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Information om projektet Kvinnor som förebilder i
Norrbotten
Ärendenr 2015/749-00
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Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 2015-06-15
Ärendenr 2015/731-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Mänskliga
rättighetsdagarna

Ämne
Tillsammans mot rasism – agera för allas lika värde
lokalt och globalt. 9-10 november 2015. Göteborg

Region Kronoberg

Ensamkommande flyktingbarn - trauma och
tonårstiden. Sekretess i lokal samverkan för
ensamkommande barn. 2015-10-19. Växjö.

Kvalitetsmässan

PolitikerDagarna 3-5 november 2015. Göteborg

Norrbottens läns
landsting, Sveriges
kommuner och
landsting.

Landstingets revisionskonferens 26-27 augusti 2015.
Luleå.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-05-21

§ 84
Medborgarförslag om bättre stadsplanering för gång-,
cykel- och sparktrafikanter, urban odling m m.
Ärendenr 2015/467-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. avslå förslaget om att all stadsplanering från och med nu ska utgå enbart
från gåendes och cyklisters perspektiv eftersom stadsplanering måste
omfatta alla trafikslag.
2. avslå frågan om biltrafik på Smedjegatan i väntan på att frågan utreds i
samband med en trafikstrategi för centrumhalvön.
3. bifalla förslaget om ett succesivt utbyte av kommunens fordon till sådana
som drivs av förnyelsebara bränslen då det ligger i linje med
översiktsplanen.
4. avslå förslaget att minska ytan för parkeringsplatser i centrum med
motiveringen att frågan bör hanteras i parkeringsstrategin .
5. bifalla förslaget om ökad möjlighet till odling då det ligger i linje med
översiktsplanen och utreda frågan vidare i arbetet med grön-vit-blåplanen.
6. bifalla att i gynnsamma lägen fortsätta plantera äppelträd och andra
fruktbärande träd.
7. avslå förslaget om att verka för lagringsutrymme för lokalt odlad mat.
8. bifalla förslaget om fler cykelbanor i centrum då det ligger i linje med
kommunens cykelplan.

Reservation
Ulrika Lundberg (V) och Mia Tossavainen (MP) reserverar sig till förmån för
egna förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 183 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden
för yttrande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-05-21

Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Peter Grusmark och Olga Sandberg ger i två medborgarförslag ett antal
förslag på hur de tycker att kommunen ska förändra sitt arbete med
trafikplanering och odling i tätorten för att uppnå en hållbarare stad.
Luleå kommuns arbete med att bli ett hållbarare samhälle utgår från Vision
2050 och dess riktningar. I översiktsplanen från 2013 redovisas de principer
som kommunen ska arbeta utifrån under de kommande tjugo åren och de mål
som ska uppnås till 2020 för att nå den långsiktiga visionen.
Huvudprincipen för trafikplaneringen är enligt översiktsplanen att resandet
som gående, cyklist och med kollektivtrafiken ska öka. Översiktsplanen pekar
också ut ett antal utredningar och strategier som ska tas fram för att bidra till
att de övergripande målen uppnås.

Beskrivning av ärendet
Nedan presenteras de åtta förslag som ges i medborgarförslagen och hur
Luleå kommun arbetar med frågorna.
1. Planera utifrån gåendes och cyklisters behov
Luleå kommuns översiktsplan bygger på de riktningar och
avsiktsförklaringar som pekats ut som viktiga för att uppnå kommunens
övergripande vision. En av dessa är att kommunen ska arbeta för att
kraftigt öka andelen lokala resor med cykel och till fots men också med
kollektivtrafiken.
Att prioritera gåendes och cyklisters behov innebär inte att vi helt kan
bortse från de behov de andra transportslagen har. Att planera för till
exempel kollektivtrafik, varutransporter och parkeringsmöjligheter bidrar
också till att skapa en hållbar stad.
2. Ingen biltrafik förbi huvudhållplatsen på Smedjegatan
Kommunen kommer under 2015 inleda arbetet med att ta fram en
trafikstrategi för centrum. Trafikstrategin kommer att vara en fördjupning
av översiktsplanens övergripande mål för centrumhalvön.
Det är idag problem med hållplatsutrymme för den ökande busstrafiken
och trångt för gående och cyklister att passera lokaltrafikens
huvudhållplats. Smedjegatans utveckling som huvudhållplats och
biltrafikens vara eller inte vara längs gatan kommer därför att utredas
under arbetet med trafikstrategin.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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2015-05-21

3. Byt ut kommunens fordon till fordon drivna av alternativa bränslen
Enligt översiktsplanen ska kommunen arbeta aktivt med att minska
användningen av fossila bränslen. Målet fram till 2020 är att 75 % av
busstrafiken inom Luleå och 75 % av kommunens tjänstebilar ska drivas
av alternativa bränslen.
Kommunen arbetar med en biogasanläggning som kommer att tas i drift
under 2015. Biogasen kommer att vara tillgänglig för kommunens egna
bilar och LLT:s bussar. Biogasen som produceras kommer att räcka till 1012 av LLT:s bussar och 185-200 tjänstebilar.
Av kommunens 370 tjänstebilar drevs vid årsskiftet 41 av etanol och 9 var
el-bensinhybrider. 65 biogasbilar är beställda för att tas i drift under 2015.
Övriga tjänstebilar drivs med diesel eller bensin.
Drygt 30 % av LLT:s bussar körde under 2014 på förnyelsebara bränslen.
Under 2015 kommer LLT att börja köra bussar på biogas, fem bussar har
levererats och ytterligare tre kommer att levereras i höst.
4. Minska antalet parkeringsplatser i centrum
Enligt kommunens översiktsplan ska utrymme för gående, cyklister och
kollektivtrafik prioriteras före gatumarksparkeringar i centrum. Tomtmark
i centrum ska inte användas för markparkeringar. Dessutom ska den stora
parkeringsplatsen på Trekanten utvecklas som mötesplats.
Som exempel har, sedan översiktsplanen antogs, parkeringsplatser längs
Skeppsbrogatan och Rådstugatan tagits bort för att ge plats åt cykelbanor
och arbete med att ta fram en målbild för Trekanten har inletts. Under
2015 kommer en parkeringsstrategi antas.
5. Öka möjligheten till odling i centrum och i bostadsområdena
Kommunen är i början av arbetet med att ta fram en grön-vit-blå-plan för
bland annat stadens grönstruktur, snöhantering och vatten och avlopp.
Arbetet är planerat att vara klart i slutet av 2016.
Planen kommer att utgå från de riktlinjer som finns i översiktsplanen och
enligt denna ska kommunen arbeta för att ge utrymme för egen odling
inom stadsbyggden. Frågan om hur odlingsmöjligheterna i centrum och i
bostadsområdena kan öka kommer att vara en av frågorna som utreds.
6. Plantera äppelträd i parkerna
Äppelträd och andra fruktträd är känsliga i vårt klimat och kräver mycket
skötsel. Av denna anledning planterar vi bara dessa träd på utvalda
platser där förhållandena är gynnsamma.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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7. Verka för lagringsutrymme för lokalt odlad mat
Att bygga om garage till förvaringsutrymme för mat är inte en fråga för
kommunen och vi hänvisar förslagsställarna att istället vända sig till de
fastighetsägare som finns i centrum.
8. Bygg fler cykelbanor och cykelfält i centrum
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger ut cykelvägnätet i centrum (och i
övriga tätorten) enligt den cykelplan som antogs i Tekniska nämnden
2014. Bilden nedan visar i blått de saknade länkar på centrumhalvön som
finns med i cykelplanen. Av dessa är cykelbanorna längs Kungsgatan,
Residensgatan, Rådstugatan, Skeppsbrogatan, Smedjegatan och
Småbåtsgatan prioriterade.

Bilden är ett utklipp ur Luleå kommuns plan för utbyggnaden av cykelvägnätet

Sammanträdet
Ulrika Lundberg (V) föreslår bifall till medborgarförslagets punkt 2 och 4, i
övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Mia Tossavainen (MP) föreslår bifall till medborgarförslagets punkt 4, i övrigt
bifall till arbetsutskottets förslag.
Rolf Kjell (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande frågar punkt för punkt om nämndens ställningstagande till
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
Ulrika Lundberg (V) och Mia Tossavainen (MP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-11-19 (bilaga)
Tjänsteskrivelse 2015-03-27

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Peter Grusmark
Olga Sandberg

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Medborgarförslag om Luleå kommuns energiförbrukning
Ärendenr 2015/298-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget, med tillägget - att stadsbyggnadsnämnden tar med
miljöambitionerna in i nästa års styrkortsarbete

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 185 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsförvaltningen för yttrande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att
avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens
förslag.
Barbro Midbjer föreslår i ett medborgarförslag 2014-09-20 att kommunens mål
för utsläpp av växthusgaser ska sättas till minst 40 % minskning jämfört med
2009 och att den totala energianvändningen i kommunkoncernen ska vara
minst 60 % förnybar år 2020.
Från och med 2013 köper Luleå Kommun certifierad miljövarudeklararerad
EPD-El som är vattenkraftsproducerad och 100 % förnybar. Elen köps enligt
BAT-principen (Best Available Technique) dvs den mest miljövänliga el som
idag går att köpa. Enligt Vattenfalls LCA-analys (Livscykelanalys) så är
emissionerna från vattenkraftsproducerad EPD-el 9,9g/kWh CO2
ekvivalenter, att jämföra med EPD-el som är vindkraftsproducerad och har
emissionsvärde 17g/kWh CO2 ekvivalenter.
Fjärrvärmen som köps av Luleå energi bestod 2013 av en mix av 83 % process
gas från SSAB:s stålproduktion, 7 % El (100 % förnybar) 5 % trädbränsle (100
% förnybar) och 5 % eldningsolja (EO2).
Vid miljövärdering av fjärrvärme tas hänsyn till resursanvändning, emission
av växthusgaser samt procentandel fossilt. Ett mått på resursanvändning och
hur effektiv framställning av energi är bedöms i något som kallas
primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser som inte
har omvandlats.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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I primärenergifaktor inkluderas energin innan den har omvandlats, men även
energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den.
Luleås fjärrvärme har värde 0,08 i primärenergifaktor (2013) att jämföra med
skogsflis som har 1,06 och träpellets 1,11. Emission av växthusgaser var 2013
18g CO2 ekvivalenter/kWh vilket är i nivå med vindkraft.
Processgasen från SSAB:s stålproduktion har sitt ursprung från kol, men
gasen som genereras skulle oavsett ske i stålprocessen för att sedan facklas
bort om inte kraftvärmeverket funnits. Istället för att fackla bort gasen
återvinns värmen för att producera el och fjärrvärme. Förhållningsättet blir
därför att stålindustrin existerar primärt inte för att försörja Luleå med
fjärrvärme, utan fjärrvärmen är snarare en konsekvens av en etablerad
stålindustri och ett effektivt sätt att hantera resurser. All energiproduktion
genererar på ett eller annat sätt emissioner så även om processgasen inte kan
anses vara förnybar så blir paradoxalt nettoutsläppen högre om bränslemixen
enbart skulle bestå av förnybara bränslen samt att resursanvändningen skulle
öka.
Luleå lever i symbios med stålindustrin och hänsyn till detta har tagits vid
målsättningen om förnybar andel.
Luleå Kommun bedriver ett ambitiöst och långsiktigt arbete i riktning med
programarbetet och Vision 2050 med att energieffektivisera sina många olika
verksamheter. Generellt bedöms ambitionsnivån för energieffektivisering i
Luleå kommun vara högre än både EU och nationellt ställda
målformuleringar. Målen föreslås därför kvarstå tillsvidare. Förslaget från
Barbro Midbjer kommer att tas i beaktande vid framtida revidering av
målformuleringar.

Sammanträdet
Ulrika Lundberg (V) föreslår återremiss av ärendet för komplettering av
svaret, så att det inkluderar utsläpp och energianvändning i kommunens hela
verksamhet, inte bara kommunens egna fastigheter.
Mötet ajourneras för samråd i de politiska grupperna.
Socialdemokraternas ledamöter föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, med
ett tillägg om att stadsbyggnadsnämnden tar med miljöambitionerna in i nästa
års styrkortsarbete.
Peter Bergström (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag och stödjer
tilläggsförslaget från Socialdemokraternas ledamöter.
Mia Tossavainen (MP) stödjer Ulrika Lundbergs (V) förslag om återremiss.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordförande prövar återremissförslaget och finner att ärendet ska avgöras
idag. Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande till
arbetsutskottets förslag, med tillägg från Socialdemokraternas ledamöter om
att stadsbyggnadsnämnden tar med miljöambitionerna in i nästa års
styrkortsarbete och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget med tillägg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2014-09-20 (bilaga)
Tjänsteskrivelse 2015-04-17

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-06-01

1 (2)
Ärendenr
2015/711-86

Yttrande över ansökan om finansiering av Luleå
Makerspace som ny Luleåambassadör
Ärendenr 2015/711-86

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Finansiera Luleå Makerspace som ny Luleåambassadör med maximalt
630 tkr under perioden 2015-09-01 till 2018-09-01,
 Luleå Makerspace ska stärka varumärker Luleå och visa det nya
kreativa Luleå enligt samarbetsavtal med tillväxtkontoret,
 Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
 Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering med undantag för utbetalning som sker halvårsvis
i förskott.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Luleå Makerspace ansöker om totalt 630 tkr under en treårsperiod
(2015-09-01 till 2018-09-01) för att kunna utveckla verksamheten till en öppen
mötesplats för alla åldrar med verksamhet i centralt läge.
Luleå Makerspace är en ideell förening som bildades i Luleå år 2013.
Föreningen drivs av Peter Parnes, professor vid Luleå tekniska universitet
samt Agneta Hedström, rektor i Luleå. Begreppet och verksamheten
Makerspace etablerades runt 2006 i USA och syftar till att skapa mötesplatser
för tekniskt skapande (elektronik, slöjd med tekniska inslag, spel,
programmering, godis och mat som skapas på nya sätt).
Ett Makerspace består av; en mötesplats, en maskinpark med moderna
maskiner (3D-skrivare, laserskärare, mm) för tillverkning av prototyper.
Målgruppen är intresserade personer i alla åldrar.
Med hjälp av anslaget avser föreningen att genomföra:
 Öppna workshoppar med olika teman
 Delta i olika festivaler och arrangemang
 Öppna träffar
 Efter-skolan-verksamhet
 Summer Maker Camp
Föreningen ska aktivt arbeta för att stärka unga tjejers och kvinnors intresse
för teknik och specifikt IT genom att arrangera riktade arrangemang.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-06-01

Tillväxtkontoret menar att de aktiviteter som föreningen Luleå Makerspace
planerar att genomföra som Luleåambassadör ligger i linje med Program till
Vision Luleå 2050. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för
kreativitet och mötesplatser samt att ge barn och unga möjlighet att utveckla
sitt intresse för kreativitet och teknik.
Verksamheten är ett bra komplement till befintlig föreningsverksamhet som
till stor del baseras på sport.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning (bilaga)
Samarbetsavtal för ny Luleåambassadör (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet, Peter Parnes
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret

19

2 (2)
Ärendenr
2015/711-86

Luleå Makerspace 2015
Luleå 20150201

Luleå Makerspace är en ideell förening som skapades december 2013 av Peter Parnes,
Agneta Hedenström och Tovah Parnes. Begreppet Makerspace myntades runt 2006 i USA
och handlar om skapa mötesplatser där personer intresserade av tekniskt skapande i olika
former kan träffas och inspireras av varandra. Skapandet kan handla om både hårt och
mjukt inklusive elektronik, slöjd med tekniska inslag, spel (Minecraft med flera),
programmering samt godis och mat skapade på nya sätt. Det viktigt att poängtera att det
ofta inte handlar om vad som skapas utan det handlar mer om processen hur man når dit
som är viktig.
Målgruppen är intresserade personer i alla åldrar, från riktigt små barn till betydligt äldre
personer.
Ett Makerspace består i praktiken av två delar. 1: En mötesplats där intresserade kan
träffas samt 2: en maskinpark med moderna maskiner (3Dskrivare, laserskärare,
lödstationer, datorstyrd fräs med mera) för tillverkning av prototyper.

Vision Luleå Makerspace
Visionen för föreningen är att det ska bli en öppen mötesplats där både nybörjare och mer
erfarna kan träffas. Det ska vara en lokal dit man kan komma till arrangerade träffar,
kurser och workshoppar eller bara komma dit när man vill använda lokalen och utrustning.
Visionen är även att medlemmar i alla åldrar ska kunna träffas och lära av varandra bara
de har ett delat intresse för skapande i någon form.
I Luleå finns gott om föreningar för sportaktiviteter men få föreningar som bygger på en
annan form av aktivitet. Idag finns det inte någon plats i Luleå att gå till bara för att träffas
och prata teknik och skapande. Detta är speciellt viktigt för ungdomar som vill göra något
mer än bara “hänga”.
Vidare är programmeringsområdet mycket viktig för Luleås framtid där vi behöver fler som
utbildar sig inom detta område och genom en Makerspaceverksamhet kan fler hitta till
detta område och bli intresserade. Idag är det väldigt få kvinnor som är intresserade av
teknik och spel och det är vår övertygelse om att ett tekniskt skapande i tidig ålder gör det
lättare för tjejer att bli intresserade och att kunna behålla detta intresse.
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2014
Under 2014 har föreningen arrangerat ett antal aktiviteter och deltagit i olika festivaler i
Luleå. De flesta aktiviteter har varit av en öppen karaktär där vem som helst har varit
välkommen att få prova på ny teknik och prata med andra intresserade. Här är några
exempel på aktiviteter arrangerade under 2014:
● 3Dskrivar meetup i Vetenskapens Hus där ett större antal 3Dskrivare visades upp
och det kom mer än 500 personer under 4h.
● Hamnfestivalen där vi deltog under lördagen med ett eget tält i Stadsparken där
besökare kunde få prova på att löda, se 3Dskrivare samt printa på ägg och
pingisbollar. Ca 400 deltagare.
● I samband med Höstfestivalen deltog föreningen i Light up Smedjan där besökare
fick prova på lödning. Ca 200 aktiva deltagare och massor med åskådare.
● Under hösten har föreningen arrangerat ett flertal Maker Friday som är en
afterwork/fredagspub där hela familjen kan delta en fredags kväll. Fika och teknik i
en bra blandning under lugna former. Ca 80100 deltagare per träff i Vetenskapens
Hus.
● Föreningen har arrangerat flera workshoppar för bland annat grafisk
programmering och elektronik. Ca 3040 personer per workshop.
● Under GameJam#2 så deltog föreningen för att skapa ett “provapå” program
parallellt till alla som programmerade spel. Ca 150 deltagare.
● Föreningen har arrangerat ett antal andra arrangemang också med gott resultat.
Föreningens aktiviteter har varit mycket populära och på det år som föreningen har funnits
har vi synts i många olika media (radio, tidningar, magasin etc) och många känner till
föreningen.
Föreningen har samarbetat med Luleå tekniska universitet där grundaren Peter Parnes
arbetar som professor med bland annat projekt för att stärka IT i skolan. Verksamheterna
matchar varandra väl ochdet är ett bra samarbete.
Föreningen har lidit av att diskussionerna runt Bergströmska gården har tagit så lång tid
och inte har kunnat ha någon fast lokal. Hade vi vetat att det skulle tagit så lång tid så
hade vi tittat på alternativ tidigare och antagligen varit igång med en fast verksamhet
redan.
Ekonomiskt har föreningen under 2014 haft ett större stöd från Facebook samt fått låna lite
utrustning via Creative Nodes projektet. Vidare har olika företag stöttat med gratis tjänster
(Love at Work, Luleåfotograferna, SEB med flera). Slutligen har LTU ställt upp med lokaler
vid ett flertal tillfällen samt lån av avancerad teknisk utrustning.
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2015
För 2015 är planen att fortsätta arbeta med liknande aktiviteter som 2014 men även skapa
mer kontinuerlig verksamhet där medlemmar kan återkommande arbeta med egna projekt.
Det senare kräver dock att en temporär lokallösning skapas då Bergströmska gården inte
kommer att vara inflyttningsbar förrän tidigast slutet av 2015 eller början av 2016.
Här är några exempel på aktiviteter som är planerade för 2015:
● Fler Maker Fridaypubbar.
● Workshoppar i olika teman som t.ex.
○ Elektronik och kläder
○ Programmera Minecraft
○ Skapa spel via moderna utvecklingspaket som Unity, Construct, Unreal etc.
○ Olika avancerade tekniker som “software defined radio”, bygga en egen
quadcopter etc.
● Delta i olika festivaler och arrangemang som arrangeras under 2015.
○ Hamnfestivalen juli 2015
○ Luleå Pride juni 2015
○ Stadsbibliotekets “Get online week” 150425
○ LTU Minikurser 15031718
○ LTU Sverige Girl MeetUp maj 2015
○ Höstfstivalen
● Öppna träffar där ny teknik presenteras och finns tillgänglig för att prövas
● Efterskolanverksamhet där en grupp ungdomar får arbeta med Makingprojekt
återkommande under en längre period.
● Summer Maker Camp där vi bygger verksamheten på aktiviteter för motsvarande
verksamhet i USA där ungdomar deltar i ett virtuellt sommarläger med virtuella
studiebesök i t.ex. rymdstationen och samtal online med Buzz Aldrin, stora
ITföretag med mera.
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Under 2014 har alla aktiviteter arrangerats helt ideellt och under 2015 vill vi utöka
verksamheten genom att anställa t.ex. studenter från LTU som kan arrangera och leda
träffar.
Vi kommer även att arbeta mer med sponsring och vi har redan idag ett par företag som är
intresserade av att stödja denna typ av verksamhet.
Föreningen hade ca 80 medlemmar vid slutet av 2014 och räknar med att ha mer än 200
medlemmer i slutet av 2015. Lokalfrågan är en förutsättning för att vi ska kunna bygga upp
medlemsantalet.

