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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 12
Meddelanden
Fritidsnämndes beslut
Fritidsnämnden beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Kommunstyrelsen
2014-02-10, § 35

Dnr 2013.104-008
Avslag på medborgarförslag om fler fritidsgårdar.

Kommunfullmäktige
2014-02-24, § 21

Dnr 2013.227-008
Avslag på medborgarförslag om fler aktiviteter för
ungdomar.

Kommunfullmäktige
2014-02-24, § 24

Dnr 2013.290-041
Beslut att fastställa taxor och avgifter Ormberges
friluftsområde.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 13
Redovisning av delegationsbeslut
Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut.

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

Delegat

Beslutsdatum

Fritidsnämndens ordförande Inger B Larsson
Helén Wiklund Wårell deltar i fritidschefsutbyte
Luleå-Skellefteå-Umeå 3-4 mars 2014 i Skellefteå

2014-02-19

Kjell-Åke Sommeryd och Peter Lindbäck deltar i
Norrbottens Idrottsförbund/SISU ”Idrottsdialog”
den 27 februari 2014 i Luleå

2014-01-23

Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Dnr 2014.22-80
Tryckmäklaren i Norr AB har antagits som
leverantör för tryck av Bra Fritid nr 1, 2014

2014-02-10

Dnr 2014.23-80
Svensk Direktreklam har antagits som distributör
av Bra Fritid, nr 1-2, 2014

2014-02-10

Dnr 2013.285
Länsstyrelsen beviljar bidrag ur bygdemedel till
Luleå Tennisklubb för byggnation av två
padelbanor i anslutning till befintlig
tennisanläggning i Karlsvik

2014-02-14

Liselotte Wallin deltar i startkonferens ”Från
Luppenkät till Lupprapport” den 13 mars 2014
i Stockholm.

2014-03-05

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 13 (forts)

Delegat

Beslutsdatum

Fritidschef Helén Wiklund Wårell
Dnr 2014.16-805
Bidrag till Silva League i Luleå (Elitserien i
orientering) 23-25 maj 2014 i Luleå

2014-03-05

Ungdomssamordnare Anette Berglund
Dnr 2014.17-81
Projektstöd med 5600 kronor från PeKA till
anordnande av reballturnering den 1 mars 2014

2014-02-17

Projektstöd med upp till 1700 kronor från PeKA
2014-02-24
för anordnande av disco den 1 mars 2014 på Östra
skolan.
Projektstöd med upp till 1300 kronor från PeKA
för anordnande av ett LAN den 5 mars 2014 på
Örnäsets fritidsgård.

2014-02-24

Projektstöd med upp till 1850 kronor från PeKA
för anordnande av ett LAN den 5 mars 2014 på
Nya Läroverket (NLV) Bergnäset.

2014-03-04

Projektstöd med 1000 kronor från PeKA för
anordnande av reptilfest den 14 mars 2014 på
gymnasieskolans ungdomsfritids.

2014-03-05

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 14
Ekonomisk redovisning per februari 2014
Dnr.2014.13.04

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska redovisningen per
februari 2014

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens resultat för perioden fram till 2014-02-28 ger ett överskott på
396 tkr. Fördelningen av resultat per verksamhet ger att inga stora avvikelser
finns gentemot budgeten för perioden.
Fritidförvaltningen föreslår 2014-03-10 fritidsnämnden godkänna den
ekonomiska redovisningen per februari 2014.

