näringslivet och arbeta för ett ökat antal 
företagsetableringar. Företaget ägs till 49 procent av Luleå kommun och 51 
procent av näringslivet. Luleå kommuns finansiering uppgår till 5 092 tkr för 
närvarande.

Enligt nuvarande avtal finns ingen uppräkning av avtalet som kompenserar 
för löneökningar mm. Det är ett högt tryck på verksamheten och bolaget 
ansöker därför om en retroaktiv utökning av verksamhetsbidraget som 
kompenserar för löneökningar och kostnadsökningar, därutöver ansöker 
bolaget om en årlig uppräkning av verksamhetsbidraget. 

Luleå Näringsliv ABs ansökan om utökning av verksamhetsbidraget uppgår 
till 300 tkr samt en årlig uppräkning från 2018.  Ansökan grundar sig på vad 
bolaget uppskattar är den minsta ökning som bolaget behöver för att bibehålla 
verksamheten i den form som den idag bedrivs.

Konsekvenser av en utebliven höjning av verksamhetsbidraget är att antingen 
minska aktivitetsbudgeten som i nuläget är på totalt 975 tkr/år vilket i först 
hand drabbar bolagets satsningar på: 
- Bygg/fastighet och Finans och Företagstjänster med budget 150tkr
- Datacenter och Teknikindustri med budget 150tkr 
Ett annat alternativ är att minska på personalen vilket medför en hög risk för 
minskade serviceintäkter på sikt. En stor andel av bolagets medlemmar är i 
den minsta kategorin och ofta de medlemmar som är i störst behov av
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affärsutvecklingskompeten och med mindre personal kommer bolaget inte 
kunna upprätthålla dagens servicenivå.

Tillväxtkontoret menar att verksamheten är prioriterad och att näringslivets 
engagemang i form av antal medlemmar och serviceavgifter har ökat. 
Kontoret menar att en årlig uppräkning av nuvarande verksamhetbidrag kan 
vara motiverad och att uppräkningen ryms inom befintlig ram på 
kommunledningsförvaltningen. Uppräkningen föreslås från 2016 och framåt.  
Samråd har skett med ekonomikontoret.

Tillväxtkontoret föreslår ingen utökning av verksamhetsbidraget för att täcka 
retroaktivt behov.

Maria Bergman
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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Tillväxtkontoret 2016-11-04

 
2016.1415-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av Innovativ regional och hållbar 
stadsutveckling – Crowdsourcing week 15-17 Mars
Ärendenr 2016.1415-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 75 tkr till representationsmiddag samt att 
medel anslås från representationskontot 2017.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommun har tillsammans med Vuollerim i Jokkmokks kommun 
erbjudits värdskapet för en internationell konferens. Temat på konferensen är 
Innovativ regional och hållbar stadsutveckling och metoden för mötet är 
crowdsourcing. Crowdsourcing är en metod att lösa problem med, eller söka 
förslag till problemlösning från, många andra parter.

Syfte med mötet är att främja innovation och hållbar tillväxt genom utveckling 
av partnerskap inom produktions- och tjänstesektorn.

För att utveckla dialogen till en större region så föreslås Crowdsourcing week 
Arctic genomföras både i Luleå och Vuollerim mellan den 15-17 mars 2017.  
Konferensen i Luleå pågår 1,5 dagar (15-16 mars) därefter sker busstransport 
till Voullerim. Arrangören beräknar ca 100 deltagare på konferensen. 
Kostnaderna för Luleådelen beräknas till 177,4 tkr och omfattar lunch, 
middag, lokalhyra, busstransport samt kostnader för internationella talare. 
Från Luleå kommun söks 75 tkr.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Lapland Voullerim
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
Sammhällsutvecklingskontoret
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Till 
Niklas Nordström, Kommunalråd, Luleå Kommun

Ansökan

Innovativ regional och hållbar stadsutveckling – Crowdsourcing week 15-17 Mars

Lokal utveckling med globala perspektiv skapar drivtkraft för en hållbar samhällsutveckling. I 
detta spänningsfält möts också innovationskraft och nya  samarbetsformer. Luleå Kommun har 
tillsammans med Vuollerim i Jokkmokks kommun erbjudits värdskapet för en internationell 
konferens som syftar till att stärka samarbetet och överföra erfarenheter från och mellan lokala, 
regionala och globala aktörer och därmed skapa tillväxt med nya kompetenser.  