Kontakt
Peter Parnes, grundare och kreativ motor
peter@parnes.com
0702392995
www.luleamakerspace.com
Luleå Makerspace
c/o Peter Parnes
Granitstigen 12
977 53 Luleå
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Samarbetsavtal mellan Makerspace och tillväxtkontoret, Luleå
kommun
Mellan föreningen Makerspace och tillväxtkontoret, Luleå kommun har följande samarbetsaval
tecknats 2015

Bakgrund
Avtalstid
Mellan 2015-09-01 till 2018-09-01

Samarbetsavtal
Luleå Makerspace
Under avtalstiden ska föreningen åta sig att årligen arrangera 10 arrangemang, varav två större.
Arrangemangen ska äga rum i centrala Luleå. Några av arrangemangen bör vara samarrangemang
med Luleå kommuns event eller event som Luleå kommun finansierar, så som Luleå Hamnfestival
eller Luleå on Ice.
Därutöver ska företrädare för föreningen årligen delta vid en Luleå ambassadörsträff och vid
förfrågan från Luleå kommun informera om verksamheten.
Föreningens medlemmar ska agera som Luleåambassadörer och ska informera om att de är
Luleåambassadör vid arrangemang/event, på webben, i annonser och i tryckt material. Föreningen
ska lägga in alla sina egna event på webben Luleå.nu
Föreningen ska aktivt arbeta för att stärka unga tjejers och kvinnors intresse för teknik och specifikt
IT genom att arrangera riktade arrangemang.
Föreningen ska förstärka budskapet om att den är ambassadör genom att använda en Luleåbeachflagga vid arrangemang, profilkläder med Luleå på samt Luleågodisar mm.
Bilder från arrangemang och event ska kunna användas fritt av Luleå kommun i marknadsföringssyfte
och marknadsföringsmaterial för platsen Luleå.
Föreningen ska årligen redogöra för föreningens verksamhet och ovanstående punkter till Luleå
kommuns tillväxtkontor.

Luleå kommun
Föreingen Makerspace får under perioden 2015-2018 ett årligt ambassadörsanslag om 210 tkr.

Tvister
Uppfyller inte den ena parten villkoren i detta avtal äger din andre rätten att med omedelbar verkan
häva avtalet.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna erhållit varsitt.
Datum

Anna Degerman

Peter Parnes

Luleå kommun

Luleå Makerspace
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkont
oret
Tillväxtkontoret
2015-06-01
Maria Bergman

1 (2)
Ärendenr
2015/171-042

Tillväxtkontorets yttrande över reviderad ansökan för
projekt TräIN 3.0
Ärendenr 2015/171-042

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera projektet enligt
tidigare beslut trots minskad total budget. Medfinansiering sker under
förutsättning att insatserna sker i de kommuner som medfinansierar eller med
de företag som medfinansierar, alternativt väljer att senare medfinansiera.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-13 att medfinansiera
projektet TräIN 3.0 med maximalt 450 tkr under projektperioden 2016-2018.
IUC Norrbotten ansöker om att Luleå kommun ska kvarstå med beslutad
projektfinansiering även om den totala budgetramen minskat med ca 40
procent. Den minskade budgeten beror på att viss medfinansiering inte
beviljats. Projektägarna har sedan i samråd med Tillväxverket omformulerat
sina ansökningar. Nytt beslut krävs då Luleå kommuns allmänna riktlinjer
anger att kommunens medfinansiering i projekt är avhängigt av att övrig
medfinansiering beslutas.
Projektets fokus kommer enligt reviderad budget att fokusera på de aktiviteter
som berörda små- och medelstora företagare själva har pekat ut som
avgörande för fortsatt utveckling och som bedöms bäst kunna bidra till att
syftet och angivna mål och indikatorer uppnås.
Tillväxtkontoret menar att projektet utgår från företagens behov och det
reviderade projektet skapar förutsättningar för små och medelstora företag att
dra nytta av den kunskap som finns vid Luleå tekniska universitet. IUC
Norrbotten är en viktig regional aktör och projektet TräIN har tidigare visat
på goda resultat.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
IUC Norrbotten
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkont
oret
Tillväxtkontoret
2015-06-01
Maria Bergman

Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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2 (2)
Ärendenr
2015/171-042

Luleå 2015-05-26
Till:

Luleå Kommun
Tillväxtenheten
971 28 LULEÅ

c/c

Maria Bergman

PM Ny budget för TräIN 3.0
Bakgrund
Enligt överenskommelse under vårt möte måndag 25/5 lämnas på detta sätt en redogörelse
för möjligheterna att nå uppsatta mål och indikatorer med projektet under förutsättningen att
det genomförs med en total budget om 10.283.000 kr inkl 2.098.600 kr i intäkter från
medverkande företag.
Minskningen av projektbudgeten kommer att kunna hanteras av både IUC Norrbotten och
LTU och där vi tillsammans kan skapa fortsatt positiv utveckling av träindustrin och de
traditionella byggföretagen vad gäller industriellt, energieffektivt, och miljövänligt byggande i
regionen. Det finns ingen annan aktör som på samma sätt som TräIN 3.0 bidrar till
utvecklingen av de SME som ingår i projektets målgrupp.
Tack vare de betydande expertkompetenserna vid LTU, där man är ledande i landet inom
industriellt byggande i trä, har vi tillsammans unika möjligheter att bidra till fortsatt positiv
utveckling av företagen och länet som helhet – genom TräIN 3.0 skapas möjlighet att sätta
Norrbotten på Europakartan inom hållbart byggande. Utan detta avgörande projekt blir
utvecklingstakten avsevärt lägre och färre företag kommer att växa och utveckla nya
produkter och produktionsmetoder, nå nya marknader etc.
Positiva effekter av genomförande av TräIN 3.0 enligt ny budgetram
De viktigaste effekterna av genomförande av TräIN 3.0 med reviderad budget är att:
• Vi behåller fokus på de aktiviteter som berörda SME själva har pekat ut som
avgörande för fortsatt utveckling och som bedöms bäst kunna bidra till att syftet och
angivna mål och indikatorer uppnås med så stor sannolikhet som möjligt
• Vi behåller fokus på att utveckla byggandet i Malmfälten som på sikt gör företagen
mogna att ta steget ut på nya marknader med nya innovativa produkter till
konkurrenskraftiga priser
• Vi reducerar och tar bort i första hand generella aktiviteter av typen ”lära-av-andrabesök”, internationella resor, klusterbyggande och kompetenshöjande generella
workshops som har minst inverkan på angivna indikatorer
• LTU’s insatser bibehålls till stora delar oförändrade förutom DP 4 ”Logistiksystem”
som utgår helt och vars finansiering baserades på Länsstyrelsens tänkta ”extra
anslag” om 1 MSEK. Detta delprojekt var av generell karaktär och berörde ett mindre
antal företag jmf med övriga aktiviteter
• De aktiviteter som genomförs med reducerad budget påverkar nivån på indikatorerna
och gör att ambitionsnivån måste sänkas jmf med den ursprungliga planen, se nedan
• Vi avser att genomföra projektet under samma period som angivits i ansökan 150301180630
IUC Norrbotten AB
Storgatan 9
972 38 LULEÅ
Org nr: 556576-4791

Kontaktperson
Anders Wäppling, styrelseordförande
070 – 665 31 83
anders.wappling@iucnorrbotten.se
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Luleå 2015-05-26
Av bilaga 1 framgår den nya budgeten på aktivitetsnivå och i bilaga 2 framgår den slutliga
finansieringsbudgeten. Utöver vad som framgår av bilagorna och ovan poängteras att:
• 3 av 5 tänkta produktutvecklingsprojekt bibehålls, men med reducerad budget
• Studieresan till Japan behålls eftersom flera företag där är världsledande på industriell
tillverkning av trähus med mycket hög automationsgrad
• Klusteraktiviteterna för att skapa ett väl fungerande innovationsnätverk fokuseras på
utveckling av samarbete mellan regionens kust- respektive inlandsföretag.
Ambitionen att skapa generella kunskapsnätverk utgår till förmån för detta arbete
• Företagens insats ökar så att de betalar ca 80% av kostnaden för de aktiviteter de
medverkar i
• Ambitionsnivån för arbetet med ökad jämställdhet och mångfald bibehålls i omfattning
och ökar därför i förhållande till kvarvarande budgetram
• Ambitionsnivån för arbetet med spridning av information om projektet och dess
resultat bibehålls i omfattning och ökar därför i förhållande till kvarvarande budgetram
• Extern utvärdering av projektet genomförs med en budgetram av 250.000 kr vilket är
samma andel som av den ursprungliga budgetramen (ca 3%)
• Revidering av nuvarande ”Handlingsplan För träindustrin i Norr 2020” utgår
Indikatorer
Reduceringen av budget innebär att angivna indikatorer måste justeras ner enligt följande:
1. Antal företag som får stöd:

35 företag (ursprungligen 50)

2. Antal företag som får annat stöd än
ekonomiskt stöd:

35 företag (ursprungligen 50)

3. Sysselsättningsökning i företag
som får stöd:

30 heltidstjänster (ursprungligen 50)

Begäran om bibehållet stödbelopp
För att kunna genomföra projektet med reducerad budget enligt ovan är vi beroende av att
Luleå kommun ändrar sitt beslut om medfinansiering av projektet och att man kvarstår med
hela stödbeloppet om 450.000 kr. Ifall beloppet minskas är det mycket stor risk för att
projektet inte kommer att godkännas av Tillväxtverket. Det är vår förhoppning att Luleå
kommun kan bidra med hela beloppet om 450.000 kr och hoppas på en fortsatt bra dialog om
detta.
Bilaga 1: Aktivitetsbudget
Bilaga 2: Finansieringsbudget
IUC Norrbotten AB
Med vänlig hälsning,

John Sandström
070 383 26 00
john.sandstrom@iucnorrbotten.se
IUC Norrbotten AB
Storgatan 9
972 38 LULEÅ
Org nr: 556576-4791

Kontaktperson
Anders Wäppling, styrelseordförande
070 – 665 31 83
anders.wappling@iucnorrbotten.se
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-06-02

1 (2)
Ärendenr
2015/116-14

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av ESIS fas III
Ärendenr 2015/116-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera projektet ESIS III
(för ESIS industriell utveckling 366 tkr och för ESIS spjutspetsforskning 551
tkr) enligt tidigare beslut trots minskad total budget. Medfinansiering sker
under förutsättning att insatserna sker i de kommuner som medfinansierar
eller med de företag som medfinansierar, alternativt väljer att senare
medfinansiera.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-13 att medfinansiera
projektet ESIS III med maximalt 917 tkr under 2016-2018 (för ESIS industriell
utveckling 366 tkr och för ESIS spjutspetsforskning 551 tkr)
IUC Norrbotten ansöker om att Luleå kommun ska kvarstå med beslutad
projektfinansiering även om den totala budgetramen minskat med ca 45
procent. Den minskade budgeten beror på att viss medfinansiering inte
beviljats. Projektägarna har sedan i samråd med Tillväxverket omformulerat
sina ansökningar. Nytt beslut krävs då Luleå kommuns allmänna riktlinjer
anger att kommunens medfinansiering i projekt är avhängigt av att övrig
medfinansiering beslutas.
Projektet fokuseras kring behov och tillväxtanalys, utveckling av interna
processer samt kommersialisering och affärsutveckling. Aktivitetsområdet
affärsutveckling mot de horisontella kriterierna kvarstår också i huvudsak
Insatserna handlar om att;
 Säkra kompetensförsörjningen
 Öka innovationssystemets effektivitet
 Öka antalet produkter och företag med elektronikinnehåll
 Bygga effektiva värdekedjor
 Öka teknologiöverföringen från universitet till regionens företag
Tillväxtkontoret menar att projektet utgår från företagens behov och det
reviderade projektet skapar förutsättningar för små och medelstora företag att
dra nytta av den kunskap som finns vid Luleå tekniska universitet. IUC
Norrbotten är en viktig regional aktör och projektet ESIS har tidigare visat på
goda resultat.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-06-02

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
IUC Norrbotten
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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2 (2)
Ärendenr
2015/116-14

Luleå 2015-06-01

Tillväxtkontoret, Luleå Kommun
Maria Bergman

Ärende
ESIS III – Företagsutveckling
ESIS III – Spetskompetens

Ansökan om bibehållet beslut om medfinansiering
Härmed vill projektägarna, IUC Norrbotten AB och Luleå Tekniska Universitet till Luleå Kommun
ansöka om att tidigare beviljad medfinansiering kan kvarstå trots ändrad omfattning av projekten.
Projektägarna har till Luleå Kommun ansökt om medfinansiering av projekten ESIS III –
Företagsutveckling och ESIS III – Spetskompetens. Luleå Kommun har beviljat båda projekten
medfinansiering om;
ESIS III – Företagsutveckling 366 000 kr
ESIS III – Spetskompetens 551 000kr
Projekten har erhållit negativt beslut från Region Västerbotten, Länsstyrelsen och Norrbottens Läns
Landsting avseende ansökt medfinansiering. Projektägarna har sedan i samråd med Tillväxverket
omformulerat sina ansökningar. Tillväxtverket har beslutat prioritera projektansökningarna till
partnerskapet efter omarbetet.
Nedan följer en kort sammanställning över ändringarna i projekten;
ESIS III – Företagsutveckling
Efter omarbete kvarstår 55% (8 150 000 kr) av ursprunglig budget. Projektet fokuserar på det
huvudsakliga syftet och målsättningen med projektet; att stärka konkurrenskraften hos regionens
små och medelstora elektronikföretag. Det skall främst ske genom att;
–
–
–
–
–

Säkra kompetensförsörjningen
Öka innovationssystemets effektivitet
Öka antalet produkter och företag med elektronikinnehåll
Bygga effektiva värdekedjor
Öka teknologiöverföringen från universitet till regionens företag
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För att klara syfte om målsättning har projektets aktivitetsområden omprioriterats enligt följande;
(KSEK)
Behovs och tillväxtanalys
Nätverksbyggande
Innovationsstödjande miljöer
Utveckling av interna processer
Kommersialisering och affärsutveckling
Affärsutveckling mot de horisontella kriterierna
Projektledning
Fördjupad samverkan med samhällsaktörer
Extern kommunikation och resultatspridning
Avslutsarbete
Utvärdering och lärande

Budget
1500
800
500
1500
1500
400
1100
200
300
200
150

SUMMA

Ursprunglig
(1700)
(1700)
(1000)
(1700)
(1800)
(600)
(2200)
(900)
(600)
(400)
(600)

8 150

Projektet fokuseras kring behov och tillväxtanalys, utveckling av interna processer samt
kommersialisering och affärsutveckling. Aktivitetsområdet affärsutveckling mot de horisontella
kriterierna kvarstår också i huvudsak.
I samband med omarbetet förs diskussioner med de övriga kommuner som beviljat projektet
medfinansiering. Skellefteå, Piteå och Kalix kommuner står kvar med sin medfinansiering.
ESIS III – Spetskompetens
Projektet har omarbetats utifrån minskad medfinansiering från offentliga aktörer med en ökad
medfinansiering från industrin samt från LTU. Ny budget ligger på 19.6 MSEK utgörande 83.2% av
ursprunglig budget.
Neddragningar har skett tämligen jämnt fördelat över de föreslagna aktiviteterna med en ambition
att behålla så mycket som möjligt av de föreslagna forsknings relaterade delaktiviteterna. Vilka alla är
tydligt kopplade till industriella behov hos företag inom ESIS sfären och specifikt intressanta för de
företag som bidrar med egen tid som medfinansiering i projektet.
I samband med omarbetningen förs diskussioner med de övriga kommuner som beviljat projektet
medfinansiering. Skellefteå, och Kalix kommuner står kvar med sin medfinansiering.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-06-02

1 (2)
Ärendenr
2015/634-14

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projektet
Checkpoint Young 2015-2017
Ärendenr 2015/634-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
 Medfinansiera Checkpoint Young 2015-2016 med maximalt 100 tkr (25
tkr år 2015 och 75 tkr år 2016),
 Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
 Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens Handelskammare ansöker om 100 tkr under en tvåårsperiod för
projektet Checkpoint Young. Projektet syftar till att stärka regionens
konkurrenskraft genom att skapa en plattform för unga chefer eller blivande
ledare/chefer. Insatserna som riktas mot de deltagande är både
nätverksbyggande och kompetenshöjande. Nätverket är konstruerat så att det
ska skapa förutsättningar för de enskilda individerna att få ta del av
branschövergripande och kommunövergripande nätverk och därigenom
skapa förutsättningar för såväl personlig som affärsmässig utveckling.
Verksamheten har utvärderats av deltagarna och visar på bra resultat.
Den årliga budgeten uppgår till 405 tkr, från Luleå kommun söker
Handelskammaren 50 tkr per år under perioden 2015-2016. Övriga finansiärer
är Piteå kommun, privata företag samt deltagaravgifter.
Tillväxtkontoret menar att kompetensförsörjning och ledarskap är viktiga
frågor för regionens utveckling. Näringslivets engagemang i projektet är en
indikator på detta. Utvärderingen av tidigare verksamhet visar också på ett
gott resultat.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Norrbottens Handelskammare
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Nätverket	
  Checkpoint	
  Young	
  har	
  drivits	
  mycket	
  framgångsrikt	
  under	
  åren	
  2008	
  -‐	
  2014	
  med	
  Piteå	
  och	
  
Luleå	
  Kommun	
  som	
  bas.	
  Nätverket	
  har	
  under	
  den	
  senaste	
  programperioden	
  (2012-‐2014)	
  haft	
  79	
  
deltagare,	
  bestående	
  av	
  nästa	
  generations	
  beslutsfattare	
  från	
  företag	
  och	
  organisationer	
  i	
  de	
  två	
  
kommunerna.	
  	
  
	
  
Detta	
  nätverk	
  för	
  morgondagens	
  ledare	
  initierades	
  ursprungligen	
  för	
  att	
  underlätta	
  de	
  förestående	
  
generationsväxlingarna	
  som	
  genomförs	
  och	
  kommer	
  att	
  genomföras.	
  Kompetensöverföring	
  är	
  den	
  
kanske	
  viktigaste	
  utmaningen	
  Norrbotten	
  står	
  inför,	
  och	
  för	
  en	
  fortsatt	
  positiv	
  utveckling	
  är	
  det	
  av	
  
största	
  vikt	
  att	
  underlätta	
  och	
  främja	
  denna	
  kompetensöverföring	
  och	
  att	
  värna	
  om	
  unga,	
  ambitiösa	
  
ledarämnen.	
  För	
  kommunerna	
  runt	
  om	
  i	
  Norrbotten	
  så	
  är	
  detta	
  problem	
  större	
  än	
  i	
  övriga	
  landet	
  då	
  vi	
  
inte	
  bara	
  brottas	
  med	
  en	
  äldre	
  befolkning	
  utan	
  också	
  problemet	
  med	
  utflyttningen	
  av	
  för	
  många	
  unga	
  
arbetsföra	
  människor.	
  	
  
	
  
För	
  att	
  i	
  ett	
  tidigt	
  skede	
  aktivt	
  stimulera	
  till	
  att	
  överbygga	
  denna	
  generationsväxling	
  skapades	
  ett	
  
nätverk	
  för	
  morgondagens	
  ledare,	
  Checkpoint	
  Young,	
  av	
  Luleå	
  kommun,	
  Piteå	
  kommun,	
  Sparbanken	
  
Nord,	
  Ernst	
  &	
  Young	
  och	
  Norrbottens	
  Handelskammare.	
  Senare	
  kom	
  även	
  Advokatbyrån	
  Kaiding,	
  Dina	
  
Försäkringar	
  Nord,	
  PiteEnergi	
  samt	
  Atea	
  att	
  gå	
  in	
  som	
  samverkansparter	
  i	
  Checkpoint	
  Young.	
  
	
  
Behovet	
  fanns	
  av	
  att	
  skapa	
  ett	
  branschöverskridande	
  nätverk	
  för	
  den	
  yngre	
  generationen	
  över	
  
kommungränserna	
  i	
  Norrbotten.	
  Ett	
  nätverk	
  inte	
  enbart	
  för	
  nuvarande	
  ledare	
  och	
  chefer	
  utan	
  också	
  
för	
  framtidens	
  potentiella	
  ledare	
  och	
  engagerade	
  medarbetare.	
  Ett	
  nätverk	
  som	
  riktar	
  sig	
  till	
  drivna	
  
och	
  aktiva	
  personer	
  som	
  vill	
  vara	
  med	
  och	
  utveckla	
  norrbottens	
  näringsliv	
  och	
  samtidigt	
  höja	
  sin	
  egen	
  
kompetens	
  och	
  bredda	
  sitt	
  befintliga	
  nätverk.	
  Detta	
  gjorde	
  att	
  Checkpoint	
  Young	
  fick	
  målgruppen	
  
chefer,	
  medarbetare	
  eller	
  egenföretagare	
  under	
  40	
  år	
  som	
  har	
  för	
  avsikt	
  att	
  verka	
  under	
  överskådlig	
  
tid	
  i	
  regionen.	
  	
  
	
  
Under	
  våren	
  2014	
  genomfördes	
  en	
  utvärdering	
  av	
  Checkpoint	
  Young	
  för	
  det	
  första	
  året	
  av	
  
programperioden	
  2012-‐2014.	
  Utvärdering	
  visade	
  på	
  ett	
  mycket	
  positivt	
  omdöme	
  om	
  nätverket.	
  
Nätverket	
  är	
  mycket	
  givande,	
  värdefullt	
  och	
  uppskattat	
  av	
  dess	
  deltagare	
  och	
  vi	
  är	
  glada	
  över	
  den	
  
positiva	
  respons	
  Checkpoint	
  Young	
  har	
  fått.	
  	