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

Beslutsunderlag
•
•

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-10
Ekonomisk redovisning per februari 2014 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 15
Inriktningsbeslut Aronsbadet
Dnr 2013.154-82

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att uppdra till fritidsförvaltningen att tillsammans
med tekniska förvaltningen genomföra åtgärder i syfte att förlänga
livslängden för nuvarande bad med 5-7 år.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade 2013-10-16, § 96 att uppdra till
fritidsförvaltningen att utarbeta ett fördjupat underlag för renovering och
modernisering av Aronsbadet.
Då investeringsvolymen är fortsatt hög i Luleå kommun föreslår
fritidsförvaltningen är åtgärder genomförs i syfte att förlänga livslängden för
Aronsbadet med ytterligare 5-7 år. Kostnaden för detta bedöms till 2 000 tkr.
Intentionen därefter är att därefter äska om investeringsmedel för att bygga
ett nytt utomhusbad. Äskande om investeringsmedel kommer att ske under
perioden 2018-2020.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-03-07 fritidsnämnden besluta att uppdra
till fritidsförvaltningen att tillsammans med tekniska förvaltningen
genomföra åtgärder i syfte att förlänga livslängden för nuvarande bad med
5-7 år.

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

Beslutsunderlag
• Inriktning Aronsbadet, fritidsnämndens beslut 2013-10-16, § 96
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-07

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 16
Inriktningsbeslut Hertsö badhus - Nybyggnation
Dnr 2013.153-82

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1. Godkänna verksamhetsinriktningen för nytt badhus på Hertsön (bilaga 1).
2. Uppdra till fritidsförvaltningen att i medborgardialog och i samråd med
berörda aktörer värdera alternativ för ett nytt badhus på Hertsön utifrån
verksamhetsinriktningen för nytt badhus på Hertsön.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade 2013-10-16, § 95 att uppdra till
fritidsförvaltningen att utarbeta ett fördjupat underlag för uppförande av ett
nytt badhus på Hertsön. Utifrån medborgardialoger och vidare utredning
har fritidsförvaltningen tagit fram ett förslag till verksamhetsinriktning för
ett nytt badhus på Hertsön. Arbetet utgår från att badhuset ska stå klart
hösten 2017.
Utifrån framtagen verksamhetsinriktning ska medborgardialog och
vidareutredning fortsätta för att ge ett bra underlag för kommande
prioriteringar och beslut.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-03-07 fritidsnämnden besluta att
1. Godkänna verksamhetsinriktningen för nytt badhus på Hertsön (bilaga 1).
2. Uppdra till fritidsförvaltningen att i medborgardialog och i samråd med
berörda aktörer värdera alternativ för ett nytt badhus på Hertsön utifrån
verksamhetsinriktningen för nytt badhus på Hertsön.

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

Beslutsunderlag
• Inriktning Hertsö badhus, fritidsnämndens beslut 2013-10-16, § 95
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-07
• Bilaga 1 Verksamhetsinriktning nytt badhus på Hertsön
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 17
Förslag till revidering av tidigare beslut gällande investeringar i
lokaler och verksamhet samt driftkonsekvenser 2015-2017
Dnr 2013.259-04,Dnr 2013.300-04

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1. Godkänna fritidsförvaltningens förslag till revidering av tidigare beslut
gällande investeringar i lokaler och verksamhet samt driftkonsekvenser
2015-2017, i enlighet med underlaget i bilaga 1.
2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla reviderat förslag till
investeringsbudget 2015-2017, bilaga 1.
3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att drift- och kapitalkostnader samt
hyror till tekniska förvaltningen för föreslagna investeringar täcks med
ett utökat kommunbidrag till fritidsnämnden, bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämndens uppdrag är att ge möjligheter till ett rikt utbud av
idrotts- och fritidsaktiviteter, upplevel ser och rekreation under alla
årstider och därmed bidra till en meningsfull och utvecklande fritid för
alla i hela kommunen.
Fritidsnämnden ska se till att medborgare, föreningar, företag och andra
intressenter har god service och ti1lgänglighet till ex badhus, sporthallar,
fritidsgårdar, fiskeanläggningar, isbanor, skidanläggningar, friluftsområden,
motionsspår, skytteanläggningar och samlingslokaler.
Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2013-11-13, § 106 om
investeringar i lokaler samt driftkonsekvenser för lokalinvesteringarna och
2013-12-11, § 138 om verksamhetsinvesteringar och driftkonsekvenser för
verksamhetsinvesteringarna med hemställan om utökat kommunbidrag.
Processen för strategisk plan och budget 2015-2017 har gått vidare med
gemensam budgetdialog för samtliga förvaltningar och med utgångspunkt
från denna dialog, samt fortsatt arbete med utredningen HASA (Hertsö
badhus, Aronsbadet, Skogsvallen och Arcushallen) lämnar nu
fritidsförvaltningen ett förslag till revidering av tidigare beslut, bilaga 1.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 17 (forts)
Förslag till investeringar 2015-2017
Verksamhet, Projekt/benämning