Facebooks etablering i Luleå har också visat på betydelsen av infrastruktursatsningar med 
utgångspunkt inom ICT sektorn och begrepp som Internet of Things har fått en tydligare roll i 
Luleås näringslivsutveckling. Crowdsourcing är ett internationellt begrepp som knyter samman 
både personer och orter där betydande innovationskraft och näringslivsutveckling skapats. En 
rad konferenser har under begreppet Crowdsourcing week arrangerats de senaste åren. Bryssel, 
Johannesburg, Tehran, London, Jakarta, Geneva och Singapore för att nämna några. Under 2015 
arrangerades en första Crowdssourcing week i Vuollerim. För att utveckla dialogen till en större 
region så föreslås Crowdsourcing week Arctic genomföras både i Luleå och Vuollerim mellan den 
15-17 Mars 2017.

Luleå Kommun föreslås mot denna bakgrund ta på sig ett delat värdskap för den internationella 
konferensen Crowdsourcing week. 

Luleå Kommun föreslås delta i programarbetet och medverka med presentationer i programmet 
och inom ramen för värdskapet medverka i genomförandet. Programmet har ett 
jämställdhestmål och utvecklas så att minst  40/60 kvinnor/män nås (talare).  

Luleå Kommun kommer i sin roll som värdkommun medverka till att andra institutioner, 
organisationer och företag i staden och regionen involveras i genomförandet av Crowdsourcing 
week 2017. 

För detta ändamål hemställer vi som organisatörer att Luleå avsätter personella resurser och ger 
ett ekonomiskt bidrag till eventet på 75.000 kronor.

Luleå den 27 September 2016

Kaj Embrén, Projektkoordinator

Lapland Vuollerim

Box 30, 960 30 Vuollerim 

Referens:
Lapland Vuollerim är ett bygdebolag med ett 50-tal delägare. Ändamålet är att paketera och 
tillgängliggöra föreningars och företags utbud av aktiviteter i Vuollerim och i regionen. All vinst 
återinvesteras i bolaget och i bygden. Lapland Vuollerim har ett brett samarbete i regionen. 
Lapland Vuollerim är aktiv medlem i Destination Jokkmokks och Swedish Laplands gemensamma 
arbete. Lapland Vuollerim är också medlem av Svenska Ekoturismföreningen och är certifierad 
med Naturens Bästa. Lapland Vuollerim är initiativtagare till samarbete med Luleå Kommun 
kring det internationella eventet Crowdssourcing week.
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2016.1437-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av VildaKidz
Ärendenr 2016.1437-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 250 tkr/år till föreningen 

VildaKidz under 2017-2019.
2. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 

utgifter.
3. Som villkor gäller att:

 verksamheten i första hand ska vända sig till ekonomiskt utsatta 
barn, barn i utsatthet samt barn med funktionshinder,

 föreningen samarbetar med kommunen och då särskilt med 
socialförvaltningen, skolan och fritidsförvaltningen, så att roller 
och uppdrag är tydliga,

 VildaKidz i samarbete med Luleå kommun utarbetar kriterier för 
uppföljning (häri ska bl a målgruppsuppföljning ingå).

4. Kommundirektören ges i uppdrag att efter 1 år utvärdera den 
verksamhets som bedrivits med tilldelade medel. 

Sammanfattning av ärendet
VildaKidz är en ideell förening som bildades 2015. Föreningens övergripande 
syfte är att utveckla och förbättra stöd till barn och unga och deras föräldrar i 
form av kostnadsfria aktiviteter. VildaKidz vill vara ett lättillgängligt 
komplement till socialtjänstens stöd till barn och unga och deras föräldrar.

VildaKids ansöker om ett bidrag om 2 160 tkr (720 tkr per år i tre år). Bidraget 
är avsett till lön för två personer som verkar inom VildaKidz. Övriga 
kostnader täcks via VildaKidz.