  
Enligt	
  utvärderingen	
  så	
  har	
  bland	
  annat	
  följande	
  varit	
  bra	
  med	
  nätverket:	
  blandning	
  av	
  deltagare,	
  
föreläsare,	
  upplägg	
  av	
  antal	
  träffar,	
  frekvens,	
  deltagare	
  från	
  både	
  Piteå	
  och	
  Luleå.	
  De	
  flesta	
  var	
  nöjda	
  
med	
  träffar	
  som	
  helhet	
  och	
  upplevde	
  att	
  träffarnas	
  innehåll	
  var	
  mycket	
  bra	
  eller	
  bra.	
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Nästan	
  alla	
  som	
  svarade	
  på	
  enkäten,	
  som	
  fortfarande	
  tillhör	
  målgruppen,	
  vill	
  vara	
  deltagare	
  i	
  
framtidens	
  Checkpoint	
  Young.	
  Alla	
  skulle	
  rekommendera	
  andra	
  att	
  delta.	
  De	
  flesta	
  av	
  de	
  deltagare	
  
som	
  svarade	
  på	
  undersökningen	
  menar	
  att	
  de	
  fått	
  nya	
  kontakter	
  som	
  de	
  tror	
  kommer	
  att	
  generera	
  
nya	
  affärer.	
  Vad	
  gäller	
  framtidens	
  Checkpoint	
  Young	
  och	
  hur	
  deltagare	
  skulle	
  vilja	
  att	
  nätverket	
  levde	
  
vidare,	
  svarade	
  de	
  flesta	
  att	
  i	
  samma	
  eller	
  liknande	
  form	
  som	
  i	
  dag.	
  	
  
	
  
Under	
  programperioden	
  har	
  deltagarna	
  utryckt	
  önskemål	
  om	
  fler	
  träffar	
  där	
  ändamålet	
  endast	
  ska	
  
vara	
  nätverkande,	
  det	
  vill	
  säga,	
  after	
  work,	
  teambuilding	
  mm.	
  Deltagarna	
  har	
  även	
  utryckt	
  önskemål	
  
om	
  att	
  nätverket	
  i	
  eventuellt	
  kommande	
  programperiod	
  bör	
  bestå	
  av	
  färre	
  deltagare	
  än	
  tidigare.	
  Detta	
  
då	
  de	
  upplevt	
  nätverket	
  för	
  stort	
  för	
  att	
  hinna	
  lära	
  känna	
  alla	
  på	
  djupet.	
  På	
  projektgruppsmötet	
  som	
  
ägde	
  rum	
  den	
  8	
  maj	
  2014,	
  fördes	
  denna	
  diskussion	
  gällande	
  deltagarantalet	
  och	
  samtliga	
  i	
  
projektgruppen	
  ansåg	
  det	
  även	
  vara	
  av	
  värde	
  att	
  sänka	
  deltagarantalet	
  till	
  60	
  personer	
  istället	
  för	
  79	
  
personer.	
  
	
  
Under	
  perioden	
  hösten	
  2012	
  –	
  hösten	
  2014	
  kommer	
  i	
  enlighet	
  med	
  projektbeskrivningen	
  totalt	
  24	
  
aktiviteter	
  ha	
  genomförts:	
  8	
  kvällsträffar	
  och	
  16	
  luncher.	
  Utöver	
  dessa	
  har	
  även	
  en	
  extrainsatt	
  träff	
  
genomförts	
  där	
  Advokatbyrån	
  Kaiding	
  stod	
  som	
  värd	
  för	
  kvällen	
  och	
  bjöd	
  in	
  till	
  en	
  föreläsning	
  om	
  
beslut,	
  analys	
  och	
  förhandling.	
  Deltagarnärvaro	
  har	
  på	
  kvällsträffarna	
  legat	
  mellan	
  50-‐60%	
  och	
  på	
  
luncherna	
  30-‐40%.	
  	
  

	
  
Syfte	
  
	
  

Checkpoint	
  Young	
  är	
  ett	
  kommun-‐	
  och	
  branschöverskridande	
  nätverk	
  för	
  den	
  yngre	
  generationen.	
  Ett	
  
nätverk	
  som	
  gynnar	
  regionens	
  näringsliv	
  och	
  den	
  offentliga	
  sektorn,	
  för	
  att	
  underlätta	
  den	
  så	
  viktiga	
  
generationsväxlingen	
  som	
  Norrbottens	
  kommuner	
  har	
  nära	
  förestående.	
  
	
  
Checkpoint	
  Young	
  utvecklar	
  och	
  verkar	
  kompetenshöjande	
  för	
  den	
  yngre	
  generationens	
  
entreprenörer.	
  Genom	
  att	
  skapa	
  en	
  plattform	
  för	
  träffar	
  mellan	
  kreativa	
  och	
  kompetenta	
  unga	
  
personer	
  oavsett	
  kommun	
  eller	
  bransch	
  skapas	
  nya	
  kontakter	
  och	
  nya	
  idéer	
  som	
  annars	
  skulle	
  ha	
  
uteblivit.	
  Möjligheterna	
  inom	
  ett	
  nätverk	
  som	
  består	
  av	
  alla	
  olika	
  branscher	
  och	
  från	
  flera	
  olika	
  
arbetsmarknadsområden	
  har	
  alla	
  förutsättningar	
  för	
  att	
  bidra	
  till	
  flertalet	
  nya	
  idéer	
  och	
  samarbeten	
  
som	
  annars	
  skulle	
  ha	
  uteblivit	
  eller	
  tagit	
  mycket	
  längre	
  tid	
  att	
  åstadkomma.	
  	
  
	
  
Checkpoint	
  Young	
  höjer	
  kompetensen	
  hos	
  den	
  yngre	
  generationen.	
  Genom	
  att	
  rusta	
  den	
  yngre	
  
generationen	
  med	
  hög	
  kompetens	
  och	
  ett	
  stort	
  högkvalitativt	
  nätverk	
  ökar	
  vi	
  regionens	
  
konkurrenskraft.	
  Samtidigt	
  som	
  nätverket	
  bidrar	
  till	
  att	
  skapa	
  bra	
  förutsättningar	
  för	
  välmående	
  
kommuner	
  som	
  har	
  alla	
  förutsättningar	
  att	
  växa	
  och	
  utvecklas	
  positivt	
  i	
  kommande	
  generationer.	
  
	
  

Målsättning	
  

	
  
Baserat	
  på	
  tidigare	
  erfarenheter	
  från	
  Checkpoint	
  Young	
  och	
  det	
  kommande	
  behovet	
  i	
  regionen	
  är	
  
målsättningarna	
  att:	
  
• fortsätta	
  vidareutveckla	
  ett	
  ungt,	
  jämställt	
  och	
  effektiv	
  nätverk;	
  
• även	
  fortsättningsvis	
  lyfta	
  fram	
  framtidens	
  ledare	
  och	
  ytterligare	
  höja	
  kompetensen	
  hos	
  
dessa;	
  
• fortsätta	
  arbetet	
  med	
  att	
  underlätta	
  för	
  de	
  norrbottniska	
  kommunernas	
  förestående	
  
generationsväxling	
  och	
  att	
  i	
  största	
  möjliga	
  mån	
  mildra	
  de	
  negativa	
  effekter	
  som	
  kan	
  komma	
  i	
  
och	
  med	
  denna	
  stora	
  omställning;	
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tillse	
  att	
  de	
  norrbottniska	
  företagen	
  och	
  den	
  offentliga	
  sektorn	
  står	
  starkt	
  rustade	
  i	
  konkurrens	
  
med	
  företag	
  och	
  den	
  offentliga	
  sektorn	
  utanför	
  norrbotten,	
  detta	
  genom	
  att	
  sörja	
  för	
  att	
  de	
  ha	
  
tillgång	
  till	
  kvalificerad	
  personal.	
  

	
  

Målgrupp	
  

	
  
Målgruppen	
  är	
  fortsättningsvis	
  personer	
  under	
  40	
  år	
  som	
  har	
  eget	
  företag,	
  är	
  chef	
  eller	
  har	
  en	
  
anställning	
  och	
  blir	
  rekommenderad	
  av	
  sin	
  närmaste	
  chef.	
  Personen	
  ska	
  ha	
  för	
  avsikt	
  att	
  vara	
  verksam	
  
i	
  regionen	
  inom	
  överskådlig	
  tid.	
  I	
  huvudsak	
  fokuserar	
  nätverket	
  på	
  kommunerna	
  Piteå	
  och	
  Luleå,	
  men	
  
även	
  deltagare	
  från	
  kringkommunerna	
  är	
  välkomna.	
  Viktigt	
  är	
  att	
  personen	
  i	
  fråga	
  är	
  engagerad,	
  
driven	
  och	
  kreativ.	
  	
  
	
  
För	
  att	
  styrgruppen	
  inte	
  skall	
  tvingas	
  till	
  att	
  ta	
  det	
  svåra	
  beslutet	
  huruvida	
  någon	
  får	
  bli	
  medlem	
  eller	
  
inte	
  och	
  för	
  att	
  skapa	
  ett	
  nätverk	
  för	
  alla	
  krävs	
  inget	
  mer	
  än	
  en	
  anmälan	
  från	
  de	
  som	
  besitter	
  en	
  
chefsposition	
  eller	
  de	
  som	
  är	
  egenföretagare.	
  De	
  som	
  har	
  en	
  anställning	
  måste	
  få	
  en	
  rekommendation	
  
från	
  sin	
  närmaste	
  chef	
  att	
  delta	
  i	
  nätverket.	
  Ansökningarna	
  accepteras	
  i	
  turordning	
  och	
  antalet	
  
deltagare	
  fastslås	
  av	
  styrgruppen.	
  Deltagare	
  som	
  tidigare	
  varit	
  med	
  i	
  två	
  programperioder	
  föreslås	
  inte	
  
längre	
  få	
  vara	
  med	
  i	
  nätverket.	
  Detta	
  för	
  att	
  undvika	
  att	
  nätverket	
  fastcementeras.	
  
Totalt	
  ska	
  nätverket	
  bestå	
  av	
  60	
  personer	
  inklusive	
  dem	
  som	
  representerar	
  finansiärerna.	
  
	
  
Jämställdhet	
  
	
  
Under	
  de	
  6	
  år	
  Norrbottens	
  Handelskammaren	
  har	
  drivit	
  Checkpoint	
  Young	
  har	
  vi	
  hela	
  tiden	
  arbetat	
  för	
  
att	
  det	
  ska	
  vara	
  ett	
  så	
  jämställt	
  projekt	
  som	
  möjligt.	
  Projektledning,	
  arbetsgrupp	
  och	
  styrgrupp	
  har	
  
alltid	
  haft	
  en	
  jämn	
  könsbalans.	
  Vi	
  balanserar	
  alltid	
  valet	
  av	
  föreläsare.	
  Men	
  än	
  viktigare	
  är	
  att	
  
nätverket	
  över	
  tid	
  haft	
  en	
  jämn	
  könsfördelning,	
  med	
  något	
  fler	
  kvinnliga	
  deltagare	
  än	
  manliga.	
  
	
  	
  
Projektet	
  kommer	
  fortsätta	
  arbeta	
  för	
  en	
  jämn	
  könsfördelning	
  gällande	
  deltagarna	
  i	
  nätverket,	
  styr-‐	
  
och	
  projektgruppens	
  medlemmar	
  samt	
  de	
  föreläsare	
  som	
  hyrs	
  in	
  till	
  utbildningstillfällena.	
  	
  
	
  
Målsättningen	
  gällande	
  könsfördelningen	
  är	
  50/50	
  deltagande	
  bland	
  kvinnor	
  och	
  män.	
  Totalt	
  ska	
  
deltagarantalet	
  i	
  nätverket	
  uppgå	
  till	
  60	
  personer	
  vardera	
  30	
  ska	
  bestå	
  av	
  kvinnor	
  och	
  30	
  av	
  män.	
  	
  
	
  

Organisation	
  

	
  
Huvudarrangörer	
  och	
  initiativtagare	
  är	
  Luleå	
  och	
  Piteå	
  kommun,	
  EY,	
  Sparbanken	
  Nord	
  samt	
  
Norrbottens	
  Handelskammare.	
  Dessa	
  organisationer	
  bildar	
  tillsammans	
  en	
  styrgrupp	
  där	
  varje	
  
organisation	
  utser	
  en	
  person	
  som	
  sitter	
  i	
  styrgruppen	
  för	
  Checkpoint	
  Young.	
  Styrgruppen	
  kommer	
  att	
  
sammanträda	
  två	
  gånger	
  per	
  år.	
  	
  
	
  
Utöver	
  huvudarrangörerna	
  möjliggörs	
  Checkpoint	
  Young	
  av	
  4-‐6	
  samverkanspartners	
  bestående	
  av	
  
företag	
  från	
  Luleå-‐	
  och/eller	
  Piteå	
  Kommun.	
  Norrbottens	
  Handelskammare	
  ansvarar	
  över	
  att	
  tillsätta	
  
en	
  projektgrupp	
  som	
  ska	
  bestå	
  av	
  deltagare	
  som	
  tillhör	
  nätverket	
  och	
  som	
  representerar	
  
finansiärerna.	
  Projektledare	
  för	
  Checkpoint	
  Young	
  är	
  Natalie	
  Sidén	
  från	
  Norrbottens	
  Handelskammare.	
  

	
  
Genomförande	
  

	
  
Styrgruppen	
  träffas	
  två	
  gånger	
  per	
  år	
  för	
  att	
  leda	
  det	
  övergripande	
  arbetet	
  med	
  att	
  utveckla	
  
Checkpoint	
  Young.	
  Norrbottens	
  Handelskammare	
  har	
  haft	
  ansvaret	
  att	
  sköta	
  all	
  projektledning	
  samt	
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administrativt	
  arbete	
  och	
  ekonomi.	
  Träffar	
  och	
  aktiviteter	
  ska	
  planeras	
  av	
  en	
  projektgrupp	
  bestående	
  
av	
  representanter	
  från	
  finansiärerna.	
  	
  
Utvärderingen	
  av	
  nätverket	
  år	
  2012	
  –	
  2014	
  visar	
  att	
  den	
  stora	
  majoriteten	
  av	
  deltagarna	
  är	
  mycket	
  
nöjda	
  med	
  nätverket	
  och	
  den	
  nuvarande	
  struktur	
  som	
  råder	
  vilket	
  innebär	
  4	
  längre	
  kvällsträffar	
  och	
  8	
  
luncher	
  per	
  kalenderår.	
  	
  
	
  
Träffarna	
  kommer	
  att	
  förläggas	
  till	
  Luleå	
  eller	
  Piteå	
  i	
  en	
  jämn	
  fördelning.	
  De	
  större	
  kvällsträffarna	
  
kommer	
  att	
  innehålla	
  både	
  nätverksbyggande	
  och	
  kompetenshöjande	
  föreläsningar	
  och	
  aktiviteter.	
  
Syftet	
  med	
  dessa	
  träffar	
  är	
  både	
  att	
  skapa	
  förutsättningar	
  för	
  kompetensutveckling	
  samt	
  nätverkande.	
  	
  
	
  
De	
  mindre	
  formella	
  lunchträffarna	
  skapar	
  en	
  naturlig	
  plattform	
  där	
  deltagarna	
  själva	
  får	
  både	
  tid	
  och	
  
utrymme	
  att	
  ta	
  egna	
  initiativ	
  och	
  att	
  vidareutveckla	
  idéer	
  och	
  kontakter	
  sedan	
  tidigare.	
  De	
  bidrar	
  även	
  
till	
  att	
  medlemmarna	
  träffas	
  oftare	
  vilket	
  underlättar	
  djupare	
  affärsrelationer	
  och	
  samarbeten	
  att	
  
bildas.	
  Alla	
  dessa	
  träffar	
  anordnas	
  i	
  möjligaste	
  mån	
  utanför	
  arbetstid	
  för	
  att	
  underlätta	
  deltagandet.	
  	
  
	
  
Till	
  alla	
  kvällsträffar	
  kommer	
  gemensam	
  transport	
  att	
  erbjudas	
  både	
  för	
  att	
  ha	
  en	
  så	
  låg	
  miljöpåverkan	
  
som	
  möjligt	
  samt	
  för	
  att	
  underlätta	
  deltagande	
  på	
  träffar	
  i	
  den	
  andra	
  kommunen	
  än	
  vad	
  ens	
  
hemkommun	
  är.	
  
	
  

Ekonomi	
  

	
  
Enligt	
  nedanstående	
  budget	
  går	
  huvudfinansiärerna;	
  Piteå	
  Kommun,	
  Luleå	
  Kommun,	
  Sparbanken	
  Nord	
  
och	
  EY	
  in	
  med	
  50	
  tkr	
  årsvis.	
  Utöver	
  detta	
  kommer	
  ytterligare	
  några	
  företag	
  att	
  gå	
  in	
  med	
  35	
  tkr	
  
vardera	
  årsvis.	
  Dessutom	
  tillkommer	
  deltagaravgift	
  på	
  1000	
  kr	
  per	
  person	
  och	
  år.	
  	
  
Projektet	
  genomförs	
  två	
  år	
  enligt	
  nedanstående	
  årsbudget.	
  	
  En	
  utvärdering	
  av	
  budgeten	
  kommer	
  att	
  
göras	
  efter	
  varje	
  projektår	
  av	
  styrgruppen.	
  
	
  
Intäkter	
  årsvis	
  
	
  	
  
EY	
  
50	
  000,00	
  kr	
  
Sparbanken	
  Nord	
  
50	
  000,00	
  kr	
  
Piteå	
  kommun	
  
50	
  000,00	
  kr	
  
Luleå	
  Kommun	
  
50	
  000,00	
  kr	
  
Samverkanspartner	
  
35	
  000,00	
  kr	
  
Samverkanspartner	
  
35	
  000,00	
  kr	
  
Samverkanspartner	
  
35	
  000,00	
  kr	
  
Samverkanspartner	
  
35	
  000,00	
  kr	
  
Samverkanspartner	
  
35	
  000,00	
  kr	
  
Deltagaravgifter	
  
30	
  000,00	
  kr	
  
	
  TOTALT	
  
405	
  000,00	
  kr	
  

	
  
Utgifter	
  årsvis	
  
Lokal,	
  förtäring	
  
Föreläsare	
  
Resor	
  
Material	
  	
  
Övrigt	
  
Projektledning	
  
TOTALT	
  

	
  	
  
105	
  000,00	
  kr	
  
120	
  000,00	
  kr	
  
20	
  000,00	
  kr	
  
5	
  000,00	
  kr	
  
5	
  000,00	
  kr	
  
150	
  000,00	
  kr	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  405	
  000,00	
  kr	
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Sida	
  5	
  

	
  
Beräknat	
  på	
  30	
  betalande	
  deltagare,	
  eventuellt	
  överskott	
  i	
  projektet	
  hanteras	
  i	
  samråd	
  mellan	
  
finansiärer	
  och	
  styrgrupp.	
  
	
  
	
  

Sammanfattning	
  
	
  
Att	
  fokusera	
  på	
  den	
  yngre	
  generationens	
  ledare	
  är	
  en	
  av	
  de	
  viktigaste	
  insatser	
  som	
  görs	
  i	
  arbetet	
  med	
  
att	
  underlätta	
  de	
  stora	
  förestående	
  generationsväxlingarna	
  som	
  Norrbotten	
  står	
  inför.	
  Checkpoint	
  
Young,	
  nätverket	
  för	
  morgondagens	
  ledare,	
  skapar	
  gynnsamma	
  förutsättningar	
  för	
  den	
  yngre	
  
generationens	
  kompetensutveckling	
  och	
  är	
  ett	
  uppskattat	
  och	
  effektivt	
  nätverk.	
  Nätverkets	
  nytta	
  
förstärks	
  av	
  dess	
  branschöverskridande	
  och	
  kommunöverskridande	
  format.	
  
Vi	
  vet	
  att	
  Checkpoint	
  Young	
  fyller	
  sitt	
  syfte.	
  Vi	
  vet	
  att	
  det	
  är	
  ett	
  effektivt	
  och	
  väl	
  fungerande	
  nätverk	
  
för	
  morgondagens	
  ledare.	
  Och	
  vi	
  vet	
  att	
  behovet	
  finns.	
  Vi	
  ser	
  därför	
  fram	
  emot	
  kommande	
  
projektperiod	
  och	
  Checkpoint	
  Youngs	
  fortsatta	
  utveckling.	
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2015-06-02
Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2015/519-86

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av EARMA
konferens i Luleå 2016
Ärendenr 2015/519-86

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att anslå 160 tkr från kommunstyrelsens
representationskonto 2016.