Ram

TKR

2015

Reinvesteringar anläggningar, lokaler

Ram

Ram

2016

2017

3 200

3 200

3 200

4 000

4 000

700

700

700

1 200

1 500

750

Konstgräsplan, byte av matta
Utredning Skogsvallen och Arcushallen

2 000

Spontananläggningar för idrott, rekreation och fritid
Byte maskiner
Kronans IP

10 000

Friluftsliv tillgänglighet

500

500

8 000

8 000

500

Visitors Centre Skärgård
Omklädningsrum idrottsplatser
Utredning Måttsund

500

Hertsö badhus - nybyggnation

86 000

Aronsbadet
Summa

105 000

2 000
102 100

132 900

9 150

Driftkonsekvenser (kapitaltjänst, räntor, hyra till tekniska förvaltningen,
personalkostnader)
Verksamhet, Projekt/benämning

Ram

Ram

Ram

TKR

2015

2016

2017

Reinvesteringar anläggningar, lokaler

208

Konstgräsplan, byte av matta

624

1 040

260

780

Utredning Skogsvallen och Arcushallen

80

160

160

Spontananläggningar för idrott, rekreation och fritid

50

151

252

182

254

Byte maskiner
Kronans IP
Friluftsliv tillgänglighet
Visitors Centre Skärgård
Omklädningsrum idrottsplatser
Utredning Måttsund

57

147

237

1 114

1 131

1 148

520

1 560

1 960

20

40

40

Hertsö badhus - nybyggnation
Aronsbadet
Summa

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

400
5 795

11 455

16 418

130

260

260

2 231

15 782

28 230

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 17 (forts)
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-03-10 fritidsnämnden besluta att
1. Godkänna fritidsförvaltningens förslag till revidering av tidigare beslut
gällande investeringar i lokaler och verksamhet samt driftkonsekvenser
2015-2017, i enlighet med underlaget i bilaga 1.
2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla reviderat förslag till
investeringsbudget 2015-2017, bilaga 1.
3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att drift- och kapitalkostnader samt
hyror till tekniska förvaltningen för föreslagna investeringar täcks med
ett utökat kommunbidrag till fritidsnämnden, bilaga 1.

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

Beslutsunderlag
• Fritidsnämndens beslut 2013-11-13, § 106
• Fritidsnämndens beslut 2013-12-11, § 138
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-10

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 18
Delegation - Antagande av leverantör konstgräsmatta
Arcushallen
Dnr 2013.233-82

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att inom ramen för avsatta medel i fritidsnämndens
budget för inköp av ny konstgräsmatta till Arcushallen till fritidschefen
delegera rätten att anta leverantör.

Sammanfattning av ärendet
På fritidsnämndens uppdrag har fritidsförvaltningen gjort förfrågan för att
upphandla rubricerade tjänst. För att inte fördröja processen med antagande
av leverantör och på så sätt försena leveransen föreslår fritidsförvaltningen att
fritidschefen på delegation av fritidsnämnden får fatta beslut om leverantör.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-03-13 fritidsnämnden besluta att inom
ramen för avsatta medel i fritidsnämndens budget för inköp av ny
konstgräsmatta till Arcushallen till fritidschefen delegera rätten att anta
leverantör.