Föreningen har målsättningen att under 2017 hjälpa minst 3 000 barn och unga 
genom att erbjuda totalt ca 200 aktiviteter:

 helgaktiviteter varje månad, 
 aktiviteter vid högtider såsom jul,
 aktiviteter på samtliga skollov,
 nio sommarkolloveckor (föreningen varvar övernattningskollon med 

dagsaktiviteter och familjeaktiviteter så att det ska passa så många som 
möjligt),

 under julen planerar föreningen att hjälpa minst 5000 barn och unga 
med julklappar och mat.
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Föreningen har även planer på att utöka verksamheten genom bl a 
uppsökande arbete för barn och unga direkt i skolan och boenden för 
ensamkommande, etablera mentorskap mellan seniorer och unga.

Tillväxtkontoret menar att VildaKidz arbete fyller en viktig funktion. Luleå 
kommun har endast i undantagsfall beviljat föreningar bidrag för löner. Om 
så sker är det är alltid en fördel om Luleå kommuns bidrag är en del i en 
större satsning i samverkan med andra aktörer. I denna projektansökan är 
målgruppen barn- och unga i Norrbotten och det sökta beloppet omfattande. 
Tillväxtkontorets förslag är därför att Luleå kommun finansierar VildaKidz 
med 250 tkr/år 2017-2019.  

Tillväxtkontoret menar (efter samråd med socialförvaltning, 
arbetsmarknadsförvaltning, fritidsförvaltning, barn- och 
utbildningsförvaltning samt samhällsutvecklingskontoret) att verksamheten i 
första hand ska vända sig till ekonomiskt utsatta barn, barn i utsatthet samt 
barn med funktionshinder, annars finns en risk för att den målgruppen som 
aktiviteter är avsedda för inte får det. 

Väldigt många föreningar/ideella organisationen erbjuder aktiviteter för 
ensamkommande barn och ungdomar och de är också lätta att nå, eftersom de 
finns i kommunens boenden. Utbudet av aktiviteter är inte lika stort för barn 
till nyanlända familjer. Barn till nyanlända familjer bor runt om i Luleå och 
nås främst via skolorna. Det är arbetsmarknadsförvaltningens önskan att 
särskilda aktiviteter riktas till målgruppen barn till nyanlända familjer och att 
det sker en aktiv uppsökande verksamhet gentemot målgruppen.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
VildaKidz
Arbetsmarknadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
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Ansökan om bidrag till VildaKidz 
 

VildaKidz växer så det knakar och aktiverar nu över 3 000 barn och unga per år genom 
200 aktiviteter. Under 2016 kommer vi exempelvis att dela ut över 5 000 julklappar. 
 
Det är jättekul att VildaKidz har blivit en sådan succé, men samtidigt jättetråkigt att vi 
behövs. Det finns många barn och unga i vårt samhälle som mår riktigt dåligt och som 
lever i utsatthet och i dagsläget kan vi inte hjälpa alla som söker till oss pga. vår egen 
tidsbrist – det vill vi ändra på. 
 
Vi anser att kommunerna har för långa handläggningstider för att behövande ska få hjälp 
och vi anser att vi verkar som en bro så de som behöver får kraft att orka gå vidare. 
 
Kommunen har en negativ trend, där unga tycker att det finns för lite att göra på fritiden, 
målet kan nås men endast med ytterligare åtgärder, en åtgärd kan vara VildaKidz. Vi kan 
både fixa aktiviteter, göra de unga mer fysiskt aktiva och komma åt de barn & unga som 
lever i ekonomiskt utsatthet. 
 
Att ALLA är välkomna till oss gör att vi får naturlig integration utan att hamna i fällan - vi 
och de. 
 
Vår uppfattning är att det finns ett stort antal som söker sig till oss som lever i utsatthet, 
men som inte vill söka sig till Soc för att få hjälp, då lider de hellre i tysthet – det är en 
skam för dem. Alla barn har inte likvärdiga förutsättningar, det finns stora skillnader i 
socioekonomiska villkor mellan olika grupper. 
 
Eftersom vi ALLTID blandar alla våra grupper med ”behövande” och ”icke behövande” 
behöver INGEN känna sig utpekad eller utesluten. 
 