Sammanfattning av ärendet
Luleå tekniska universitet ansöker om 500 tkr till finansiering av EARMA
konferens i Luleå 2016. EARMA är en förening för forskningsadministratörer i
Europa. Föreningen har en årlig konferens och 2016 har man beslutat att hålla
konferensen på Kulturens hus i Luleå 19-22 juni. Målsättningen är att 800
personer ska delta på konferensen. Arrangemanget beräknas kosta drygt
2 500 tkr och finansiering söks även från Länsstyrelsen i Norrbotten. Luleå
tekniska universitet satsar 270 tkr.
Tillväxtkontoret menar att konferensen är viktig eftersom det är en stor
konferens kopplat till forskning och utveckling. Konferensen kommer att
generera direkta ekonomiska effekter till det lokala näringslivet. Samtidigt
främjar konferensen Luleå tekniska universitets kontakter med andra
universitet och bidrar därmed till att skapa förutsättningar för
forskningssamarbeten.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av EARMA konferens i Luleå 2016, bilaga
Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, ekonomikontoret, Luleå tekniska universitet
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Ansökan för finansiell stöd från Luleå Kommun

20150417

EARMA Konferens i Luleå, 19-22 juni, 2016

Vad är Earma?
EARMA är en förening för forskningsadministratörer i Europa. EARMAs medlemmar arbetar
inom industrin, den akademiska världen, offentliga och privata sektorn. EARMA arbetar
också med EU-kommissionen, nationella och internationella forskningsfinansiärer. EARMA
är ett nätverk, en lärplattform, och en plats att dela med sig av kunskap och erfarenheter
mellan EARMAs medlemmar forskningsadministratörer inom EARMA.
EARMAs medlemmar arbetar i framkant för att vara med och bygga EUs
forskningsplattform, det som EU kallar för ERA (European Reserach Area). De bildar
gränssnittet mellan finansiärer, forskningsorganisationer och forskarvärlden. De arbetar förrätt
överbrygga kulturella och rättsliga skillnader mellan länder och mellan universitet och
näringsliv, vilket bidrar till policykonsultationer, och att lösningar för att på så smidigt sätt
som möjligt administrera forskningsprojekt.
En gång per år sedan 1996 samlar EARMA sina medlemar till en årlig konferens. Luleå
tekniska universitet har föreslagit att nästkommande konferens ska hållas i Luleå sommaren
2016. I år, under ett platsinspektionsmöte den 13e mars i Luleå, har EARMAs styrelse och
konferenskommittén kommit till beslut att faktiskt genomföra EARMAs årliga konferensen i
Luleå 2016.
Motivation och engagemang
Luleå tekniska universitet är värd för EARMA-konferensen 2016 och vi ser detta som ett
unikt tillfälle att presentera vårt universitet, forskning, utbildning och samarbete till en bred
europeisk publik. Internationellt samarbete är en viktig del för Luleå tekniska universitet som
har deltagit i EU’s ramprogram sedan FP5. EARMA-konferensen ger oss möjlighet att
presentera inte bara vårt universitet men också Luleå kommun, regionen och dess närhet till
Europa trots att Luleå ligger långt upp i norr.
Medarbetare på Grants Office vid Luleå tekniska universitet är aktiva medlemmar i det
svenska nätverket för forskningsstöds inom Sveriges universitet och är förstås medlemar
också i EARMA. Vi värdesätter det professionella nätverket och EARMA-konferensen är en
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utmärkt möjlighet för nätverkande, kunskapsöverföring och kompetensutveckling.
Universitetet kommer att stödja konferensen både ekonomiskt och på andra sätt. Konferensen
kommer att hållas i en trevlig miljö på Kulturens Hus i Luleå där Luleå kommun och
universitetet kan erbjuda utmärkta faciliteter med tekniska lösningar för deltagare och talare.
LTU planerar att arrangera en session på universitet för att visa upp campus i Luleå och
marknadsföra det unika forskningssamarbetet med näringsliv, kommuner och samhälle samt
visa upp det enastående Teknikens hus som är ett forskningscenter för barn med interaktiva
utställningar som speglar regionen och dess teknik. Vetenskapens Hus kommer att vara en
träffpunkt för EARMA-konferensens deltagare.
EARMA-konferensen i Luleå ska vara en konferens med ett hållbarhetskoncept. Vi arbetar
aktivt med hållbarhet både inom forskning och utbildning och inom organisationen. I aspekten
av hållbarhet kommer vi att sträva efter en "pappersfri" konferens där ett minimum av
trycksaker kommer att delas ut. Som ett universitet med en teknisk profil kommer vi att kunna
erbjuda en rad tekniska lösningar för ett hållbart och interaktivt konferenskoncept.
Antal deltagande
EARMA konferensen har tidigare lockat 450 deltagare i Wien 2013, 650 i Tallin 2014, i
Leiden – ca 700 och i Luleå förväntar vi oss upp till 800 deltagare.
Målgrupp
Konferensen lockar alla som jobbar med forskningsstöd.
Förfarandet:
-

-

Site Visit den 13e mars 2015 för att inspektera lokaler och slutgiltigt beslut om
konferens genomfördes i Luleå i sammarbete med Visit Luleå.
Nästa Site Visit kommer att genomföras i september 2015.
3 dagarskonferens ska arrangeras den 19-22 juni, 2016 med start med kvällsmingel
den 19e juni.
Kringaktiviteter:
o Marknad som är en möjlighet för hantverkare från regionen att visa upp och
främja unika kulturella och traditionella kreationer.
o Pre/post konferens aktiviteter (Nex resebyrå ska sy upp aktivitetspacketet för
deltagare för att utforska Luleå kommunen och regionen).
o Frikvällar den 21 och 22 juni då deltagare utforskar Luleå staden och dess
kultur.
Konferens Middag- Temat är Midsommar.

Hur synliggörs Luleåkommuns bidrag:
-

Monter om Luleå
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-

o Boka på plats aktiviteter inom kommunen
o Det här kan du göra i staden/regionen
o Visit Luleå och Nex Resebyrå gör ett gemensamt arrangemang
o Marknad för hantverkare från regionen
Middag – främja kultur och traditioner inom kommunen, filmer om Luleå ska visas
Logo – Luleå kommunens logo ska vara synlig
Vi ser gärna att kommunalråden öppnar Konferensen i Kulturens Hus/Vetenskapens
Hus

Om Luleå kommunen bidrar med 0,5 milj. kronor till konferensen då blir det möjligt att
göra följande:
-

Visa Luleå som miljömedveten kommun, vi möjlighet att genomföra en papperslös
konferens
Att kunna marknadsföra/klä in Vetenskapens Hus, Kulturens Hus, Teknikens Hus och
LTU i konceptet Norrbotten.
Främja svensk/norrbottnisk tradition och kultur genom att bjuda konferens deltagare
på Midsommarmiddag, lek och dans med folkmusik och visa Luleå denna ljusa natt.
Annat med överenskommelse med Luleå kommun.

Budget:
Enligt beräkningar omsätter en kongressgäst 3300-7500 kr/dygn i Sverige. Vi har ett mål att
locka upp till 800 deltagare i juni 2016 vilket skulle ge ett positivt bidrag till Luleå kommuns
och näringslivets ekonomi.
Totalt beräknas kostnad för konferensen till ca 270 000 EUR (budgetkalkyl bifogas).
Luleå tekniska universitet bidrar med ca 260 000 SEK.
Vi ska också söka ett bidrag från Länsstyrelsen i Norrbottens län.
Luleå tekniska universitet söker härmed ett bidrag för genomförandet av EARMAkonferensen 2016.

Luleå tekniska universitet i samarbete med EARMA Annual Conference Committee
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2015-06-02
Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2015/411-14

Tillväxtkontorets yttrande över ändrad finansiering av
Norrbotniabanan - ett samhällsbyggnadsprojekt
Ärendenr 2015/411-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera projektet
Norrbotniabanan med 365 776 kr enligt tidigare beslut trots minskad total
budget.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottniabanegruppen ansöker om 365 776 kr i finansiering av projektet
Norrbotniabanan – ett samhällsbyggnadsprojekt. Ärendet har behandlats i
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13, och då bifölls ansökan. Efter
detta beslut har den tänkta EU-finansieringen fallit bort.
Norrbotniabanegruppen vill driva projektet utan EU-medel och reducerar
budgeten genom att ta bort en tjänst, dra ner på resorna och korta projekttiden
från 3 år till 2 år. Norrbotniabanegruppen ansöker om samma belopp från alla
medfinansiärer som i den tidigare EU-ansökan.
Tillväxtkontoret noterar att eftersom EU-finansieringen faller bort så växlas
inte kommunens insats upp i samma utsträckning. Eftersom budgeten
minskas kommer mindre att kunna göras i projektet. Tillväxtkontoret menar
att det ändå finns ett stort värde i att regional och lokal nivå samt delar av
näringslivet fortsätter påverkansarbetet gällande Norrbotniabanan. Därför
föreslår tillväxtkontoret att Luleå kommun kvarstår med den finansiering som
tidigare beslutats.

Beslutsunderlag




Brev angående återkallande av strukturfondsansökan, bilaga
Ansökan om medfinansiering av projektet Norrbotniabanan – ett
samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017, bilaga
Projektbeskrivning, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Norrbotniabanegruppen
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2015-04-29

Norrbotniabanegruppen återkallar strukturfondsansökan
och söker medfinansiering till ett regionalt projekt.
Norrbotniabanegruppen inkom tidigare i år med en ansökan om medfinansiering till ett EUprojekt finansierat till hälften av strukturfonderna. Då det framkommit att
strukturfondsprogrammet kräver att projektet redan efter tre år måste ha fått igång trafiken,
vilket är omöjligt i dagsläget, har Norrbotniabanegruppens huvudmannagrupp vid ett
telefonmöte den 23 april, beslutat att återkalla ansökan och driva arbetet vidare som ett
regionalt projekt.
Budgeten, i tidigare ansökan, har justerats genom att 1 tjänst tagits bort och resor dragits ner
och projekttiden kortats ned till två år. Norrbotniabanegruppen bedömer att arbetet kan
fortskrida med samma fart och kraft som tidigare med den justerade budgeten.
Därför har Norrbotniabanegruppens huvudmannagrupp beslutat vid ett telefonmöte den 23
april 2015 att arbetet ska drivas vidare som ett regionalt projekt under två år.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Sinclair
Projektledare
0730-596010
elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se
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2015-05-11

Norrbotniabanegruppen söker medfinansiering för
ett tvåårigt regionalt projekt
Vid huvudmannagruppsmötet i augusti 2014 och styrgruppens uppföljande möte i december,
beslutades att Norrbotniabanegruppens (NBBG) påverkansarbetet skall fortgå för att nå
målet om en utbyggd järnväg mellan Umeå och Luleå, Norrbotniabanan.
Då möjligheten att söka strukturfondsmedel inte gick att fullfölja söker härmed
Norrbotniabanegruppen medfinansiering för ett tvåårigt regionalt projekt.
I samband med en ny projektperiod kommer projektägarskapet att flyttas från Piteå kommun
till Skellefteå kommun.
NBBG har lagt upp en budget på ca sex miljoner kronor för tvåårsperioden. Finansierings
plan och kostnadsbudgeten redovisas på sista sidan.

Med vänlig hälsning

Elisabeth Sinclair
Projektledare
0730-596010
elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se
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Finansieringsplan
2015
Offentlig kontant finansiering
Bodens kommun
Luleå kommun
Piteå kommun
Skellefteå kommun
Robertsfors kommun
Umeå kommun
Haparanda kommun
Kalix kommun
Landstinget Norrbotten
Länsstyrelsen Norrbotten
Region Västerbotten

2016

2017

Totalt

33 559
91 125
50 622
86 629
8 745
70 390
12 785
19 583
131 403
359 470
490 187

65 758
178 557
99 192
169 747
17 135
137 928
25 052
38 372
257 482
704 373
960 510

35 389
96 093
53 382
91 352
9 221
74 228
13 482
20 651
138 567
379 068
516 911

134 706
365 776
203 196
347 727
35 101
282 546
51 319
78 606
527 452
1 442 911
1 967 608

Privat kontant finansiering
BillerudKorsnäs Karlsborgs bruk
24 913
Bolidens Mineral AB
18 685
Norrbottens byggmästarförening Fastighets9AB
965
Outokumpu Stainless AB
SCA Munksund
24 913
Smurfit Kappa
24 913
SSAB Tunnplåt
18 685

48 816
36 612
19 526
48 816
48 816
36 612

26 271
19 703
10 508
26 271
26 271
19 703

100 000
75 000
40 000
100 000
100 000
75 000

Totaler

1 476 571

2 893 305
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1 557 071

5 926 947

Kostnadsbudget
Egen Personal

2015

2016

2017

Totalt

Projektl eda re 100%

301 440

617 952

316 698

1 236 090

Ekonom 20%

41 820
343 260

85 728
703 680

43 937
360 635

171 485
1 407 575

Totalt

Köp av tjänst
Informa ti ons a rbete exv Hel i kopter

2015
120 000

2016
240 000

2017
120 000

Totalt
480 000

Ny hems i da

70 000

Omvä rl ds beva kni ng exv Mel twa ter

20 000

40 000

40 000

100 000

Mynews des k
Utredni ngs a rbete,
underl a gs ma teri a l , externa

12 000

25 000

25 000

62 000

325 000
547 000

650 000
955 000

325 000
510 000

1 300 000
2 012 000

Totalt

Resor och logi

2015

70 000

2016

2017

Totalt

Res or och l ogi

128 500

333 000

202 500

664 000

Tra kta menten/bi l ers ä ttni nga r etc

17 843
146 343

35 692
368 692

17 834
220 334

71 369
735 369

2015
50 000

2016
100 000

2017
50 000

Totalt
200 000

170 000
220 000

315 000
415 000

185 000
235 000

670 000
870 000

2015
146 503
73 465
219 968

2016
300 331
150 602
450 933

2017
153 919
77 183
231 102

Totalt
600 753
301 250
902 003

Totalt

Investeringar, material och
externa
lokaler
Annons er
Uts tä l l ni nga r, monterhyra etc
Totalt

Schablonkostnader
Lönebi kos tna der
Indi rekta kos tna der
Totalt

Utjämning

Summa faktiska kostnader

1 476 571

2 893 305
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1 557 071

5 926 947

2015-05-11

Regional projektansökan för Norrbotniabanegruppen, projektbeskrivning.

Norrbotniabanan – ett samhällsbyggnadsprojekt 2015-2017
Norrbotniabanegruppen söker medfinansiering, enligt beslut i huvudmannagruppen den
23 april 2015, för ett tvåårigt regionalt projekt till en kostnad på totalt 5 926 947 SEK.

Sammanfattning
Huvudmålet med projektet är att påverkansarbetet skall leda till att beslutfattare
beslutar att hela Norrbotniabanan ska byggas mellan Umeå och Luleå och att detta
genomförs. Med Norrbotniabanan kommer näringslivet i större utsträckning att få sitt
växande behov av gods- och persontransporter tillgodosett samtidigt som
transportsektorns koldioxidutsläpp minskar med minst 80 000 ton per år.
Konkurrenskraften ökar genom ökad kapacitet och minskade transporttider. Mindre och
mellanstora företag, som nu trängs undan av de stora företagen på spåret, får större
utrymme. Norrbotniabanan bidrar till en regionförstoring genom att koppla samman
orterna längs kusten som bland annat ökar tillgängligheten till universiteten och löser
företagens kompetensförsörjning. Detta bidrar till en ökad differentieringsgrad på
arbetsmarknaden som då blir mindre sårbar samtidigt som jämställdheten ökar.
Sammantaget bidrar Norrbotniabanan till en smart hållbar och inkluderande tillväxt i
Övre Norrland, Sverige och Europa.
Bakgrund
NBBG har de fyra senaste åren arbetat hårt för att syftet med Norrbotniabanan och dess
namn ska bli allmänt etablerat. Vidare har kunskap spridits om behovet och betydelsen
av banan för Sverige och Europa. Opinionsundersökningen sommaren 2014 visar att
NBBG har uppnått det målet. Detta måste givetvis underhållas även framöver men
också utvecklas.
Syftet i detta projekt blir att ta nästa steg i kunskapsuppbyggandet, med ny och
fördjupad kunskap om Norrbotniabanan och fortsätta påverkansarbetet genom att:
-

Identifiera brister och flaskhalsar i det anslutande infrastruktursystemet till
Norrbotniabanan. Vilka insatser behöver göras för att utveckla och optimera
befintlig transportinfrastruktur som ansluter till Norrbotniabanan för att
Norrbotniabanan ska nå full effekt både beträffande gods- och persontrafik
när banan tas i bruk? Det gäller lika mycket i öst-västlig riktning som i nordsydlig riktning.

-

Identifiera brister och flaskhalsar i övergången mellan olika transportslag.
Med erfarenheter från Botniabanan, den befintliga infrastrukturen, vilka
strukturella förbättringar behöver göras i planeringen för Norrbotniabanan
för att näringslivets kompetensförsörjning och regionens växande
besöksnäring skall underlättas när banan och resecentrum är på plats?
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–

Identifiera vilka noder och bytespunkter i öst-västlig och nord-sydlig
riktning blir viktiga för att den totala transporten ska bli funktionsmässig
samt ekonomisk och miljömässigt fördelaktig när Norrbotniabanan är på
plats?

–

Identifiera vilka förbättringar behöver göras för att övergången mellan olika
trafikslag stärks och effektiviseras när Norrbotniabanan är på plats?

Med denna ytterligare kunskapsuppbyggnad kan NBBG sikta mot följande delmål.
Delmål är att verka för att
1)

Nytt kunskapsunderlag om NBB mervärden i den omkringliggande
infrastrukturen tas fram enligt punkterna ovan

2)

Järnvägsplaneringen kommer igång
- Mellan Umeå och Skellefteå
- Mellan Skellefteå och Luleå

3)

Påverkansarbete - Informationsarbete gentemot målgrupperna på ett sådant sätt
att Norrbotniabanan finns med i infrastrukturbudgeten 2016 samt att
Norrbotniabanan kommer in i den nationella planen 2018.
Arbeta för att den Botniska korridoren inklusive Norrbotniabanan skall behålla
sin status i TEN-T nätet och kopplas till de Europeiska stomnätskorridorerna

4)