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

Beslutsunderlag
• Investeringsbudgeten för 2014-2016, fritidsnämndens beslut 2013-01-23, § 7
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 19
Medborgarförslag om en hockeyrink i norra hamn i
anslutning till isbanan
Dnr 2014.27-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om en hockeyrink i
norra hamn i anslutning till isbanan.

Sammanfattning av ärendet
Viktor Lundberg föreslår i medborgarförslag 2013-12-18 att en
ishockeyrink iordningställs i norra hamn i anslutning till isbanan. Den
mest centrala uterinken i dagsläget är Tunariken, som oftast är upptagen. I
Coop Arena är hallen öppen för allmänheten under vissa tider, men då är
det extremt mycket folk där.
En central rink på riktig is skulle sätta Luleå på kartan. Intresset och isen
finns redan, det som tillkommer är kostnader för rink, mål och nät.
Kommunfullmäktige har 2014-01-27, § 16 beslutat överlämna ärendet till
fritidsnämnden för beredning och beslut.
Fritidsförvaltningen ser positivt på att ha isytor centralt, men ser hinder i
att ha en hockeyrink på naturis. Fastsättning av rinken i isen, sprickbildning
samt drivande snö gör en rink i norra hamnen svårarbetad för personalen
och riskfylld för medborgarna som ska nyttja den. En isyta har via tekniska
förvaltningens park & naturavdelning iordningsställts för allmänheten på
södra hamnplan. Fritidsförvaltningen föreslår avslag på medborgarförslaget.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-03-17 fritidsnämnden besluta att avslå
medborgarförslaget om en hockeyrink i norra hamn i anslutning till isbanan.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 19 (forts)

Beslutsunderlag
• Medborgarförslag från Viktor Lundberg 2013-12-18 (bilaga)
• Kommunfullmäktiges beslut 2014-01-27 § 16
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2104-03-17

Beslutet skickas till
Viktor Lundberg
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 20
Utredning inriktning för framtida arbetsbåts - och
förfallstrafik i Luleå skärgård
Dnr 2013.288-83

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
1. Trafiken som idag benämns arbetsbåtstrafiken i fortsättningen benämns
”Pendlarbåtstrafik”.
2. Pendlarbåtstrafikens huvudsakliga syfte är att möjliggöra arbetspendling.
3. Pendlarbåtstrafiken ska trafikera öarna Hindersön, Degerön, Långön,
Storbrändön, Junkön och Sandön (Klubbviken).
4. Förfallstrafikens huvudsakliga syfte är att bofasta i skärgården ska kunna
ta sig till fastlandet för att proviantera och möjliggöra läkarbesök under
den så kallade förfallsperioden.
5. Förfallstrafiken ska trafikera öarna Hindersön, Degerön, Långön,
Storbrändön, Junkön, Sandön (Klubbviken) och Kallaxön. Kostnaden är
bedömd till 50 000 kr tas inom budgeterade medel för pendlarbåttrafiken.
6. Uppdra till fritidsförvaltningen att optimera pendlarbåts- och
förfallstrafiken utifrån tilldelad ram.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har initierat en utredning av den arbetsbåts- och
förfallstrafik som kommunen bedriver ute i Luleå skärgård. Syftet med
utredningen var att ta fram förslag till fritidsnämnden på inriktning för
arbetsbåts- och förfallstrafiken i framtiden.
Utredningen har skett i dialog med skärgårdsföreningen, entreprenörer,
yrkesutövare, LLT med flera.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-02-17 fritidsnämnden besluta enligt
fritidsförvaltningens förslag.
Arbetsutskottet föreslår 2014-03-05, § 1 fritidsnämnden besluta
1. Trafiken som idag benämns arbetsbåtstrafiken i fortsättningen benämns
”Pendlarbåtstrafik”.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