Genom beviljande av den här ansökan hoppas vi kunna öka vårt engagemang för utsatta 
barn och unga. 
 
Övergripande strategi och syfte:  
VildaKidz övergripande syfte är att utveckla och förbättra stöd till barn och unga och deras 
föräldrar i form av kostnadsfria aktiviteter och hjälpa till med det som behövs. Vi vill vara 
ett lättillgängligt komplement till socialtjänstens stöd till barn och unga och deras föräldrar. 
Syftet är att verka för ett gott liv för alla barn i Luleåregionen och skapa förutsättningar för 
att ge alla likvärdiga möjligheter. 
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Våra tankar och arbetssätt utgår från barnkonventionens fyra områden; lika värde, liv och 
utveckling, barns bästa och delaktighet. Barnkonventionen är styrande för VildaKidz alla 
beslut. Det innebär att VildaKidz verksamheter har en viktig roll när det gäller att medverka 
till att barn och unga tillförsäkras goda uppväxtförhållanden genom att vara med i 
VildaKidz gemenskap. 
 
En viktig utgångspunkt i strategin är att VildaKidz stöd är lättillgängligt. Det innebär att det 
ska finnas flera olika aktiviteter, både för barn och unga, men också för hela familjer. 
 
Syftet är att ge stöd i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka en ogynnsam 
utveckling hos barn och unga. Information om VildaKidz arbete för barn och unga 
kommuniceras ut till medborgarna i stor omfattning. Syftet är att sprida kunskaper om 
utsatta barns situation och att skapa en gemenskap där ALLA känner sig välkomna. 
 
Har de unga en meningsfull fritid så påverkas deras hälsa, personliga utveckling och 
förståelse för omvärlden på ett positivt sätt. Aktiviteterna bidrar till värdefulla möten mellan 
olika generationer, mellan unga från olika miljöer och från olika sociala grupper. Givande 
aktiviteter och positiva möten mellan unga och vuxna skapar en kreativ miljö där unga 
stärker sin framtidstro och får möjlighet att förverkliga sina drömmar.. 
 
Framåtsyftande planer: 

• Uppsökande arbete för barn och unga direkt i skolan. Vi tänker oss att det sker 
bland annat genom ett aktivt uppsökande arbete för barn och unga i åldrarna 6 - 18 
år i samverkan med skolor och boenden för ensamkommande. Syftet är att i större 
möjlighet att fånga upp utsatta barn i ett tidigt skede samt att inte alla barn har 
föräldrar som engagerar sig i att söka aktiviteter och då kan barnen få den 
informationen själv. 
 

• Införa ett Mentorskap, involvera seniorer som är ensamma och som vill hjälpa. 
Många barn och unga behöver extra stöd. 
 

• VildaKidz samarbetar gärna med kommunen i andra frågor också, se 
frågeställningar längre ner i ansökan. Vår styrka är att vi är väldigt flexibla, väldigt 
snabba och handlingskraftiga, vi kommer även i fortsättningen att se möjligheter 
istället för hinder. 
 

• Införa en önskedag & önskekalas. 
 

• Att hela tiden stimulera lust till kulturutveckling genom att anordna flera olika prova 
på-aktiviteter. 

 
Vår stora vision är att göra VildaKidz till ett Sverigekoncept där alla kommuner tar efter vår 
verksamhet och låter eldsjälar som vill och kan göra skillnad. 
Men även ett Luleå som är mer jämställt, har jämlika förutsättningar för hälsa, fritids 
aktiviteter och trygga & goda uppväxtförhållanden med närvarande vuxna. 
 
Uppföljning och återkoppling: 
VildaKidz utvärderar alltid aktiviteterna så att vi hela tiden gör det som intresserar barn och 
unga och att barn och unga blir delaktiga genom att komma med idéer. 
 
Alla olika delar av VildaKidz ska finnas definierade med tydliga uppdrag.  
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Med utgångspunkt från dessa uppdrag ska sedan verksamhetsutveckling ske kontinuerligt 
och på ett strukturerat sätt. 
 