Målgrupp:
Målgrupper regionalt är myndigheter, politiker, näringsliv, opinionsbildare,
organisationer, allmänhet m.fl. Nationellt/internationellt är beslutsfattare, tjänstemäns
opinionsbildrare på olika nivåer.
Genomförande: Arbetet kommer att bedrivas på flera plan.
I direkt dialog, skrivet material, nätverk, webben, sociala medier, mässor, föredrag,
utredningar, samverkan med andra myndigheter, organisationer och näringsliv mm. Det
är viktigt att betona att arbetet i projektet påverkas väldigt mycket av omvärlden som till
exempel det politiska läget och utredningar.
Det blir extra viktigt med kontakter inom regionen för att bl.a. identifiera tänkbara
flaskhalsar i den anslutande infrastrukturen. I "samverkan med andra myndigheter"
ingår bland annat att delta i Trafikverkets fortsatta utredningsarbete för banan när detta
arbete påbörjas, delta i diskussioner rörande finansieringsfrågor/förutsättningar för
beslut för Norrbotniabanan med berörda myndigheter och delta i kommunernas arbete
med de kommunala planerna.
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I "samverkan med andra organisationer" är samarbetet nära med bland andra
Norrbotniabanan AB, Nya Ostkustbanan, Botniskakorridoren och North Sweden.
Norrbotniabanan AB bildades 2008 för att skapa en juridisk plattform för det fortsatta
finansieringsarbetet med Norrbotniabanan. I det fortsatta arbetet är det viktigt att knyta
nya eller fördjupa kontakter med andra infrasturkturprojekt som ex. Inlandsbanan,
Tjernfjellstunneln, Midway Alignment of the Bothnian Corridor, Luleå hamn och
terminaler som ex. Bastuträskterminalen och Haparanda omlastningsterminal.
Utvärdering och uppföljning
Delmålen kommer att utvärderas successivt under projekttiden och redovisas totalt vid
projektslutet. Projektet kommer kontinuerligt att rapportera till styrgrupp och finansiärer
om resultaten i projektet. Norrbotniabanan måste vara färdigbyggd 2030, vilket innebär
att planeringen måste starta omgående för att byggfasen ska kunna ta vid 2018. Därefter
får man räkna med en byggtid på 10-12 år vilket innebär att ett färdigställande skulle
kunna ske år 2030.
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Bakgrund och omvärld
Norrbotniabanan är den enskilt viktigaste långsiktiga satsningen för den framtida
utvecklingen i norra Sverige, vilket NBBG vill belysa i den kommande
programperioden. Norrbotniabanan möjliggör att en helt ny samhällsstruktur i regionen
kan utvecklas. Banan kommer att öka och frigöra kapacitet till förmån för små och
medelstora företag och systemutvecklingar kommer att ske i andra delar i länet.
Norrbotniabanan kommer att få positiva återverkningar på regionförstoringen,
kompetensförsörjningen och besöksnäringen. Ett tydligt tecken på behovet av banan är
att det varje år som banan inte är realiserad uppstår ekonomiska förluster på 1,74
miljarder på grund av undermålig järnvägsinfrastruktur.
Banan, som numera ingår i EUs prioriterade stomnät för järnväg, är centralt belägen i
den Botniska korridoren. Norrbotniabanan har betydelse för hela Sverige och inte minst
för transporterna ut i Europa och till land utanför Europa.
Behovet av ökad kapacitet på järnvägen är stort i Norr- och Västerbotten. Trafikverkets
trafikprognoser år 2030 för stambanan genom övre Norrland mellan Vännäs och Boden
började gå på banan redan 2013, dvs. 17 år tidigare är beräknat. Beräkningar visar att
kapacitetsbristen orsakar ekonomiska förluster på 570 miljoner per år. Om inte
kapaciteten ökar på sträckan är en trafikinfarkt ett faktum år 2020. Vidare finns ingen
möjlighet till omledning av trafiken till någon annan elektrifierad bana. Detta försämrar
sammantaget konkurrenskraften och kompetensförsörjningen för näringslivet i norr och
riskerar att råvaror från norr inte når EU. Utan NBB kommer trafikökningen att börja gå
på våra vägar med ökade utsläpp som följd, men än värre är att avsaknaden av effektiva
hållbara transportlösningar kan leda till att näringslivets investeringar uteblir. Med NBB
kommer koldioxidutsläppen istället att minska med 80 000 ton per år.
Regeringen la fram en utredning 2013 angående arbetspendling i Norr- och
Västerbotten där det framkom att man arbetspendlar kortare reslängder i de båda länen i
jämförelse än i övriga riket eftersom avstånden är långa mellan kommunerna. Detta
inverkar negativt på kompetens-försörjningen och på studiependlingen och utredningen
förslår bl.a. att man skall titta på en utbyggd järnvägsinfrastruktur. Behovet av utbildad
arbetskraft är stort inom framför allt gruvbranschen.
I ett djupare perspektiv slår givetvis den bristande infrastrukturen mot jämställdhet och
mångfalden. Ungefär 85 % av den arbetande befolkningen i Norr- och Västerbotten bor
och arbetar inom samma kommun idag. Siffran är ännu högre för kvinnor, 89 %. Trots
strategiska satsningar på jämställdhet från det offentliga och från företagens sida är som
synes arbetsmarknaden till stor del fortfarande könsuppdelad. Därför blir
jämställdhetsfrågan viktig eftersom ett könsuppdelat näringsliv med låg
differentieringsgrad är sårbart. Genom att vidga arbetsmarknaderna öppnar man också
upp för en ökad mångfald där alla har större möjlighet till en större arbetsmarknad.
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Norrbotniabanegruppen har verkat i 15 år och har senast erhållit stöd mellan jan 2011
och sept. 2014. Projektet kom väldigt nära målen. Den nya regeringen 2014 har
meddelat att deras avsikt är att NBB skall in i den nationella planen 2018 då också de
ekonomiska ramarna fastställs. Vidare har regeringen nyligen gett sitt stöd, tack vare
EUs erbjudande om medfinansiering, till en ansökan om medfinansiering från EU för att
starta planeringen mellan Umeå och Skellefteå. I detta skede är det därför angeläget att
fortsätta påverkansarbetet och att bygga upp både ny och fördjupad kunskap.
Den nya projektägaren Skellefteå kommun har god erfarenhet av projekt och har varit
medfinansiär till NBBG under dess hela existens. Dessvärre har ingen av finansiärerna
själv råd att driva detta projekt, men ser stora mervärden och nyttor i detta samarbete
med Norrbotniabanegruppen. Projektidén är förankrad hos samtliga finansiärer via bl.a.
styrgruppsmöten.
Omvärld och samverkan
Arbetet med stora infrastrukturprojekt som Norrbotniabanan föregås av en lång och
omfattande planerings- och beslutsprocess innan beslutet ligger på bordet om det
fysiska genomförandet. Det är därför viktigt att kunna vara delaktig i denna process för
att kunna lyfta fram visioner och mervärden med det föreslagna infrastrukturprojektet.
Vidare är samverkan med andra projekt och organisationer viktigt. Hittills har NBBG
samarbetat med Norrbotniabanan AB, Nya Ostkustbanan, Botniska korridoren och
relativt nyligen med Midway Alignment of the Bothnian Corridor samt flera utländska
projekt som Scandria, East-West och Rail Baltica. Norr- och Västerbottens EU-kontor,
North Sweden, är en viktig del i vårt internationella arbete. I den nya projektperioden
kommer samarbetet att utökas med fler representanter från organisationer i den
omkringliggande infrastrukturen, tex terminaler, operatörer och Inlandsbanan.
Samarbetet kommer att bestå i kunskapsinhämtning, informationsmöten och seminarier.
Sveriges befolkning i de båda nordligaste länen utgör en liten del av landets totala
invånarantal trots att ytan utgörs av mer än en tredjedel. Fortfarande finns stor okunskap
om norra Sverige. Därför har det blivit nödvändigt att genom Norrbotniabanegruppen
öka trycket i påverkansarbetet för att öka kunskapen om banan och dess mervärden för
hela Sverige till politiker, beslutsfattare och allmänheten.
NBBGs budskap fick bred politisk acceptans redan när gruppen startade sitt arbete år
2000. Beslut fattades om att planeringen av banan skulle påbörjas och tre miljarder
kronor avsattes för en första utbyggnad. Arbetet fortskred fram till 2006 då
regeringsskiftet innebar att planeringen av flera stora infrastrukturprojekt stoppades i
syfte att färdigställa redan påbörjade infrastrukturprojekt. Detta innebar att den
dåvarande regeringen gjorde en omprioritering och planeringen av Norrbotniabanan
riskerade att avstanna. Genom bolaget NBBAB kunde regionen erbjuda medel för att
färdigställa de påbörjade järnvägsutredningarna, vilka färdigställdes under 2010.
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NBBG letar hela tiden nya vägar för att nå ett beslut om planering- och byggstart.
Därför har påverkansarbetet pågått oförtrutet, även internationellt. När möjligheten att
lyfta in den Botniska korridoren i det Europeiska stomnätet för järnväg öppnade sig,
arbetade NBBG m.fl. hårt för att detta skulle ske. Det hela infriades 2013. I och med
inkluderingen av Norrbotniabanan i det Europeiska stomnätet har trycket ökat på den
nationella processen och i dagsläget har NBB nått ett genombrott där regeringen ställt
sig bakom den EU ansökan som NBBAB skickat in den 25 februari i år till EU om
medfinansiering av planeringen mellan Umeå och Skellefteå.
Hittills har Norrbotniabanegruppens arbete lagt en stabil plattform där den fysiska
planeringen av järnvägen har påbörjats. De senaste fyra åren har NBBGs arbete präntat
in vad NBB är och vilka positiva effekter den tillför Europa och Sveriges tillväxt i stort.
I dagsläget står projektet inför ännu ett viktigt delmål där regeringen aviserat att
Norrbotniabanan skall läggas in i den nationella planen 2018.
Under den kommande projektperioden blir det därför viktigt med ny och fördjupad
kunskap och NBBG har valt att lyfta de positiva mervärden som den nya järnvägen för
med sig i den omkringliggande infrastrukturen i de båda länen samt exporter utanför
rikets gränser och vad detta i förlängningen innebär för näringslivet,
kompetensförsörjningen och samhället i stort.
Regeringen har aviserat att de är positiva till järnvägsbygget, men påverkansarbetet
måste fortgå för att vinna bred politisk acceptans innan valet 2018.
Projektet kommer att informera via samtliga kanaler som nyttjas i projektet och det skall
tydligt framgå, allt enligt riktlinjerna, att projektet delfinansieras av Europeiska
regionala utvecklingsfonden.
Kopplingar till Näringslivet
Samarbetet med näringslivet är av mycket stor betydelse. Från näringslivet hämtar
NBBG information om aktuellt läge för näringslivet, synpunkter om kapacitet och
kostnader för transporterna. Tillsammans med näringslivets representanter genomför
NBBG bl.a. uppvaktningar, utredningar och remissvar. Näringslivets deltagande i
NBBGs aktiviteter är av avgörande betydelse. Näringslivet kommer att ingå både i
arbetsutskott, styrgrupp och huvudmannagruppen.
Koppling till det regionala näringslivet
Näringslivet - Nyckeln till beslut. Från näringslivet hämtar NBBG information om
aktuellt läge för näringslivet, synpunkter om kapacitet och kostnader för transporterna.
Tillsammans med näringslivets representanter genomför NBBG bl.a. uppvaktningar,
utredningar och remissvar. Näringslivets deltagande i NBBGs aktiviteter är av
avgörande betydelse. Näringslivet kommer att ingå både i arbetsutskott, styrgrupp och
huvudmannagruppen.
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EUs strategi för Östersjöregionen
EUs strategi för Östersjöregionen handlar bl.a. om transportkvalité och Norrbotniabanan
är ett viktigt verktyg för detta. Norrbotniabanan kommer att ha stor betydelse för att öka
tillväxten i regionen och öka transportkvalitén och minska koldioxidutsläppen,
sammantaget erbjuda hållbara transporter. Norrbotniabanan är den sista länken i den
Botniska korridoren som sträcker sig genom Sverige från järnvägen genom Bergslagen
längs kusten upp till Haparandabanan och vidare in i Finland och ner via huvudbanan
ner till Helsingfors. De i särklass två största projekten i korridoren är Norrbotniabanan,
som är den sista länken i Botniska korridoren, samt Nya Ostkustbanan som är ett
dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Norrbotniabanegruppen kommer att arbeta för
att den Botniska korridoren behåller sin status i TEN-T nätet samt att diskussioner sker
om Botniska korridoren ska kopplas på stomnätskorridoren Scandinavian Mediterranean
Corridor som sträcker sig från Italien och till Oslo, Stockholm, Helsingfors och vidare
bort mot Ryssland. Detta innebär att NBBG på olika sätt kommer att samarbeta med
representanter från olika länder med intressen i detta. Vidare kommer samarbeten att
ske över gränsen via Haparanda Torneå.
Mål och syfte
Huvudmålet med projektet är att påverkansarbetet skall leda till att beslutfattare fattar
ett beslut om Huvudmålet med projektet är att påverkansarbetet skall leda till att
beslutfattare fattar ett beslut om att hela Norrbotniabanan ska byggas och att den byggs.
Norrbotniabanan är den enskilt viktigaste långsiktiga satsningen för den framtida
utvecklingen i norra Sverige. Norrbotniabanan möjliggör att en helt ny samhällsstruktur
i regionen kan utvecklas. Banan kommer att öka och frigöra kapacitet till förmån för
små och medelstora företag och systemutvecklingar kommer att ske i andra delar i länet.
Norrbotniabanan kommer att få positiva återverkningar på regionförstoringen,
kompetensförsörjningen och besöksnäringen. Med Norrbotniabanan kommer
näringslivet i större utsträckning tillgodose sitt växande behov av gods- och
persontransporter samtidigt som transportsektorns koldioxidutsläpp minskar med minst
80 000 ton per år. Norrbotniabanan löser också problemen med kompetensförsörjningen
för företagen. Sammantaget bidrar Norrbotniabanan till en hållbar tillväxt och ökad
sysselsättning i Övre Norrland, Sverige och Europa och bidrar till de horisontella
kriterierna, Östersjöstrategin och EU2020.
NBBG har de fyra senaste åren arbetat hårt för att syftet med Norrbotniabanan och dess
namn ska bli allmänt etablerat. Vidare har kunskap spridits om behovet och betydelsen
av banan för Sverige och Europa. Opinionsundersökningen sommaren 2014 visar att
NBBG har uppnått det målet. Detta måste givetvis underhållas även framöver men
också utvecklas.
Syftet i detta projekt blir att ta nästa steg i kunskapsuppbyggandet, med ny och
fördjupad kunskap, om Norrbotniabanan och fortsätta påverkansarbetet genom att:
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- Identifiera brister och flaskhalsar i det anslutande infrastruktursystemet till
Norrbotniabanan, ex stambanan genom övre Norrland. Vilka insatser behöver göras
för att utveckla och optimera befintlig transportinfrastruktur som ansluter till
Norrbotniabanan för att Norrbotniabanan ska nå full effekt både beträffande godsoch persontrafik när banan tas i bruk? Det gäller lika mycket i öst-västlig riktning
som i nord-sydlig riktning.
- Identifiera brister och flaskhalsar i övergången mellan olika transportslag, ex.
anslutningar till besöksnäringen i ex. fjällområdet. Med erfarenheter från
Botniabanan, den befintliga infrastrukturen, vilka strukturella förbättringar behöver
göras i planeringen för Norrbotniabanan för att näringslivets kompetensförsörjning
och regionens växande besöksnäring skall underlättas när banan och resecentrum är
på plats?
- Identifiera vilka noder och bytespunkter i öst-västlig och nord-sydlig riktning blir
viktiga för att den totala transporten ska bli funktionsmässig samt ekonomisk och
miljömässigt fördelaktig när Norrbotniabanan är på plats
- Identifiera vilka förbättringar behöver göras för att övergången mellan olika trafikslag
stärks och effektiviseras när Norrbotniabanan är på plats?
Delmål är att verka för att:
1) Nytt kunskapsunderlag om NBB mervärden i den omkringliggande
infrastrukturen tas fram enligt punkterna ovan
2) Järnvägsplaneringen kommer igång
- Mellan Umeå och Skellefteå
- Mellan Skellefteå och Luleå
3) Påverkansarbete/Informationsarbete gentemot målgrupperna på ett sådant sätt att
Norrbotniabanan finns med i infrastrukturbudgeten 2016 samt att
Norrbotniabanan kommer in i den nationella planen 2018.
4) Arbeta för att den Botniska korridoren inklusive Norrbotniabanan skall behålla
sin status i TEN-T nätet och kopplas till de Europeiska stomnätskorridorerna

Målgrupper
Målgrupper regionalt är myndigheter, politiker, näringsliv, opinionsbildare,
organisationer, allmänhet m.fl. Nationellt/internationellt är beslutsfattare, tjänstemäns
opinionsbildare på olika nivåer.
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Förväntade mål vid projektavslut
Nytt kunskapsunderlag om Norrbotniabanans mervärden finns framtaget och
kommunicerat, järnvägsplanerna har kommit igång längs hela sträckan,
Norrbotniabanan finns med i den nationella planen 2018 samt att Norrbotniabanan har
behållit sin status i TEN-T nätet och är med i diskussionerna om en förlängning av den
Europeiska stomnätskorridoren Scandinavian Mediterranean Corridor som sträcker sig
från Valetta i Italien till Oslo, Stockholm, Helsingfors och vidare bort mot den ryska
gränsen.
Den nya och fördjupade kunskapen som kommer fram i projektet kommer att användas
av samtliga finansiärer och spridas via våra informationskanaler. I planeringen av
järnväg i allmänhet och Norrbotniabanan i synnerhet finns en grundtanke att
infrastrukturen bidrar till de horisontella kriterierna och Europa 2020 - strategin.
Påverkansarbetet och den nya och fördjupade kunskapen skall resultera i att
Norrbotniabanan finnas högt på agendan när infrastruktur i Sverige diskuteras och att
det skall finnas en grundläggande kunskap om banan och behovet av denna. Kunskapen
och påverkansarbetet kommer givetvis också att ha betydelse för beskrivningen av norra
Sverige och de mervärden som finns här.
Förväntade effekter på lång sikt
Norrbotniabanan är den enskilt viktigaste långsiktiga satsningen för den framtida
utvecklingen i norra Sverige, vilket NBBG vill belysa i den kommande
programperioden. Norrbotniabanan möjliggör att en helt ny samhällsstruktur i regionen
kan utvecklas. Banan kommer att öka och frigöra kapacitet till förmån för små och
medelstora företag och systemutvecklingar kommer att ske i andra delar i länet.
Norrbotniabanan kommer att få positiva återverkningar på regionförstoringen,
kompetensförsörjningen och besöksnäringen. Den färdigställda banan kommer, förutom
att bidra med ett effektivt miljövänligt transportmedel, att bidra till en förstorad
arbetsmarknadsregion med hög differentieringsgrad, möjliggör en hög sysselsättning,
möjliggör nya samarbeten kring forskning och studier mellan universiteten samtidigt
som den geografiska sammanhållningen i norr blir god.
När projektets huvudmål är uppfyllt bidrar banan till en hållbar tillväxt och ökad
sysselsättning samt bidrar till de horisontella kriterierna, Östersjöstrategin och EU2020.
Norrbotniabanans inverkan på landets ekonomi kommer att vara betydande.
Organisation
Norrbotniabanegruppen består av en Huvudmannagrupp, en styrgrupp och ett
arbetsutskott. Huvudmannagruppen består av representanter från finansiärerna och har
ett möte per år. Huvudmannagruppen utser representanter till styrgruppen och
eftersträvar en jämn könsfördelning. Styrgruppen planeras bestå av kommunalråd,
landstingsråd och regionråd samt representanter från näringslivet. Styrgruppen träffas 23 gånger per år. Arbetsutskott utses av styrgruppen och träffas 4-6 gånger per år samt
vid styrgruppsmötena. Skellefteå kommun har en långvarig erfarenhet av att driva
projekt.
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Norrbotniabanegruppen har möjlighet att hämta kompetens dels från projektägaren och
övriga finansiärer vad gäller jämställdhet och mångfald samt miljö- och klimataspekter.
När det gäller Norrbotniabanan som infrastrukturprojekt finns mycket av ovanstående
inkluderat i järnvägsutredningarna och Trafikverket har egen kompetens.
Vidare ingår NBBG i nätverket "Kvinnor i transportpolitiken" där vi kan följa och ta del
av nya rön.
Arbetssätt
För att Norrbotniabanan ska kunna förverkligas krävs ett fortsatt långsiktigt utrednings-,
informations- och opinionsbildande arbetet. Styrgruppen kommer att successivt besluta
om vilka åtgärder och aktiviteter som behöver göras. Händelser i omvärlden har stor
inverkan på Norrbotniabanans arbete och därför kan planeringen och aktiviteter
omprioriteras efter hand.
Projektet kommer att ta fram ett basmaterial om Norrbotniabanan som inkluderar ett
jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och klimatperspektiv. Vidare kommer successivt den
nya kunskapen om det anslutande infrastruktursystemet, brister i systemet, viktiga
noder, förbättringar mellan olika trafikslag, implementering av erfarenheter från
Botniabanan för att effektivisera trafikeringen på Norrbotniabanan mm. att inkluderas i
informationsmaterialet. Resultaten kommer att presenteras vid särkskilda träffar i norra
Sverige.
Dialogen med målgrupperna är av mycket stor betydelse. Det innebär att det enskilda
mötet är viktigt och kan ske genom att delta i politiska kongresser, mässor, konferenser,
egna fördrag och svara och skriva debattartiklar.
Arbetet kommer i övrigt att bedrivas på flera plan. I skrivet material, nätverk, webben,
sociala medier, mässor, föredrag, utredningar, samverkan med andra myndigheter,
organisationer och näringsliv mm. Det är viktigt att betona att arbetet i projektet
påverkas väldigt mycket av omvärlden som till exempel det politiska läget och
utredningar.

.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-06-02

1 (1)
Ärendenr
2015/710-86

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
Klusterfestivalen
Ärendenr 2015/710-86

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering
av Klusterfestivalen 2015.

Sammanfattning av ärendet
Kulturföreningen Kluster ansöker om 30 tkr till finansiering av
Klusterfestivalen 2015 som är planerad att äga rum 24-26 september 2015 i
Kulturens hus. Det är en festival som har arrangerats fyra gånger tidigare och
har en inriktning på nutida konstmusik.
Föreningen har även sökt finansiering från kulturnämnden (25 tkr) och
evenemangsrådet (50 tkr). Kulturnämnden har anslagit 25 tkr och tillväxtchef
Anna Degerman har beslutat anslå 25 tkr. Festivalen beräknas kosta 275 tkr
och finansiering söks även från Kulturens bildningsverksamhet (25 tkr),
Statens kulturråd (10 tkr), Norrbottens läns landsting (110 tkr), Luleå
Riksteaterförening 10 tkr. Biljettintäkterna beräknas uppgå till 15 tkr.

Beslutsunderlag
Ansökan om projektstöd för Klusterfestivalen 2015, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, Kulturföreningen Kluster
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-06-03

1 (1)
Ärendenr
2015/709-86

Kansliets yttrande över Me phiravaa fudar - Vi öppnar
dörrar 2015.
Ärendenr 2015/709-86

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 40 tkr till Me phiravaa fudar – Vi öppnar
dörrar 2015. Medel anslås från anslaget för romskt nationaldagsfirande.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Romani Kvinnans rätt i samhället ansöker om totalt 112 tkr från
Luleå kommun för att anordna ett romskt sommarläger. Kommunstyrelsen
samt kulturförvaltningen har mottagit ansökan. De söker även 112 tkr från
Norrbottens läns landsting som beslutat att bevilja 70 tkr. Kulturförvaltningen
avser att bevilja 9 tkr för de kulturella inslagen under sommarlägret.
Temat för lägret 2015 är historia och språket romani chib med syfte att dels
öka självförtroendet och öka möjligheterna för unga romer att i större
utsträckning nyttja sina demokratiska rättigheter men även att förbättra sina
kunskaper om språket romani chib.
Lägret pågår under 4 dagar och innehåller bl.a. föreläsningar och panelsamtal
om romers historia. 2 språkpedagoger kommer även att anlitas för att leda
språkövningar.
Förening anordnade ett liknande läger 2014 som beskrivs som ett mycket
lyckat arrangemang med 83 deltagare.
Föreningen Romani Kvinnans rätt i samhället har tidigare år ansökt om
pengar för att uppmärksamma den romska nationaldagen, dock inte 2015 och
med anledning av det så föreslår kansliet att anslaget för romskt
nationaldagsfirande används för att medfinansiera romskt sommarläger.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering till Me phiravaa fudar – Vi öppnar dörrar
Sofia Riström
Ansvarig titel

Beslutet skickas till
Föreningen Romani Kvinnans rätt i samhället, kansliet,
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Bergström

2015-06-05

1 (2)
Ärendenr
2015/687-04

Borgen och lån 2015
Ärendenr 2015/687-04

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge kommunstyrelsen rätt att under år 2015 fatta beslut om
nyupplåning och att öka kommunens skulder år 2015 med högst 299
mkr.
2. Ge kommunstyrelsen rätt att under år 2015 fatta beslut om omsättning
av lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2015.
3. Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering skall undertecknas två i förening av följande
befattningshavare: kommundirektör Anne Karlenius alternativt
biträdande kommundirektör Peter Kieri i kombination med
ekonomichef Lars Åhl, Mats Bergström, ekonomikontoret eller David
Bergman, ekonomikontoret.

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ge ekonomichef Lars Åhl eller vid förfall för denne, Mats Bergström
eller David Bergman, ekonomikontoret, rätt att för kommunstyrelsens
räkning fatta beslut om nyupplåning, och att öka kommunens skulder
år 2015 med högst 299 mkr.
2. Ge ekonomichef Lars Åhl, eller vid förfall för denne, Mats Bergström
eller David Bergman, ekonomikontoret, rätt att för kommunstyrelsens
räkning fatta beslut om att omsätta lån, motsvarande högst belopp på
de lån som förfaller till betalning under år 2015.
3. Kommunstyrelsens beslut gäller endast under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens
förslag enligt ovan.

Sammanfattning av ärendet
För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver vissa beslut årligen fattas
avseende kommunens upplåning respektive borgen.
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BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Bergström

2015-06-05

Ekonomikontoret har upprättat förslag till beslut som innebär att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2015
fatta beslut om nyupplåning och att öka kommunens skulder år 2015 med
högst 299 mkr. Vidare får kommunstyrelsen rätt att under år 2015 fatta beslut
om omsättning av lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2015. Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade
av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering skall undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
kommundirektör Anne Karlenius alternativt biträdande kommundirektör
Peter Kieri i kombination med ekonomichef Lars Åhl, Mats Bergström,
ekonomikontoret eller David Bergman, ekonomikontoret.
Ekonomikontoret föreslår slutligen kommunstyrelsen besluta att delegera
beslutanderätten för upplåning och omsättning av lån till ekonomichef Lars
Åhl, eller vid dennes förfall, Mats Bergström eller David Bergman,
ekonomikontoret.