16 (22)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2014-03-19

§ 20 (forts)
2. Pendlarbåtstrafikens huvudsakliga syfte är att möjliggöra arbetspendling.
3. Pendlarbåtstrafiken ska trafikera öarna Hindersön, Degerön, Långön,
Storbrändön, Junkön och Sandön (Klubbviken).
4. Förfallstrafikens huvudsakliga syfte är att bofasta i skärgården ska kunna
ta sig till fastlandet för att proviantera och möjliggöra läkarbesök under
den så kallade förfallsperioden.
5. Förfallstrafiken ska trafikera öarna Hindersön, Degerön, Långön,
Storbrändön, Junkön, Sandön (Klubbviken) och Kallaxön. Kostnaden är
bedömd till 50 000 kr tas inom budgeterade medel för pendlarbåttrafiken.
6. Uppdra till fritidsförvaltningen att optimera pendlarbåts- och
förfallstrafiken utifrån tilldelad ram.

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

Beskrivning av ärendet
I kommunens översiktsplan, program Kuststaden Luleå, framgår bland
annat att allmänna kommunikationer är en nyckelfråga för utvecklingen av
skärgården för boende och besökare. Luleå kommun kommer fram till 2020
att arbeta för att utveckla skärgårdstrafiken utifrån bland annat prioriterade
områden och besöksmål, inriktning för kollektivtrafik samt avvägningar
mellan helårsperspektiv och turistsäsonger.
Förfallstrafik bedrivs under den tid som isen varken bär eller brister och har
förekommit sedan 1975. Syftet är att möjliggöra resor för proviantering och
exempelvis läkarbesök och erbjuds två gånger i veckan, vanligtvis fredag
och måndag.
Arbetsbåtstrafik har bedrivits i kommunens regi sedan 2005, i syfte att
möjliggöra arbetspendling. Trafiken är så kallad anropstrafik, varför plats
måste beställas senast dagen innan. Turen går endast om det finns bokade
passagerare.
Synpunkter på och rutiner har framförts under åren. Någon större översyn
av vare sig arbetsbåts- eller förfallstrafiken har tidigare inte skett.
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Beslutsunderlag
• Översiktsplan program Kuststaden Luleå (http://www.lulea.se/kommun-politik/vision-lulea-2050/program/program-c---kuststaden-lulea.html)
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-18
• Bilaga 1, Utredningsrapport ”Inriktning för framtida arbetsbåtsoch förfallstrafik i Luleå skärgård”.
• Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-05, § 1
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§ 21
Biljettpriser för pendlarbåts- och förfallstrafik
Dnr 2014.41-041

Fritidsnämnden beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa biljettpriser för
pendlarbåts- och förfallstrafik att gälla från 1 januari 2015 enligt nedan:
-

60 kronor/enkel för vuxen avseende pendlarbåtstrafik
25 kronor/enkel för barn 6-16 år avseende pendlarbåtstrafik.
Barn under 6 år i vuxens sällskap åker gratis, gäller både pendlarbåtstrafik
och förfallstrafik
50 kronor/enkel för barn 6-16 år avseende förfallstrafik
100 kronor/enkel för vuxen avseende förfallstrafik
Förslag om Reskassa och 40-kort utgår därmed.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen har under många år upphandlat skärgårdstrafik i Luleå
skärgård i form av arbetsbåtstrafik (pendlarbåt), turbåtstrafik, ”badbåten”
till Klubbviken och förfallstrafiken.
Fritidsförvaltningen har initierat en utredning av arbetsbåts- och
förfallstrafik i Luleå skärgård. Syftet med utredningen var att ta fram förslag
till fritidsnämnden på inriktning för arbetsbåts/pendlarbåts- och
förfallstrafiken i framtiden.
Utredningen har belyst vikten av att inte konkurrera prismässigt med
upphandlad båttrafik samt att harmonisera biljettsystem med övrig
kollektivtrafik (exempelvis lokal och regional busstrafik).
Fritidsförvaltningen föreslår därför justering av biljettpriserna.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-02-18 fritidsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige fastställa biljettpriser för pendlarbåts- och förfallstrafik
att gälla från 1 januari 2015, i enlighet med bilaga 1.
Arbetsutskottet föreslår 2014-03-05, § 2 rekommendera kommunfullmäktige
fastställa biljettpriser för pendlarbåts- och förfallstrafik att gälla från 1 januari
2015 enligt nedan:
- 60 kronor/enkel för vuxen avseende pendlarbåtstrafik
- 25 kronor/enkel för barn 6-16 år avseende pendlarbåtstrafik.
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Barn under 6 år i vuxens sällskap åker gratis, gäller både pendlarbåtstrafik
och förfallstrafik
50 kronor/enkel för barn 6-16 år avseende förfallstrafik
100 kronor/enkel för vuxen avseende förfallstrafik
Förslag om Reskassa och 40-kort utgår därmed.