Stor vikt ska läggas vid att följa upp VildaKidz insatser. Nyttan med insatserna ska 
utvärderas och säkerställa att stödet till barn och unga förbättrar deras livssituation. Även 
hur medlemmarna upplever kvaliteten ska sammanställas på generell nivå och bli 
underlag för vidareutveckling av verksamheten.  
 
Aktiviteter följs upp och redovisas regelbundet till kommunen tillsammans med särskilda 
nyckeltal som visar om utvecklingen går åt rätt håll. 
 
Vi redovisar dessutom offentligt varje dag vad vi gör och för vilka vi gör det via vår 
hemsida & Facebook, allt sker öppet och kan följas upp av alla som vill. 
 
Mål och genomförande 2017 
Under 2017 ska VildaKidz hjälpa minst 3 000 barn och unga genom att: 
 

• Erbjuda totalt ca 200 aktiviteter. 
• Helgaktiviteter varje månad och vid högtider såsom jul. 
• Aktiviteter på samtliga skollov 
• Nio sommarkolloveckor. Vi varvar övernattningskollon med dags aktiviteter och 

familjeaktiviteter så att det ska passa så många som möjligt. 
• Under julen kommer vi att hjälpa minst 5000 barn & unga med julklappar & mat. 

 
Föreningen strävar dessutom efter att: 
 
Vara en självklar kontakt för barn och unga som har det svårt på något sätt  
 
Ha aktiviteter som stämmer överens med många olika individers intresseområden  
 
Kunna erbjuda ett stort utbud av kostnadsfria aktiviteter  
 
Erbjuda ekonomiskt bidrag till aktiviteter som kostar pengar när inga pengar finns  
 
På ett pedagogiskt sätt belysa vikten av att vara en god kamrat.  
 
Ha en hälsosam profil som uppmuntrar till fysisk aktivitet.  
 
Ge förutsättningar för fler barn att må bra nu och i framtiden.  
 
Fostra goda sociala vanor med ett demokratiskt arbetssätt.  
 
Ge tid för lärande och utveckling.  
 
Öka lusten att prova något nytt. 
 
Utveckla fritidsintresse och stimulera till nya fritidsvanor.  
 
Ett forum för umgänge över åldersgränser.  
 
Sänka trösklar in till fritidsaktiviteter genom att underlätta deltagande.  
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Ge utrymme för varje individ att känna sig duktig. 
 
Samarbetspartners: 
Idag är VildaKidz väl förankrade och kända för olika instanser som hjälper barn och unga 
t.ex. Socialförvaltningen, Föräldrasupport,  ABC, Rädda Barnen, flyktingmottagningar/hem, 
Kvinnojouren, Tjejjouren, kyrkor, skolsköterskor, rektorer m.fl. 
Föreningen samverkar också med ett stort antal privata aktörer. VildaKidz är helt beroende 
av sponsorer och har idag bra stöd av Luleås näringsliv. 
Hur kommunicerar VildaKidz:  
Föreningen kommunicerar i huvudsak genom Facebook, men även genom blogg/ hemsida, 
annonsering, affischer/informationsblad och genom uppsökande verksamhet. VildaKidz 
försöker synas på alla publika evenemang i kommunen såsom, Kulturnatten, Hertsödagen, 
Tunadagen, Musikens Makt, Luleå Hamnfestival osv. 
 
Ansökan om bidrag: 
Vi ansöker om ett bidrag på 720 000 kr per år. Bidraget är avsett till lön för oss båda som 
verkar inom VildaKidz. Vi önskar få chansen att ägna oss åt VildaKidz på heltid. 
 
VildaKidz är ingen dagslända, utan vi önskar att detta görs i ett projekt på 3 år med 
möjlighet till förlängning om bägge parter önskar det. 
Alla andra kostnader täcks via VildaKidz som vi driver vidare helt ideellt. 
Vi har fört bok från dag ett och allt är öppet för allmänheten att granska – inga oklarheter 
ska finnas vart pengarna går. 
 
Vår budget ändras hela tiden beroende på de olika sponsorbidragen vi får in och vad 
sponsorerna har för motprestationskrav och önskningar. 
 