Mats Bergström
Ekonomikontoret

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, Lulebo
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Ärendenr
2015/687-04

LULEÅ KOMMUN

TILLDELNINGSBESKED

StadsbyggKommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2015-05-22

Tilldelning av kontrakt - konsulttjänster 2015-2017
Ärendenr 2015/675-04
Stadsbyggnadsförvaltningen har begärt anbud på rubricerat. Anbuden
redovisas på sammanträdet.
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Ärendenr
2015/675-04

LULEÅ KOMMUN

DOKUMENTTYP

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Bergman

2015-06-02

1 (4)
Ärendenr
2015/361-007

Ekonomikontorets yttrande över granskningsrapport
fakturahantering
Ärendenr 2015/361-007

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen besluta att nedanstående sammanfattning och berörda
nämnders förslag till beslut får utgöra svar till revisorerna.

Sammanfattning av ärendet
Revisionsbolaget KPMG har fått i uppdrag av kommunrevision att granska
kommunens fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma
om kommunstyrelse och nämnder har en tillfredsställande intern kontroll
avseende hantering av leverantörs- och kundfakturor.
Det pågår en förstudie som leds av ekonomikontoret som syftar bl.a. till att se
över, standardisera och förbättra Luleå Kommuns och
kommunledningsförvaltningens ekonomiska processer och rutiner kring
fakturahantering. Förstudien kommer även utvisa om behovet av nytt
ekonomisystem behövs för att möta framtidens krav på ett ekonomisystem.
Det pågår också ett arbete kring kartläggning inom
kommunledningsförvaltningen av ekonomiadministrationsprocesser för att ta
fram rutiner för att arbeta mer enhetligt och effektivt.

Beskrivning av revisorernas rekommendationer och
ekonomikontorets svar
Ekonomikontoret har fått i uppdrag att samordna ärendet och nedanstående
svar är kopplade till revisorernas rekommendationer, markerat med kursiv
stil.
Kap 10.4 (s. 12) rekommendationer
• Att kommunen i första hand närmare analyserar principen om att tillåta anställda
på förvaltningar att ha tillgång till flera steg i hanteringen av fakturor, kodplan och
även att kunna lägga upp grunduppgifter för nya leverantörer i ekonomisystemet.
• Att i andra hand förvaltningarna analyserar möjligheten att skilja på personer som
har behörighet att lägga upp grunduppgifter om leverantör och kund från de som
löpande hanterar och kontrollerar fakturorna. I denna rekommendation ligger också att
se över om antalet anställda som nu har dessa dubbla möjligheter kan reduceras till
förslagsvis maximalt två per förvaltning.
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DOKUMENTTYP

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Bergman

2015-06-02

2 (4)
Ärendenr
2015/361-007

Principen är i nuläget att Ekonomikontoret(KLF) lägger upp användare enligt
förvaltningarnas önskemål. Förvaltningarna får själva styra över vilka
personer som inte ska ha några begränsningar i ekonomisystemet.
Förslag till åtgärd är att förvaltningarna utreder hur många personer som
måste ha obegränsad behörighet och därefter tar Ekonomikontoret en
diskussion med respektive förvaltning kring rutinerna och frågan kring
centralisering för att arbeta fram en gemensam hållbar rutin.
Forts. kap 10.4(s. 12) rekommendationer
• Möjligheten till att periodiskt ta ut utskrifter(logglista) på vissa personers åtkomst
till ekonomisystemet. Berör personer som inte har några begränsningar i
ekonomisystemet exempelvis anställda på IT-Kontoret, systemförvaltaren och
konsulter från systemleverantören.
Ingen logglista tas ut från systemet idag men förslagsvis formulerar
Ekonomikontoret en rutin där relevanta kontrollmoment tas fram i samråd
med KPMG för att minska risken för eventuella oegentligheter.
Forts. kap 10.4(s. 12) rekommendationer
• Att kommunen analyserar vilka risker som kan uppstå genom att det inte finns
beloppsgränser inlagda för beslutsattestanter i ekonomisystemet och om någon form av
signalsystem kan vara aktuellt vid ”stora” utbetalningar både i relation till beloppets
storlek, men också i förhållande till leverantör.
Kommunens nuvarande ekonomisystem har inte något signalsystem inbyggt
för stora utbetalningar i förhållande till beslutsattestanter eller leverantör. I
den förstudie som nu genomförs, som ska ge underlag till om kommunen
behöver byta ekonomisystem, kommer denna rekommendation att
undersökas.
Forts. kap 10.4(s. 12) rekommendationer
• Att kommunen överväger möjligheten att simulera vad som skulle hända om hackers
skulle få tillgång till ekonomisystemet
Förslag till åtgärd är att Ekonomikontoret resonerar med IT-Kontoret om
vilket IT-skydd som används i nuläget och om skyddet bedöms av dem som
fullt tillräckligt eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Kap 11.2 (s. 17) rekommendationer
• Att kommunens alla förvaltningar överväger att upprätta processbeskrivningar av
hanteringen av leverantörsfakturor med utgångspunkt i den beskrivning som finns
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Ekonomikontoret
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2015-06-02

3 (4)
Ärendenr
2015/361-007

och inköpsprocessen i kommunens ”Riktlinjer för inköp”. En bra hjälp är de redan
upprättade processbeskrivningarna från tre av de granskade förvaltningarna. Till
dessa beskrivningar finns möjligheter att koppla enkla instruktioner om vilka
aktiviteter som utförs i varje processdel.
I en av uppgifterna i förstudien kring ekonomisystemet ingår det att upprätta
processbeskrivningar över kommunens vanligaste förekommande processer.
Där kommer processbeskrivning kring leverantörsfakturor att upprättas.
Forts. kap 11.2 (s. 17) rekommendationer
• Att kommunens förvaltningar genomför riskanalyser vad gäller ”manuella” eller
”snabba” utbetalningar så att kommunen får en uppfattning om eventuella risker och
därmed en erfarenhet som kan användas vid rutinbeskrivningar.
Förslag till åtgärd är att kommunens förvaltningar genomför en riskanalys och
sätter upp rutiner för att minimera risker som uppstår i rutiner kring manuella
utbetalningar.
Forts. kap 11.2 (s. 17) rekommendationer
• Att kommunen överväger möjligheten att följa upp tidigare gjorda
kreditbedömningar av leverantörer vad gäller längre ramavtal och ta upp frågan om
vad som kan diskvalificera en leverantör generellt sett vid upphandlingar.
Förslag till åtgärd är att ekonomikontorets inköpsavdelning analyserar om
nuvarande rutiner för kreditbedömningar för längre ramavtal är tillräckliga. I
denna får ingå att bedöma om det finns behov av gemensamma rutiner kring
vad som kan diskvalificera leverantörer generellt. Arbetet med att ta fram
dessa kommer i så fall att ske i samarbete med berörda förvaltningar och
kontor.
Kap 12.2 (s. 22) rekommendationer
• Att samtliga förvaltningar som inte har processer för kundfakturering överväger att
upprätta processbeskrivningar motsvarande vad tekniska förvaltningen har samt
koppla ihop respektive processdel med en kortare beskrivning av vilka aktiviteter som
utförs inklusive de åtgärder och registreringar som sker i ekonomisystemet Raindance.
I en av uppgifterna i förstudien kring ekonomisystemet ingår det att upprätta
processbeskrivningar över kommunens vanligaste förekommande processer.
Där kommer processbeskrivning kring kundfakturering upprättas och
Ekonomikontoret kommer att rekommendera förvaltningarna att utgå från
dessa i sin dokumentation.
Forts. kap 12.2 (s. 22) rekommendationer
• Att kommunen överväger att ta upp en diskussion med förvaltningarna om hur vård
av kundregister ska ske i praktiken, d.v.s. lokalt eller centralt.
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Vård av kundregister bör ligga på respektive förvaltning då de flesta fakturor
skapas och kunder läggs upp i försystem till ekonomisystemet bland
förvaltningarna. Ekonomikontoret kommer ta upp en diskussion med
förvaltningarna och lägga fast denna princip.
Forts. kap 12.2 (s. 22) rekommendationer
• Att kommunen överväger möjligheten att fråga de förvaltningar som gör
kreditbedömningar av kunder huruvida det finns behov av gemensamma riktlinjer vad
gäller vissa sakfrågor.
Ekonomikontoret kommer att fråga förvaltningarna om det finns ett behov av
gemensamma riktlinjer kring kreditbedömningar av kunder. Arbetet med att
ta fram dessa kommer i så fall att ske i samarbete med berörda förvaltningar.

Beslutsunderlag





Kommunrevisionens rapport ”Fakturahantering”
Socialnämndens beslut 2015 -05-29 § 88
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2015-05-21 § 56
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2015-05-21 § 87

David Bergman
Avdelningschef Budget och Redovisningsavdelningen

Beslutet skickas till
Kommunrevision
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2015-05-21

§ 56
Granskning av kommunens fakturahantering
Ärendenr 2015.140-007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att arbeta vidare med de
förbättringsområden som har identifieras i och med revisionens granskning
av kommunens fakturahantering.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Luleå kommuns revisorer genomfört en
granskning av kommunens fakturahantering. Uppdraget har ingått i
revisionsplanen för 2014.
Barn- och utbildningsnämnden är en av tre förvaltningar som har upprättat
processbeskrivning av hanteringen av leverantörsfakturor. Förvaltningen ska
överväga att till denna koppla enkla instruktioner om vilka aktiviteter som
utförs i varje processdel.
När det gäller rekommendationen att kommunens förvaltningar ska ges
möjlighet att genomföra riskanalyser vad gäller manuella eller snabba
utbetalningar så bedömer förvaltningen att detta ska genomföras.
En annan rekommendation till samtliga förvaltningar som inte har processer
för kundfakturering är att överväga att upprätta processbeskrivningar vilken
barn- och utbildningsförvaltningen avser att följa.
Barn-och utbildningsförvaltningen och arbetsutskottet föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta att arbeta vidare med de förbättringsområden
som har identifieras i och med revisionens granskning av kommunens
fakturahantering.

Beslutsunderlag
Slutdokument” – Fakturahantering (2015-03-13)
Arbetsutskottets protokoll 2015-05-07, § 41

Beslutet skickas till
KPMG, Kommunstyrelsen
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-05-21

§ 87
Yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende
fakturahantering
Ärendenr 2015/713-007

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna yttrandet till granskningsrapporten.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta
godkänna yttrandet till revisorernas granskningsrapport.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Syftet med granskningen var att bedöma kommunen och nämndernas interna
kontroll avseende leverantör- och kundfakturor. I slutdokument daterat
2015-03-13 framgår iakttagelser och bedömningar från kommunrevisionen.
Nedan lyfts de punkter som särskilt berör Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF),
där arbete bör påbörjas eller redan har påbörjats inom förvaltningen.
•

Ett antal anställda har behörigheter i ekonomisystemet Raindance som kan
hantera stora delar av kedjan för en leverantörsfaktura. Inom
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) har ett arbete påbörjats innan
omorganisationen där behörigheter ses över och där regleringen kommer
att styras mer från avdelningen ledning och verksamhetsstöd. Färre
användare, men bättre rustade för arbetsuppgifterna gällande arbete med
leverantör- och kundfakturor.

•

Ett annat område som lyftes är registervård av både kund- och
leverantörsregister, arbetet är påbörjat centralt och SBF deltar aktivt i
arbetet.

•

Kreditbedömningar på leverantörer riktar revisionen viss kritik emot och
ser gärna en utveckling av arbetet inom detta område. Vid tilldelning av
avtal vid upphandlingar kontrolleras leverantörens kreditvärdighet. Ingen
strukturerad uppföljning med förnyad kreditkontroll sker. Likaså bör
kriterier för vad som är en kreditvärdig leverantör kartläggas, detta för att
minska risken för felaktiga bedömningar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

•

2015-05-21

Manuella utbetalningar sker inom förvaltningen inom avdelning drift och
underhåll samt ledning- och verksamhetsstöd. En analys och kartläggning
av processen är initierad efter årsskiftet och kommer sannolikt att resultera
i vissa förändringar gällande systembehörighet och hantering av dessa
”snabba” betalningar.

Av samtliga ovan punkter är behörigheterna den största och eftersom SBF
redan före revisionen påbörjat arbetet ser vi det positivt att även revisorerna
lyfter det som en viktig punkt. Revisionen lyfter också fram före detta
Tekniska förvaltningen som en förvaltning som kommit långt i sitt arbete med
processer och intern kontroll. SBF får fortsätta förvalta det och fortsätta
utvecklingen framåt.

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

Beslutsunderlag
Slutrapporten från revisorerna granskning av kommunens fakturahantering
(bilaga)
Tjänsteskrivelse 2015-04-23

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kommunrevisionen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Socialnämnden

2015-05-29

§ 88
Granskning av Fakturahantering inom Luleå kommuns
verksamheter
Ärendenr 2015/130-04

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att lämna framlagt yttrande till Kommunrevisonen
gällande granskningen av fakturahanteringen inom Luleå kommuns
verksamheter.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Luleå kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning
av fakturahanteringen som en del av revisionsplanen för 2014. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende
hantering av leverantörs-och kundfakturor är tillfredställande. Granskningen
visar på några punkter där fakturahanteringen kan stärkas.
Kommunrevisionens rekommendationer till socialnämnden är:





Bör se över möjligheten att koppla enkla instruktioner om vilka aktiviteter
som utförs i varje processdel av hanteringen av leverantörsfakturor
Bör genomföra riskanalyser vad gäller ”manuella” eller ”snabba”
utbetalningar så kommunen får en uppfattning om eventuella risker och
erfarenhet som kan användas vid rutinbeskrivningar.
Bör överväga att upprätta processbeskrivning för kundfakturering med
beskrivningar av vilka aktiviteter som utförs inklusive de åtgärder och
registreringar som sker i ekonomisystemet

Enkla instruktioner i hanteringen av leverantörsfakturor
En arbetsgrupp bestående av fakturagrupp och ekonom kommer arbeta med
fakturahanteringen under 2015. Enkla instruktioner kopplat till aktiviteterna
kommer tas fram i detta arbete.
Riskanalys av ”manuella” eller ”snabba” utbetalningar
Arbetsgruppen kommer även göra en riskanalys där man kommer se över ett
förändrat arbetssätt för att minska behörigheten av att hantera flera steg i
utbetalningar. Utbyte av erfarenhet inom kommunen kan ytterligare lyfta
fram områden att förbättra.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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2015-05-29

§ 88 forts.
Upprätta processbeskrivning för kundfakturering
En processbeskrivning av arbetsgången inom kundfakturering kommer göras
under året.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden beslutar att lämna framlagt
yttrande till Kommunrevisonen gällande granskningen av fakturahanteringen
inom Luleå kommuns verksamheter.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2015-05-12 föreslå socialnämnden
beslutar att lämna framlagt yttrande till Kommunrevisonen gällande
granskningen av fakturahanteringen inom Luleå kommuns verksamheter.

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

Beslutsunderlag
 Granskningsrapport – Granskning av intern kontroll
 Tjänsteskrivelse 2015-04-17

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2015-06-03

1 (1)
Ärendenr
2015/729-00

Kansliets förslag om sammanträdesordning 2016
Ärendenr 2015/729-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesordning för 2016 enligt
bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kansliet har utarbetat nytt förslag till sammanträdesordning för
kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och budgetberedningen
samt kommunfullmäktige år 2016.
Förslaget innebär att arbetsutskottet även fortsättningsvis sammanträder 2
gånger per månad. Budetberedningen har 10 inplanerade mötestillfällen.
Kommunstyrelsen sammanträder i mitten av varje månad med undantag av
juli månad. Kommunfullmäktige sammanträder företrädesvis sista måndagen
varje månad med undantag av juli månad. Vid några tillfällen under året
förläggs sammanträdet till näst sista måndagen i månaden. Det bidrar till en
kvalitativt bättre ärendehantering om sammanträdena inte förläggs för tätt
inpå varandra.

Beslutsunderlag


Sammanträdesordning 2016

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och nämnder
Kontorschefer
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Sammanträdesordning år 2016 för budgetberedningen (BU), arbetsutskottet (AU),
kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)
Budgetberedningen

Januari 25

Sista
Arbetsutskottet Kommunstyrelsen
inlämningsdag Kl 08 15
Kl 13 15
inför AU
Januari 11
December 29
Januari 11
Januari 12
Januari 25
Februari 15

Februari 02
Februari 17-18 Februari 16

Kommunfullmäktige
Kl 13 15
Januari 25
Februari 29

Februari 15
Februari 29

Mars 14

Mars 29

Mars 01
Mars 15

Mars 14
Mars 29

April 11

April 25

April 26

Mars 30
April 12

April 11
April 25

Maj 09

Maj 23

Maj 24

April 26
Maj 10

Maj 09
Maj 23

Juni 07

Juni 20

Maj 24
Juni 08

Juni 07
Juni 20

Augusti 15

Augusti 29

Augusti 02
Augusti 16

Augusti 15
Augusti 29

September 12

September 26

September 01
September 13

September 12
September 26

Oktober 10

Oktober 24

Oktober 10
Oktober 24

November 07

November 21
November 22
kl 09 00

Oktober 25
November 08

November 07
November 21

December 05

December 19

November 22
December 06

December 05
December 19

September 27

Oktober 12-13 September 27
Oktober 25
Oktober 11
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-05-21

§ 88
Antagande av detaljplan för del av Hindersön, del av
Hindersön 2:5, Jopikgården.
Ärendenr 2015/39-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att
anta detaljplanen för del av Hindersön, del av Hindersön 2:5 och 7:3,
Jopikgården.

Reservation
Mia Tossavainen (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
ändringsförslag.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
rekommendera kommunfullmäktige anta detaljplanen för del av Hindersön,
del av Hindersön 2:5 och 7:3, Jopikgården.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Planområdet är beläget vid Björkögärdan på östra sidan av Hindersön, ca 10
km från fastlandet. Området har en area på 4.7 ha.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa områdets kulturhistoriska och
miljömässiga värden och pågående användning som konferens- och
turismverksamhet samt pröva möjligheter att tillskapa ökad byggrätt för
samma ändamål.
Planförslaget innebär att nya övernattningsstugor kan uppföras om maximalt
800 m2, att ny bastubyggnad och ett garage/förråd kan uppföras samt att
dränglängan kan byggas till.

Sammanträdet
Mia Tossavainen (MP) föreslår följande två ändringar
1. Stryk bestämmelsen under rubriken ”Ändrad lovplikt, lov med villkor” i
Planbestämmelser – ”a, om ändrad lovplikt för underhållsåtgärd som
avser byggnadens yttre”

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Stadsbyggnadsnämnden

2015-05-21

2. Plankartan kompletteras med B – Bostadsändamål, på
manngårdsbyggnaden.
Ordförande föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om nämndens ställningstagande till ändringsförslag 1
och 2 från Mia Tossavainen (MP) och finner att nämnden beslutar avslå
förslagen.
Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande till
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
Mia Tossavainen (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
ändringsförslag.

Beslutsunderlag
Detaljplan A4 (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser, illustration)
(bilaga)
Planbeskrivning (bilaga)
VA-utlåtande (bilaga)
Granskningsutlåtande (bilaga)

Beslutet skickas till
Sändlista till ärendenr 2015/39-214
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Dnr: SBK 2011/384
SBF 2015/39

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hindersön

Del av Hindersön 2:5 och 7:3, Jopikgården
Luleå kommun

Norrbottens län
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Handlingar

I planen ingår följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser och illustrationskarta
• Planbeskrivning
• VA-utlåtande Jopikgården
Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som har
juridisk verkan.

Planens syfte och huvuddrag

Planens huvudsakliga syfte är att säkerställa pågående användning som
konferens- och turismverksamhet samt pröva möjligheten att tillskapa ytterligare
byggrätter. Planen säkerställer även områdets kulturhistoriska och miljömässiga
värden.
Jopikgården ägs idag av kommunen och arrenderas ut till privat entreprenör.
Området är bebyggt med en mangårdsbyggnad omgärdat med gårdshus och
mindre komplementbyggnader.

Behovsbedömning

Kommunens bedömning är att planen inte medför risk för betydande
miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
enligt 6 kap 11, 12 §§ miljöbalken (MB) behövs därför inte genomföras.
Byggnadsnämndens beslut 2012-04-03, § 53.
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.

.::Kartutskrift Luleå Kommun :: Fastighetskartan::.

Skala 1:13000 Luleå Kommun, GIS&Kartor

©Lantmäteriet
Hindersöns respektive Jopikgårdens läge i Luleå skärgård.
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Plandata

Planområdet omfattar ca 4.7 ha och är beläget vid Björkögärdan på Hindersön,
ca 10 km från fastlandet. Planområdet omfattar del av Hindersön 2:5, som ägs av
Luleå kommun, samt del av Hindersön 7:3. Planområdet gränsar till Hindersön
7:1 som är privatägd i likhet med Hindersön 7:3.

Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Planområdet omfattas av kommuntäckande översiktsplan för Luleå kommun,
antagen 2013. Planen pekar ut området som värdefull natur där kompletterande
anläggningar för turism eller fritidsboende ska ske i eller i närheten av
redan exploaterade områden. Den rekommendation som ges avseende
bebyggelseutvecklingen är att ny bebyggelse kan ske i enstaka fall om den
lokaliseras och utformas med stor hänsyn till kulturmiljön.

Detaljplaner
Planområdet är inte sedan tidigare detaljplanelagt.