Sammanträdet
Roger Malmberg (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
•
•

•
•

Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-18
Bilaga 1, Förslag på biljettpriser för arbetsbåt/pendlarbåt- och
förfallstrafik
Bilaga 2, Utredningsrapport ”Inriktning för framtida arbetsbåts- och
förfallstrafik i Luleå skärgård”
Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-05, § 2

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 22
Begäran till Regionala kollektivtrafikmyndigheten om
upphandling av skärgårdstrafik och beslut om trafikplikt
Dnr 2014.42-83

Fritidsnämnden beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att av Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) begära beslut om trafikplikt för
turbåtstrafik och pendlarbåttrafiken i Luleå skärgård och att dessa tas in
kollektivtrafiken i länets trafikförsörjningsprogram.

Sammanfattning av ärendet
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) skriver i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Norrbottens län och Luleå kommun att när
det gäller sjötrafiken är kommunens mål att möjliggöra för Luleåbor utan egen
båt att kunna besöka och uppleva Bottenvikens skärgård med dess unika
fauna, djurliv och kultur. Detsamma gäller besökare och turister. För
fastboende i skärgården och sommarstugeägare ska skärgårdstrafiken vara ett
alternativ till egen båt och medföra en reducerad belastning i miljön av
avgaser, oljespill m.m. från båtmotorer. Den ska också möjliggöra för boende
på öarna att arbeta eller gå i skola på fastlandet. För boende på fastlandet ska
trafiken möjliggöra arbete ute på öarna. Detta ska gälla året runt.
Eftersom kommunen enligt gällande konsortialavtal med den Regionala
kollektivtrafikmyndigheten, RKM, ska finansiera inomkommunal
kollektivtrafik måste kommunen ansöka om trafikplikt och intagande i
trafikförsörjningsprogram när ny upphandling ska göras.
Luleå kommun har under många år upphandlat skärgårdstrafik i Luleå
skärgård i form av arbetsbåtstrafik (pendeltrafik), turbåtstrafik, ”badbåten” till
Klubbviken och förfallstrafiken. Fritidsförvaltningen har resonerat med
Kollektivtrafikmyndigheten, Luleå lokaltrafik mfl om sjötrafik och begreppet
kollektivtrafik i Luleå skärgård. Utifrån definitionen i lagstiftningens mening
innefattas ”vardagsresande” men exempelvis inte resor till besöksmål. Det
innebär att kollektivtrafik i skärgården avser turbåtstrafik och
pendlarbåtstrafik.
Fritidsförvaltningen föreslår 2014-02-18 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen att av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) begära
beslut om trafikplikt för turbåtstrafik och pendlarbåttrafiken i Luleå
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skärgård och att dessa tas in kollektivtrafiken i länets trafikförsörjningsprogram.

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

Beslutsunderlag
• Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-02-18
• Arbetsutskottets förslag till beslut 2014-03-05, § 3

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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