Vad kan vi erbjuda kommunen förutom de 200 aktiviteter vi redan gör; 
Luleås vision med; Alla jämlika, Rum för möten, Plats för mer, Allas ungas medskapande, 
Start och uppväxt för alla, Alla tillsammans, Allas röst, Alla ungas väg till arbete mm delas 
av oss vildingar, vi vill samma saker. 
Kommunen har i sin vision att erbjuda kostnadsfria & subventionerade kultur- och 
fritidsaktiviteter och att de ska ske under alla årstider och rikta sig till barn och unga, det är 
bra men det görs för lite, det visar våra siffror. Vi har alltid fullbokade aktiviteter. 
Att skapa förutsättningar för möten mellan unga är så viktigt, de är de som är vår framtid. 
Här är det väldigt viktigt att vi får in de icke svenskfödda i vårt samhälle. Vi behöver 
invandringen för att Luleå ska kunna växa och utvecklas men då måste vi ta hand om dem 
från starten – annars flyttar de. Hos oss blir det möten och en naturlig integration. 
Aktiviteter/evenemang, bredd och spets inom prova på kultur, idrott, uteliv & miljö. 
VildaKidz täcker in alla olika smaker så därför vill så många vara med oss, vi passar de 
flesta. 
Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande för barn & ungas hälsa och för 
folkhälsan på lång sikt. Långt ifrån alla har det, här gör vi skillnad utan att peka ut dem. 
Vi skulle även kunna hjälpa kommunen med att rekrytera nya familjehem. 
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Allas röst – bygga upp ett långsiktigt demokratiarbete med ungas delaktighet. Vi hjälpa er, 
ni kan ta del av våra utvärderingar och de jobb vi gör på skolorna. 
Vi kan bli ett inslag i kommunens aktiviteter och se till att det alltid finns kostnadsfria 
barnaktiviteter på alla de evenemang ni gör. Vi har alltid kostnadsfria aktiviteter på 
samtliga skollov och täcker upp samtliga högtider då vi vet att det är då de unga mår som 
sämst. 
VildaKidz når de äldre ungdomarna och skapar en gemenskap för hela familjer, vi har blivit 
en mångkulturell mötesplats där ALLA är välkomna på lika villkor. Men vi har ett krav, du 
ska vara snäll och inte vara alkohol eller drogpåverkad när du är med oss. 
Vi ser detta som ett långsiktigt projekt och fortsätter gärna efter de år/åren som projektet 
ska löpa för vi brinner verkligen för detta och tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad. 
 
Vilda hälsningar Anna & Stefan Karlsson 
anna@vildakidz.se 

076-7755068 

www.vildakidz.se 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-08

 
2016/1116-2.1.0.2

Stefan Granlund

Förslag till beslut gällande arbetsordning för stadsarkivets 
tillsyner
Ärendenr 2016/1116-2.1.0.2

Kommunledningsförvaltningens/kanslikontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta arbetsordningen för stadsarkivets 

tillsyner.
2. Kommunstyrelsens delegationsordning kompletteras med 

stadsarkivets förslag. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt §§ 7-8 i Arkivlagen, samt § 5 i Arkivförordningen är tillsyn ett 
verkställande uppdrag. Ansvaret ligger på arkivmyndigheten, i detta fall 
kommunstyrelsen, att organisera uppdraget och dessutom delegera 
nödvändiga befogenheter till företrädare för den verkställande enheten. Med 
anledning av detta skrivs det i Luleå kommuns arkivreglemente (2 kap. 2 §), 
att ”Arkivmyndigheten utövar i enlighet med 5 § arkivförordningen tillsyn 
över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande 
arkivbildning och arkivvård”.

Stadsarkivet, i egenskap av verkställande enhet, förordar att 
kommunarkivarien på delegation får möjlighet att fatta beslut inom följande 
områden:

 Beslut om ensidigt övertagande av arkiv i samband med tillsyn
 Beslut om att överta arkiv från nämnder och kommunala bolag
 Förelägga nämnder och kommunala bolag åtgärder som framkommit 

vid tillsyner

Fastställandet av tillsynens omfattning och process dokumenteras i en 
arbetsordning. I arbetsordningen framgår även ovan redovisade delegationer.