Naturvårdsplan
Hindersön berörs i olika omfattning av en rad värdefulla naturområden enligt
kommunens naturvårdsplan. Kring Jopikgården finns naturområden klassade
som:
- särskilt värdefullt skärgårdslandskap,
- särskilt värdefullt odlingslandskap,
- biologiskt särskilt värdefullt naturområde.

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Planområdet gränsar till och berör delvis privatägda fastigheter.
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Strategier och åtgärder i skärgården
Strategier och åtgärder för skärgården finns i Vision Luleå 2050, program C.
Dessa uttrycker bl a att attraktionskraften för skärgården, längs kusten och på
några utvalda öar, ska öka för boende, besökare och näringsliv. Hindersön är en
sådan utvald ö. Infrastruktur och marknadsföring är utpekade insatsområden.

Strandskydd
Planområdet omfattas inte av strandskydd, utan ligger helt utanför
strandskyddat område.

Riksintressen
Riksintressen är nationellt betydelsefulla geografiska områden beslutade
av riksdagen eller av olika företrädare för det allmänna (stat och kommun).
Gällande lagstiftning säger att om ett genomförande av planen bedöms innebära
påtaglig skada på berörda riksintressen så bör ett genomförande inte komma till
stånd.
Planområdet omfattas av område av riksintresse för:
• kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB
• turismen och friluftslivet enlig 4 kap 1, 2 §§ MB.

Norrbottens kulturmiljöprogram
Hindersön är upptagen i Norrbottens kulturmiljöprogram. Programmet
är framtaget för att länets kulturarv och kulturmiljö ska bevaras genom
prioriteringar av olika insatser. I programmet uppmärksammas bl a Hindersöns
ålderdomliga byakaraktär med välbevarad bebyggelse av högt kulturhistoriskt
värde och intakta gårdsgrupper. Även odlingslandskapet hävdas fortfarande på
Hindersön.

Undantag från skoterförbud
I kommunen gäller skoterförbud på alla öar i skärgården med vissa undantag.
Länsstyrelsen har, med stöd av 15 § terrängkörningsförordningen (SFS 1997:713),
beslutat att skoterleder med koppling till Jopikgården får trafikeras med
snöskoter.

Kommunala beslut i övrigt
Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2011-08-22, § 72, att uppdra till
stadsbyggnadskontoret att påbörja arbetet med detaljplanen.
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Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågor
Planarbetets huvudfråga är att bevara befintlig bebyggelse, att föreslå lämplig
omfattning och utformning av ny bebyggelse/tillbyggnader samt att anpassa
dessa till områdets kultur- och miljömässiga värden.

Natur
Landskap och vegetation
Planområdet är beläget i ett skärgårdslandskap med barrskog och inslag av
björk. Själva planområdet är beläget i ett odlingslandskap där marken närmast
Jopikgården utgörs av såväl hävdad som delvis igenvuxen jordbruksmark.
Nivåskillnaden inom planområdet uppgår till ca 4 m, med högsta punkten
belägen i norr.
Planförslaget innebär att omgivande skogsmark planläggs som naturmark,
på plankartan markerad med NATUR. Det innebär ingen förändring
gentemot dagens markanvändning. Planförslaget innebär även att marklov
för trädfällning och skogsplantering införs mot bakgrund av den värdefulla
natur- och kulturmiljön i och kring planområdet. Bestämmelsen gäller inom hela
planområdet.

Ovan till vänster: Dränglängan. Ovan höger: Bagarstugan. Nedan: Mangårdsbyggnaden
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Geotekniska förhållanden
Geotekniska undersökningar har genomförts inom planområdet i omgångar
med infiltrationsanläggningen som utgångspunkt. Undersökningen som
genomfördes år 2009 visar att ytskiktet består av 0,3 meter matjord som
underlagras av en lättschaktad normalblockig, ca 10%, siltig sandig morän och
att det finns bra förutsättningar för markinfiltration.

Bebyggelseområdet
Hindersön präglas av en ålderdomlig byakaraktär med väl bevarad bebyggelse
och intakta gårdsgrupper. Den spridda byabebyggelsen med långsträckta
norrbottensgårdar och månghussystem, sjöbodar och båthus är av högt
kulturhistoriskt värde. I en skrift av Norrbottens museum beskrivs den
traditionella bondgården på Hindersön vara liknande de flesta av Norrbottens
kustbyars, dvs den fyrkantiga, glest kringbyggda nordsvenska gården med
en gemensam gårdsplan. På gårdsplanen fanns en mindre köksträdgård och
i centrum står ofta ett vårdträd och en flaggstång. När det gäller bebyggelsen
inom planområdet tillkom den första byggnaden under 1800-talets mitt i
samband med laga skiftereformen.
Planområdet är idag bebyggt med en mangård, omgärdat med gårdshus
och mindre byggnader såsom garage och förråd/uthus. Mangården rymmer
kök, matsal och rum för övernattning, sammanlagt åtta bäddplatser. Öster
om mangården ligger en bagarstuga som under åren har byggts ut och om
och rymmer idag bl a en bastu. Norr om mangården ligger Dränglängan, en
byggnad uppförd under 1990-talet. Den nyttjas idag för konferenser och för
övernattning, med sammanlagt 24 bäddplatser.
Planförslaget innebär att marken kring den befintliga bebyggelsen och
ängsmarken planläggs som kvartersmark, på plankartan markerad som
K1N1 , konferens och turism. Detta ändamål rymmer byggnader avsedda
för konferenser och turistarrangemang med möjlighet till övernattning.
Bestämmelsen innebär ingen förändring gentemot befintliga förhållanden vad
gäller markanvändningen. Pumpbyggnaden ges en byggrätt så att man kan
utvidga med en vattenreservoir för dricksvatten. Samtidigt ges byggrätt för
befintlig förrådsbyggnad på Hindersön 7:3.
Befintlig bebyggelse inom planområdet upptar ca 850 m2 byggnadsarea, dvs.
arean som byggnaden upptar på marken. Planförslaget innebär således att
utöver de ca 850 m2 som befintlig bebyggelse upptar kan ytterligare 195 m2
nyttjas till nya byggnader eller tillbyggnad i enlighet med illustrationskartan.
Mangårdsbyggnaden och bagarstugan får ej rivas.
Planförslaget begränsar byggnadernas placering, storlek och typ av byggnad.
Markområden som på plankartan är markerade med prickar får inte bebyggas
alls, och med kryss enbart komplementbyggnader såsom garage, förråd, uthus
bastu och liknande. Den tillkommande byggnaden får inte vara så betydande att
den kommer att dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.
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Områden markerade med e1 på plankartan anger största tillåtna sammanlagda
byggnadsarea. Motsvarande gäller även för område markerat med e2, fast med
det tillägget att där regleras även den maximala storleken per byggnad. På
område markerat med e2 möjliggörs för nybyggnad av övernattningsstugor på
maximalt 800 m2 med en största byggnadsarea om 90 m2 per stuga.
Med hänsyn till kulturmiljövärdena på Hindersön införs bestämmelser som
reglerar byggnaders utformning och utförande, befintliga som nya. Högsta
byggnadshöjd får inte överstiga 4,8 m för mangården och gårdshusen samt 3,2
m respektive 3,5 m för komplementbebyggelsen. För hela planområdet gäller en
minsta respektive största taklutning om 25 till 30 grader. Befintliga byggnaders
särdrag som träfasader, sadeltak, fönstersättning och färgsättning ska beaktas
vid om- och tillbyggnad. Detsamma gäller för ny bebyggelse. Marklov införs
inom hela planområdet för trädfällning och skogsplantering
Tillgänglighet
Vid planläggning ska bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheter för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga att använda området.

Befintlig bebyggelse:
mangårdsbyggnad, gårdshus,
garage och förråd.

Planförslaget möjliggör nya byggnader såväl som viss tillbyggnad av
befintliga byggnader. Nivåskillnaden inom planområdet är ca 4 meter med en
medellutning på cirka 1:40. Planförslaget möjliggör en utformning av gångytor
enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Marknivån i anslutning till den
nya bebyggelsen kan utformas med en bra övergång till befintlig marknivå
för kvartersmarken utanför. Framkomligheten och tillgängligheten för
rörelsehindrade samt nödvändiga transporter kan tillgodoses.
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornminnen inom planområdet eller i dess direkta närhet.

Vägar och trafik
Människor tar sig till Hindersön och Jopikgården på olika sätt under årets
lopp. Vintertid är det möjligt att ta sig till ön via isväg med högsta belastning
motsvarande lätt lastbil. Beroende på isförhållandena kan förfallstrafik
(isbrytare, svävare) eller skotertrafik nyttjas höst och vår. Sommartid finns
turbåtstrafik. Egen båt är också ett alternativ, och för de som saknar båtplats
kan någon av öns gästhamnar nyttjas. Drift och underhåll av vägarna till
Jopikgården sker i privat regi.
Genom planområdet går vägar som ansluter till två av Hindersöns gästhamnar
varav en även är angöringshamn för turbåt. Vägarna redovisas på plankartan
som LOKALGATA och innebär att vägarna är allmänna och ska inrättas som
gemensamhetsanläggning.
Parkering vintertid kan ske på ängsmarken i planområdets nordvästra del.
Ängsmarksområdet rymmer ca 140 platser. Idag sker parkering vintertid på
angränsande fastighet norr därom, Hindersön 7:3.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Vattenförsörjningen till området sker i ledning från gemensam brunn belägen
på angränsande fastighet, Hindersön 7:3. I samband med försäljning av
fastigheten ska vattenförsörjningen säkerställas genom inrättande av en
gemensamhetsanläggning.
Avloppsförsörjningen sker idag genom enskild lösning. Avloppsanordningen
är ansluten till ett minireningsverk och dimensionerad för 14 hushåll
eller 70 pe. Planförslaget möjliggör för ytterligare ca 30-50 bäddplatser.
Avloppsanordningen kan komma att få bristande kapacitet om all byggrätt
utnyttjas i framtiden. Byggrätt för en ny markbädd ges därför i västra delen av
planområdet. Placeringen av markbädden är gjord med hänsyn tagen till en
eventuell utveckling av verksamheten.
El och värme
Längs med vägen till Jopikgården löper en lågspänningsledning, upphängd på
stolpar, som förser verksamheten med el. Transformatorstationen ligger ca 150
meter nordöst om planområdet.
Värmeförsörjningen till anläggningen sker idag genom direktverkande el. Planer
finns på att konvertera till vattenburet system med berg- eller jordvärme.
Avfall
Det avfall som verksamheten ger upphov till fraktas idag av arrendatorn till
närliggande hamn för vidare transport med båt till fastlandet. Transporten
mellan hamnen och fastlandet sker genom kommunens försorg. Vintertid
fraktas avfallet hela vägen till fastlandet och Hindersöstallarna, av arrendatorn
själv. Producerat slam fraktas till slamfrysanläggning belägen på ön för vidare
behandling.
9
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år.

Ändrad lovplikt
Inom planområdet gäller att marklov krävs även för skogsplantering och
trädfällning. Då området utgör en värdefull miljö krävs även bygglov för att
färga om en byggnad, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
Fastighetsbildning
Del av planområdet kommer att avstyckas och försäljas till exploatör
för genomförande av detaljplanen. Kommunen ansvarar för att
lantmäteriförättningen sökes. Den gemensamma brunnen med Hindersön 7:3
ska säkerställas genom inrättande av en gemensamhetsanläggning.

Ekonomi
Planekonomi
Planavgift tas ut i samband med bygglov. Ändrad lovplikt är avgiftsfri för
sökanden.
Ansvarsfördelning
Fastighetsägaren ansvarar för åtgärder på den egna fastigheten.

Påverkan på miljön
Planområdet omfattas av värdefulla natur- och kulturmiljöer. Samtidigt vill
kommunen möjliggöra för en utveckling av den verksamhet som bedrivs idag,
vilket till viss del kommer att leda till en förändringar av den befintlig miljön.
Exploateringsintresset bedöms dock inte vara av sådan omfattning att det
inte kan förenas med bevarandeintressena. Den nya bebyggelsen placeras i
anslutning till den befintliga, och utseende- och utformningsbestämmelser
införs för att reglera och säkerställa att de nya byggnaderna ansluter väl till
omgivande bebyggelses karaktärsdrag. Tillbyggnad av befintliga byggnader
kan ske under förutsättning att varsamhetsbestämmelsen efterföljs. Påverkan
på naturförhållandena inom planområdet bedöms bli små då de bebyggda
ytorna är små. Påverkan på naturförhållandena utanför planområdet bedöms bli
marginella.
Riksintressen
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära påtaglig skada på något av
de utpekade riksintressena. Genom detaljplanens bestämmelser för bevarande
av kulturmiljön undviks risken för skada på det riksintresset. Friluftslivet torde
snarare främjas av detaljplanens genomförande.
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Miljökvalitetsnormer
Enligt miljöbalken ska kommunen iaktta miljökvalitetsnormer vid planläggning.
Miljökvalitetsnormerna anger bl a förorenings‐ och störningsnivåer som inte
får överskridas. Miljökvalitetsnormerna för vatten är den norm som i den här
detaljplanen kan komma ifråga. Då enskild avloppslösning med ny markbädd
ska utföras bedöms genomförandet av detaljplanen inte ge upphov till något
överskridande av gällande normer. VA-utlåtandet (bifogat) har visat på bra
markförutsättningar för anordnandet av enskild avloppslösning.

Hälsa och säkerhet
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära några risker för människors
hälsa eller säkerhet.

Sociala konsekvenser
Geomförandet av detaljplanen innebär att nuvarnde användning säkerställs och
möjliggör för allmänheten att fortsättningsvis kunna besöka Jopikgården, viket
gynnar friluftsliv och turism i skärgårdsområdet.

Tidplan
Genomförandet av detaljplanen kan påbörjas då detaljplanen vunnit laga kraft,
erfoderlig fastighetsbildning skett och bygglov beviljats. Komunfullmäktiges
(KF) antagande av detaljplanen beräknas ske under andra halvåret 2015 med
laga kraft fyra veckor efter antagandet.

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning stadsplanering 2015-04-14

AnneLie Granljung				Bo Sundström			
Planchef					Planarkitekt

Bilaga: VA-utlåtande Jopikgården
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1

BAKGRUND OCH SYFTE

Fastigheten Hindersön 2:5, Jopikgården, är belägen på Hindersön (Se figur 1) och innefattar en mindre
hotell- och konferensanläggning. Fastigheten ägs av Luleå kommun men arrenderas av en privat
arrendator. Planer finns på en försäljning av fastigheten och ett förslag till ny detaljplan för del av
Hindersön 2:5 har tagits fram. Planen syftar huvudsakligen till att säkerställa den pågående
verksamheten inom fastigheten samt pröva möjligheten att skapa ytterligare byggrätter. Planen ska
även säkerställa områdets kulturhistoriska och miljömässiga värden.
Vatten & Miljöbyrån har genomfört en översiktlig utredning av Jopikgårdens befintliga anläggningar
för vatten och avlopp. Syftet med utredningen har varit att bedöma anläggningarnas tekniska
utformning, lokalisering och kapacitet med utgångspunkt från dagens och framtida behov. Syftet har
även varit att lyfta fram eventuella problemställningar och behov av åtgärder.

Hertsön

Hindersön

Luleå

Lövskär
Långön

Figur 1. Översiktskarta.

2

UNDERLAG

I arbetet med den översiktliga utredningen har bland annat följande underlag använts:









Samrådshandlingar för ”detaljplan för del av Hindersön 2:5”: samt samrådsyttranden
tillhandahållna av Stadsbyggnadskontoret.
Granskningshandling: Ritning Jopikgårdens avloppsreningsanläggning, plan och sektion
(SEAB 2010-03-29).
Förfrågningsunderlag: Ritning Jopikgårdens avloppsreningsanläggning, planritning mark,
placering alt 1 (Nordprojektering 2009-06-12).
Tillstånd för enskild avloppsanordning ansluten till minireningsverk för Jopikgården
(Miljökontoret 2009-09-23).
Geoteknisk undersökning (Sweco 2009-06-12).
Geoteknisk undersökning (Luleå kommuns projekteringsavdelning 1993-04-07).
Driftplan för Jopikgårdens avloppsreningsanläggning (SEAB 2013-04-29).
Dricksvattenanalys Jopikgården 2011-09-06
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Därtill har samtal förts med nuvarande arrendator samt tillverkaren av befintlig
vattenbehandlingsanläggning (Callidus) och tillverkaren av befintligt avloppsreningsverk Ecobox
(SEAB, Skandinavisk Ecotech AB).

2.1

Fältbesök

Ett besök till Jopikgården genomfördes 2013-03-15 med syftet att inspektera befintliga anläggningar
för vatten och avlopp. På grund av snödjupet samt fastfrusna elkablar i grundvattenbrunnen var det
inte möjligt att genomföra en komplett inspektion av anläggningarna varför ett kompletterande besök
genomfördes 2013-10-22.
Vid tillfället för det kompletterande besöket genomfördes en översiktlig inspektion av
avloppsanläggningen, provpumpning av den befintliga grundvattenbrunnen samt inmätning av ett
mindre antal marknivåer i området. Även havsnivån vid tillfället mättes.

3

FÖRUTSÄTTNINGAR

Idag driver arrendatorn en mindre övernattnings-, konferens-, restaurang- och caféverksamhet inom
Jopikgården. Jopikgårdens café har normalt öppet för dagsbesökare under perioden januari till mars då
isvägen är öppen samt under sommarmånaderna. Övriga tider har anläggningen öppet för konferenser,
middagar, fester mm. enligt bokade tider.
Under de vintrar då isen är tillräckligt stark tar man sig till Hindersön och Jopikgården via den isväg
som Luleå kommun plogar upp. Under sommaren tar man sig ut med båt, antingen med egen båt som
man kan lägga an vid någon av Hindersöns gästhamnar eller med någon av de turbåtar som dagligen
trafikerar Luleå skärgård. Jopikgården har dock stängt under de mellanperioder då båtturismen och
båttrafiken avtagit samt då isvägen inte är farbar eller saknas.

Hindersön

Jopikgården

Figur 2. Karta över Hindersön och Jopikgården (Hindersön 2:5).
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3.1

Jopikgården

Jopikgården består av en mangårdsbyggnad, ett gårdshus som går under namnet ”dränglängan” och ett
antal mindre byggnader som förråd, garage och uthus. Mangården inrymmer Jopikgårdens kök och
matsal och ett mindre antal rum för övernattning. Dränglängan nyttjas för konferenser och för
övernattning. Öster om dränglängan finns en bagarstuga som byggts om till bastu.
Totalt har Jopikgården plats för:




3.2

cirka 32 övernattande gäster
40-50 konferensgäster per sittning samt
80 sittande matgäster i restaurangen/caféet

Förslag till detaljplan

Planförslaget (se figur 3) innefattar:




3.3

8 nya övernattningsstugor, totalt 32 nya bäddar
En ny bastubyggnad samt
En möjlighet till utbyggnad av dränglängan

Befintlig dricksvattenanläggning
1 Brunn, grundvatten
2 Befintlig reningsanläggning,
dricksvatten

1
2

3 Befintlig reningsanläggning,
avlopp

3

Figur 3. Planförslag samt ungefärligt läge för befintliga anläggningar för vatten och avlopp.