Beslutsunderlag
Arbetsordning för stadsarkivets tillsyner

Stefan Granlund
Arkivarie

Beslutet skickas till
Stadsarkivet
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LULEÅ KOMMUN ARBETSORDNING 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-08

 
2016/1116-2.1.0.2

Stefan Granlund

Arbetsordning för stadsarkivets tillsyner
Tillsyner regleras enligt arkivförordningen 5 § ”Arkiven skall regelbundet 
inspekteras av respektive arkivmyndighet”, och därtill i Luleå kommuns 
arkivreglemente (2 kap. 2 §). Detta innebär att varje myndighet besöks 
återkommande. Tillsyner genomförs för att säkra information i Luleå 
kommun och för att främja god offentlighetsstruktur och arkivhantering, samt 
att kontrollera att arkivreglementet följs.

Tillsyn kan utföras på samtliga verksamheter utom kommunfullmäktige och 
stadsarkivet. Stadsarkivets arbete regleras enligt följande:

 Arkivlagen
 Arkivförordningen
 Arkivreglemente för Luleå kommun, med tillhörande 

tillämpningsanvisningar
 Samtlig offentlighetslagstiftning

Tillsynens omfattning
De allmänna handlingarna och övrig information som skapas i myndigheten, 
samt hanteringen av dessa. De allmänna handlingarna omfattar:

 Inkomna handlingar
 Upprättade handlingar
 Elektronisk information i databaser
 Elektroniskt lagrade bilder
 Kartor
 Ritningar

Den hantering som omfattas av tillsynen är:

 Fördelning av ansvar och arbete
 Kunskap om allmänna handlingar
 Diarieföring och dokumenthantering
 Gallring
 Långsiktigt bevarande
 Återsökning
 Bevakning av arkivfrågor
 Förvaring
 Arkivreglementet i kommunens bolag

Tillsynsprocessen
Tillsynen genomförs av två tjänstepersoner från stadsarkivet, varav en 
protokollförare. Arkivansvarig eller överordnad från myndigheten måste 
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LULEÅ KOMMUN ARBETSORDNING 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-09-08

 
2016/1116-2.1.0.2

Stefan Granlund

närvara. Rapport kommer för sakgranskning senast tre veckor efter 
tillsynstillfället. Stadsarkivet inväntar sedan myndighetens synpunkter på 
rapporten, med en tidsfrist om tre veckor. 

Slutlig rapport, innehållande eventuella förelägganden och tidsfrister för 
dessa, meddelas arkivmyndigheten. Vi vänder oss till revisorerna om 
missförhållanden som konstaterats vid inspektion inte rättats till.

Delegation till kommunarkivarien
För att kunna säkra god offentlighetsstruktur och arkivhantering är följande 
beslut delegerade till kommunarkivarien:

 Beslut om ensidigt övertagande av arkiv i samband med tillsyn
 Beslut om att överta arkiv från nämnder och kommunala bolag
 Förelägga nämnder och kommunala bolag åtgärder som framkommit 

vid tillsyner
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-11-03

 
2016.1412-1.5.3.2

Inger Fältros Lundgren

Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
Ärendenr 2016.1412-1.5.3.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunjurist Mona Ejnestrand ersätter 
kommunjurist Inger Fältros Lundgren som kommunstyrelsens 
personuppgiftsombud. 

Sammanfattning av ärendet
Personuppgiftslagen trädde ikraft den 24 oktober 1998 varvid 
kommunstyrelsen beslutade att utse dåvarande kommunjurist Eva Beselin till 
kommunstyrelsens personuppgiftsombud. Uppdraget har därefter övertagits 
av kommunjurist Inger Fältros Lundgren, som förordnades genom beslut i 
kommunstyrelsen 2009-02-09, § 45. 

För närvarande finns två kommunjurister anställda hos kommunen. Med 
anledning av att omfördelning av arbetsuppgifterna har gjorts föreslår 
kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen utser kommunjurist 
Mona Ejnestrand som nytt personuppgiftsombud. 

Inger Fältros Lundgren
Kommunjurist

Beslutet skickas till
Datainspektionen
Kommunjuristerna
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