Idag får fastigheten sitt vatten från en gemensam brunn belägen på närliggande fastighet, Hindersön
7:3 (se punkt 1, figur 3). Brunnen är bergborrad och är belägen i anslutning till bostadshuset på
fastigheten. Brunnen bedöms ha en diameter på 115 mm i berget. I brunnen finns en pump som
pumpar vattnet vidare till vattenbehandlingsanläggningen (se punkt 2, figur 3).
Grundvattenbrunnens kapacitet är inte känd. Ett försök att mäta brunnens kapacitet genomfördes
2013-03-15 men på grund av årstiden och fastfrusna elkablar var det inte möjligt att komma åt
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borrhålet. Nuvarande arrendator informerade dock om
att de aldrig upplevt några problem med kapaciteten och
att de bland annat fyller en badtunna på 3 m3 1-3
ggr/vecka utan att någon påverkan på vattentillgången
noterats. Kompletterande fältbesök genomfördes 201310-22, under vilket en kapacitetsbedömning av brunnen
i form av en provpumpning, genomfördes.
Genomförandet och resultat av provpumpningen
redovisas i kapitel 3.3.2.
Enligt SGUs brunnsarkiv finns även två energibrunnar
på fastigheten, borrade år 2006 med djup av 100 meter.
Djupet till berg är 12 respektive 15 meter. Uppgifter om
djup på dricksvattenbrunnen saknas.
Anläggning för rening av grundvattnet finns i en separat
Figur 4. Anläggning för rening av grundvatten.
byggnad, se figur 4. Reningsanläggningen är belägen
inom Hindersön 2:5. I anläggningen finns två filter,
inköpta från företaget Callidus i oktober 2000. Anläggningen är dimensionerad efter råvattenkvaliteten.
Det första filtret ska reducera halterna järn och mangan samt höja pH-värdet. Filtret består av tre lager,
i botten ett bärlager av grus, i mitten ett filtermateriel benämnt FM för reduktion av järn och mangan
och i toppen ett avsyrningsmaterial. Det andra filtret innehåller aktivt kol (Norit). Filtret ska ta bort
färg från vattnet, enligt leverantören är färgen sannolikt orsakad av organiskt material. Efter filtren
finns en hydrofor.
Till det första filtret tillförs löpande kaliumpermanganat, en kemikalie som behövs för att fälla ut järn
och mangan i filtret.
Enligt leverantören av vattenanläggningen är båda filtrena dimensionerade för att klara en
vattenförbrukning på ca 5-6 m3/d, om variationer i vattenanvändningen sker över dygnet. Finns det
möjlighet att köra anläggningen jämnt, med ett konstant flöde, bedöms kapaciteten vara 15 m3/d.
Vattenprov tas enligt uppgift regelbundet, 2 ggr/år. Det senaste provsvar som har tillhandahållits är
daterat 2011-09-06. Provtagningen är utförd på dricksvatten hos användaren, dvs efter
vattenbehandling. Det visar att vattnet är tjänligt med anmärkning ur kemisk synpunkt m.a.p. organiskt
material och färg. Även manganhalten ligger över gränsen för tjänligt med anmärkning.
3.3.1

Drift och underhåll av vattenanläggning

Råvattenpumpen i brunnen samt vattenbehandlingen drivs med automatik. Filtren i anläggningen ska
renspolas regelbundet, vilket sker automatiskt vid inställt intervall. Filtrena spolas med obehandlat
vatten.
För att driva anläggningen krävs att kaliumpermanganat fylls på till doserkärl och att det kontrolleras
att uppsugning av kemikalien sker. Avsyrningsmaterialet i det första filtret ska fyllas på när mängden
har minskat. Påfyllningsintervallet beror på vattenkvalitet och vattenförbrukning. Enligt leverantören
bedöms det behöva göras mellan 1 gång/månad och 1 gång/kvartal. Filtermaterialet FM behöver bytas
efter 10-12 år vid god skötsel. Det aktiva kolet ska bytas 1 gång/år, för att undvika bakteriell tillväxt.
Utifrån vattenanalysen på det utgående vattnet kan konstateras att vattenbehandlingen inte fungerar
optimalt, vilket sannolikt beror på att driften inte sköts på det sätt den ska. Det organiska materialet
filtreras inte bort, vilket kan bero på att det aktiva kolet inte bytts ut i tid. Att manganhalten är hög kan
ha flera orsaker, en trolig orsak är att det doseras för lite eller för mycket kaliumpermanganat.
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3.3.2

Provpumpning

Principen för en provpumpning är att kontinuerligt mäta avsänkningen av vattennivån vid ett känt
utpumpat flöde. Utifrån avsänkningsförloppet kan en bedömning av vattenmagasinets/brunnens
kapacitet genomföras. En provpumpning av brunnen utfördes i samband med fältbesöket, 2013-10-22.
Innan provpumpningen startades mättes grundvattenytan i brunnen för att få en ”naturlig” nivå på
grundvattnet. Grundvattenytan låg ca 3,9 meter under brunnsrörets överkant. Brunnsrörets överkant är
några decimeter över markytan. Det gick inte att fastställa brunnens djup exakt men det uppmättes till
minst 50 meter.
Utpumpat vatten från brunnen går via reningsanläggningen till bland annat ett uttag med en kran.
Provpumpningen startades genom att öppna kranen maximalt. Flödet mättes ett flertal gånger under
provpumpningen och låg hela tiden mellan 0,3 l/s och 0,4 l/s. Detta motsvarar mellan 26 och 35
m3/dygn.
För att få ett så exakt värde som möjligt på utpumpat flöde begränsades övrigt vattenuttag under
provpumpningsperioden. Nivåer i brunnen mättes kontinuerligt i ca 4 timmar efter att
provpumpningen påbörjats. Pumpen slår på och av med jämna mellanrum, vilket innebar att
grundvattenytan växelvis sjunker och stiger. Endast värdena när nivån var som lägst, d.v.s precis innan
pumpen slog av, redovisas. Resultatet av provpumpningen redovisas i Figur 5.
0

Flöde ca 0,3-0,4 l/s

Avsänkning [meter ]

0,5

1

1,5

2

2,5
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16000

Tid efter pumpstart [sekunder]

Figur 5. Grundvattenytans avsänkning vid flödet ca 0,3-0,4 l/s.

I kurvan ses att avsänkningen avtar relativt snabbt och nivån stabiliseras ca 2,3 meter under
ursprungsnivån, vilket innebär ca 6 meter ner i brunnen. En stabil nivå innebär att uttaget från brunnen
kompenseras av grundvattentillflödet i magasinet.
Det kan inte uteslutas att det sker ytterligare viss avsänkning om uttaget sker under en längre tid, eller
under perioder med liten grundvattentillförsel. Genom att brunnen är minst 50 meter djup finns god
marginal för ytterligare avsänkning, så länge pumpens placering tillåter detta.
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3.4

Befintlig avloppsreningsanläggning

Avloppsvattnet från mangårdsbyggnaden, dränglängan och bastun renas i ett minireningsverk beläget
ca 50 m söder om mangårdsbyggnaden (se punkt 3, figur 3). Avloppsvattnet från mangårdsbyggnaden
passerar en fettavskiljare innan vidare transport till reningsanläggningen.

Dike
Reningsanläggning

Figur 6. Befintlig avloppsreningsanläggning, vy från Jopikgården mot Björkögärdviken.

Reningsanläggningen (figur 6 och figur 7) består av en slamavskiljare med efterföljande
kemikaliedosering och slutsedimentering (Ecobox KS20) samt ett biofilter. Slamavskiljaren har enligt
ritningar en volym av ca 25-30 m3 och slutsedimenteringen, Ecoboxen, är enligt tillverkaren
dimensionerad för 20 hushåll eller 100 personer. Efter att vattnet passerat biofiltret leds det till en
efterpolering i form av en infiltration (täckdike) av In-Dränmoduler. Infiltrationen är av storleken 6070 m2 och är enligt ritningar försedd med ett utlopp som mynnar i ett dike. Reningsanläggningen har
enligt tillstånd (utfärdat 2009-09-23) dimensionerats för ca 70 personekvivalenter (pe) eller 13 500
l/dygn. Backspolningsvatten från vattenreningsanläggning och vatten från badtunna leds inte till
avloppsreningsanläggningen utan omhändertas separat.

Figur 7. Plan över Jopikgårdens avloppsreningsverk.
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Tömning av slamavskiljare på Hindersön sker av en permanentboende på uppdrag av Luleå kommun.
Jopikgårdens slamavskiljare töms 2 gånger per år och slammet fraktas till en anläggning för
mellanlagring där slammet avvattnas och hygieniseras genom frystorkning.
Efter att ha studerat befintligt ritningsmaterial råder dock fortfarande vissa oklarheter vad gäller
reningsanläggningens utformning, bland annat är inte slamavskiljarens och pumpens kapacitet kända.
Enligt uppgifter från arrendatorn har man upplevt problem med kraftig lukt från reningsanläggningen.
Då lukten även varit kraftig inomhus i badrum och i toaletter har en frånluftsfläkt installerats för
slamavskiljaren vilket minskat problemen inomhus. Dock anser arrendatorn att det fortfarande
förekommer luktstörningar i anslutning till- och i närheten av reningsverket. Detta upplevs som ett
stort problem sommartid då det är vanligt att lukten lägger sig över Jopikgårdens uteservering. Att
anläggningen luktar illa kan bekräftas efter det platsbesök som genomfördes under mitten av mars.
Trots att anläggningen var täckt av ett djupt snötäcke kändes en kraftig avloppslukt i området för
reningsverket.
Det är normalt att en avloppsreningsanläggning av denna typ avger en viss doft, främst på grund av de
luftarrör som finns installerade för anläggningen. I detta fall är dock lukten väldigt kraftig och upplevs
som mycket störande och misstanke finns om att lukten uppstår till följd av att anläggningen inte
fungerar som den ska.
3.4.1

Drift och underhåll av avloppsanläggning

För att reningsanläggningen ska fungera och inte sätta igen är det av stor vikt att drift och underhåll
sker enligt anläggningstillverkarens instruktioner.
De driftinstruktioner som tillhandahållits av SEAB, tillverkare av Ecobox, berör bland annat vikten av
kontroll av nivåer i slamavskiljaren och slutsedimenteringen (Ecoboxen) samt regelbunden tömning av
slam. Detta för att undvika slamflykt till efterföljande anläggningsdelar. Därtill skall biofiltret spolas av
vid igensättning och kontroll skall ske av doseringsutrustning samt kemikalienivåer. Pumphjulet till
doseringspumpen skall rengöras en gång per halvår och samtidigt bör backventilens funktion
kontrolleras.
För att In-Dränmodulerna skall fungera och inte slamma igen är det viktigt att kontroll av
anläggningen sker enligt ett fastställt kontrollschema där det säkerställs att inga förhöjda vattennivåer
finns i slamavskiljare, brunnar eller i ventilationsrör.
Instruktioner för drift och underhåll har tillhandahållits arrendatorn först under slutet av april 2013 och
troligtvis har inget underhåll av anläggningen skett sedan den togs i drift någon gång under 2009-2010.
Då arrendatorn inte har meddelats om anläggningens underhållskrav har således ingen kontroll av
kemikalienivåer eller av biofiltret skett vilket betyder att igensättning kan befaras. Slamtömning sker i
dagsläget 2 gånger per år men det är oklart om det sker någon kontroll av nivåer eller tömning av slam
i slutsedimenteringen (Ecoboxen) eller om det enbart är slamavskiljaren som töms på slam.
3.4.2

Kompletterande fältbesök 2013-10-22

Vid det kompletterande besöket 2013-10-22 noterades att reningsanläggningen och infiltrationen är
anlagd i en förhöjd bädd, ca 0,5-1,0 m ovan den egentliga marknivån. Enligt de ritningar som
tillhandahållits skall infiltrationsbädden vara försedd med ett utlopp till ett dike, detta utlopp kunde
dock inte återfinnas och diket (se figur 8) var torrt och igenvuxet. Att det skulle finnas ett utlopp var
inte heller känt för arrendatorn. Detta innebär sannolikt att utloppet är övervuxet och/eller igensatt,
eller att det aldrig anlagts.
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Figur 8. Diket i nivå där utlopp borde återfinnas enligt ritningar. Vy mot Björkögärdviken.

3.5
3.5.1

Gällande lagstiftning
Avloppsvatten

Utsläpp av avloppsvatten och spridning av avloppsvatten på mark definieras enligt miljöbalken (SFS
1998:808) som miljöfarlig verksamhet och verksamhetsutövaren har en skyldighet att följa
bestämmelserna i miljöbalken samt de förordningar, föreskrifter och andra beslut som har fattats med
stöd av balken. Den EG-lagstiftning som finns på området är införd i svensk lagstiftning genom
Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7.
Kapitel 2 i Miljöbalken anger de allmänna hänsynsregler som en verksamhetsutövare är skyldig att
iaktta. Dessa hänsynsregler ställer bland annat krav på att verksamhetsutövaren skall känna till de risker
för miljön och hälsa som verksamheten kan medföra, att verksamhetsutövaren vidtar de
skyddsåtgärder och försiktighetsmått som krävs för att förebygga att skador uppstår på människors
hälsa eller på miljön. För verksamheten ställs även krav på val av bästa möjliga teknik samt att
lokalisering ska ske med avseende på att målen för verksamheten ska kunna uppnås med minsta
intrång eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
I kapitel 9, 7§ i miljöbalken anges särskilda bestämmelser när det gäller avloppsvatten. Dessa
bestämmelser säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på ett sådant sätt så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Enligt miljöbalken och förordningen 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kräver
avloppsanläggningar (där vattentoalett ansluts) för <200 pe tillstånd från den lokala miljömyndigheten
(kommunen). Det gäller även en allmän skyldighet för alla verksamheter att utöva egenkontroll med
utökade krav enligt egenkontrollförordningen (1998:901) för alla anmälnings- eller tillståndspliktiga
verksamheter.
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3.5.2

Dricksvatten

Om dricksvattnet levereras som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet gäller
Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten (SLVFS 2001:30) oavsett hur lite vatten som
produceras. Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten innehåller bland annat krav på:








3.6

beredning och distribution
egenkontroll
parametrar som ska undersökas
provtagnings- och analysfrekvens
åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet
information, samt
kvalitetskrav i form av gränsvärden

Natur- och kulturmiljö

Marken inom planområdet sluttar från nord mot syd och området är beläget i ett odlingslandskap
omgivet av barrskog med inslag av björk. Marken närmast Jopikgården utgörs delvis av igenvuxen
jordbruksmark. Hindersön berörs i olika omfattning av en rad värdefulla naturområden utpekade av
kommunen. Kring Jopikgården finns naturområden klassade som särskilt värdefullt skärgårdslandskap
och odlingslandskap samt biologiskt särskilt värdefullt naturområde.
Planområdet omfattas av områden av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och friluftsliv enligt 3
kap 6§ och för turism och friluftliv enligt 4 kap 1, 2 §§ i Miljöbalken.

3.7

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd utan ligger inom undantaget område.

3.8

Geotekniska och hydrologiska förutsättningar

Geotekniska undersökningar har genomförts inom området i två omgångar med
infiltrationsanläggningen som utgångspunkt.
Den första geotekniska undersökningen utfördes under mars 1993. Undersökningen omfattade
slagsondering samt upptagning av störda prover med genomströmningsprovtagare i en punkt ca 30 m
söder om mangårdsbyggnaden (se PG0, figur 7). I samma punkt installerades ett grundvattenrör.
Undersökningen visade att marken bestod av 0,1 m skogstorv underlagrat av sandmorän ner till minst
1 m under markytan (my). Sandmoränen bedömdes övergå i en mer siltig karaktär med djupet.
Grundvattennivån mättes vid två tillfällen (1993-03-05 och 1993-03-15) till 1,95 och 1,86 m under
markytan.
Den andra geotekniska undersökningen utfördes under april 2009. Undersökningen skedde i två
punkter ca 100 m söder om mangårdsbyggnaden (se PG1 och PG2 i figur 9). Provgroparna utfördes
med grävmaskin och i båda punkterna installerades grundvattenrör. Undersökningen visade att marken
i båda punkterna överst bestod av ca 0,3 m matjord. Ner till 3 m från markytan bestod marken därefter
av siltig sandig morän med en sten och blockhalt på ca 10 %. Vid provtagningstillfället uppmättes
grundvattennivån till 1,55 m under markytan i PG1 och 1,20 m under markytan i PG2. Grundvattnets
flödesriktning i området bedöms huvudsakligen vara från norr mot söder, dvs. från fastighetens högst
belägna delar ner mot det låglänta området med ängsmark.
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PG0 GV -1, 95/1, 86 m u.
my (930305/930315)
PG1 GV -1, 55 m u. my
(090414)
PG2 GV -1, 20 m u. my
(090414)

PG0
PG2
PG1

Figur 9. Ungefärligt läge för utförda provtagningar samt vid undersökningen uppmätta grundvattennivåer.

4

FRAMTIDA DIMENSIONERING

Belastningen av avloppsvatten till reningsanläggningen varierar kraftigt över året. Därför är det viktigt
att anläggningen dimensioneras för att klara flödet av avloppsvatten under de dygn då flödet är som
störst. Detta skulle kunna vara vid ett tillfälle då Jopikgårdens samtliga bäddar är belagda och då
tillströmningen av dagsbesökare är stor, t.ex. under någon av de musik- och pubkvällar som anordnas
på Jopikgården under sommaren. En full utbyggnad enligt planförslaget innebär totalt 64 bäddar. Då
ingen utbyggnad är planerad för restaurangen eller konferensen kommer dessa även i framtiden rymma
40-50 konferensgäster och 80 matgäster.
Vid uppskattning av maximal dygnsförbrukning av dricksvatten har det antagits att den specifika
dricksvattenförbrukningen uppgår till 150 l/pe1 och dygn. Dricksvattenförbrukningen är lägre för
dagsbesökare och denna förbrukning har uppskattats till 20 l/person där antalet personer utgörs av
Jopikgårdens matgäster. Om antalet dagsbesökare och matgäster uppgår till 250-300 personer innebär
detta en dricksvattenförbrukning av ca 6 m3/dygn (6000 l/dygn), vilket motsvarar 40 pe.
Tabell 1 Jopikgårdens besökskapacitet vid full utbyggnad samt specifik dricksvattenförbrukning.

Antal
Övernattande gäster
Dagsbesökare
(café- och matgäster)

64 personer
Ca 250-300 personer

Antagen specifik
dricksvattenförbrukning
150 l/pe, d
20 l/person, d

Ca 100 pe

15 000 l/d

Totalt:

Bedömningen är därför att en dimensionering för 100 pe är lämpligt, vilket vid en specifik
dricksvattenförbrukning av 150 l/pe, dygn motsvarar 15 m3/dygn (15 000 l/dygn).
1

Tal för att beskriva belastningen. Antal pe för en given komponent, t.ex. spillvattenflöden, beräknas genom att det totala flödet, (l/d)
dividreas med ett antaget specifikt avloppsflöde per person (l/p,d).
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5
5.1

UTLÅTANDE
Vattenförsörjning

Vattenbrunnens läge bedöms som lämpligt sett ur ett riskperspektiv, då den ligger uppströms
avloppsanläggningen. Renat avloppsvatten kan inte påverka dricksvattenbrunnen med anläggningarnas
nuvarande lokaliseringar.
Vattenbehandlingsanläggningen är anpassad efter råvattnets kvalitet, bedöms vara relativt enkel att
sköta och bör om driften sköts producera ett fullgott dricksvatten. Den anses därför vara lämplig. Det
är dock viktigt att anläggningen sköts enligt driftinstruktion för att den önskade behandlingseffekten
ska uppnås. En översyn av en processkunnig föreslås, för att säkerställa att bl.a. filterspolning och
kemikaliedosering fungerar bra. Vid en utbyggnad krävs dock mer vatten än idag, varför anläggning av
en reservoar rekommenderas. Mer om detta beskrivs nedan.
Om en vattentäkt ska lokaliseras på fastigheten Hindersön 2:5, för att en brunn för enbart aktuell
fastighet ska finnas, föreslås att en ny brunn borras på fastighetens nordöstra del. Brunnen bör ligga så
högt som möjligt för att ett skyddsavstånd till avloppsinfiltrationen ska erhållas och för att minska
risken för inträngning av saltvatten i brunnen. Ett annat alternativ är att anlägga en ny brunn vid
vattenbehandlingsanläggningen, men då kan risken att den nya brunnen påverkar den befintliga
brunnen eller energibrunnarna på grannfastigheten inte uteslutas.
Förutsättningar för grundvattenuttag i lösa jordlager med tillräcklig uttagbar vattenmängd bedöms inte
som goda, utan det rekommenderas att även en eventuell ny brunn borras i berg. Det kan inte
säkerställas att en ny brunn med tillräcklig kapacitet kan etableras på fastigheten utan att borrning och
kapacitetsbestämning/provpumpning genomförts. Den vattenmängd som krävs för en utbyggd
anläggning är relativt stor. Anläggs en ny brunn måste även vattenbehandlingen ses över och anpassas
efter vattenkvaliteten i den nya brunnen.
Om man väljer att nyttja den befintliga brunnen för båda fastigheterna så är bedömningen utifrån
provpumpningen att brunnen klarar ett uttag på 15 m3/dygn, vilket är det uppskattade framtida
behovet. Under provpumpningen var flödet ca dubbelt så stort som det framtida behovet och trots
detta var avsänkningen mycket begränsad. I brunnen finns dessutom marginal för eventuell ytterligare
avsänkning vilket innebär att brunnen med god marginal bör klara den önskade kapaciteten. Någon
bedömning av brunnens maximala kapacitet har inte genomförts.
För att kunna utjämna toppar i vattenförbrukningen och slippa belasta vattenbehandlingsanläggningen
väldigt hårt under vissa perioder är det lämpligt att anlägga en reservoar. Reservoaren minskar även
sårbarheten för anläggningen, då vatten kan användas under en tid även om exempelvis pumpen i
brunnen går sönder. Lämpligtvis bör minst ett halvt dygns vattenförbrukning finnas lagrad. Om rent
vatten lagras i en reservoar kan filtrena i vattenbehandlingsanläggningen även renspolas med
dricksvatten, vilket gör att driftsäkerheten förbättras.
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5.2

Avlopp

Avloppsanläggningen som helhet bedöms i dagsläget inte fungera tillfredsställande och delar av den
behöver ses över.
Vissa delar av avloppsanläggningen har dock tillräcklig kapacitet för att klara en expansion av
Jopikgården enligt föreslagen plan, exempelvis slamavskiljaren. En förutsättning för att slamavskiljaren
ska klara en utbyggnad är dock att slamtömning även fortsättningsvis sker minst två gånger per år.
Även det kemiska och biologiska reningssteget, Ecoboxen, bedöms ha tillräcklig kapacitet då den är
dimensionerad för 100 pe. Pumpens kapacitet är däremot osäker och bör kontrolleras närmare.
Ecoboxen behöver också en översyn enligt tillverkarens driftinstruktioner för att säkerställa att den
fungerar tillfredsställande.
Utöver ovanstående så bör även infiltrationsanläggningen ses över då denna bedöms vara för liten
ytmässigt. Befintlig infiltrationsyta uppges vara 60-70 m2, vilket skulle innebära en ytbelastning på 214
l/m2,d vid framtida dimensionerande flöde. Infiltrationskapaciteten i den aktuella jordarten (siltig,
sandig morän) ligger normalt mellan 25-35 l/m2,d, något som redan idag överskrids avsevärt under
perioder med hög belastning.
Enligt tidigare mätningar av grundvattennivåer (2009-04-14, se kapitel 3.8) återfanns grundvattennivån
1,55 m under markytan i området för infiltrationsanläggningen. Med hänsyn till de inmätningar som
genomfördes under platsbesöket 2013-10-22 innebär detta att grundvattennivån periodvis bör
återfinnas 2,0-2,5 m under markytan i läget för infiltrationsbädden. Detta avstånd bedöms inte vara
tillräckligt och misstankar finns om att grundvatten periodvis blir ståendes i anläggningen. Risk för
frysning kan också föreligga om rören ligger för grunt.
Täta jordarter i kombination med höga grundvattennivåer, ett igensatt/obefintligt utlopp samt
periodvis hög belastning i relation till infiltrationens kapacitet innebär att vattnet inte kan rinna undan i
tillräcklig utsträckning utan blir stående i området och i anläggningen. Att vatten blir ståendes i
anläggningen är även en trolig orsak till luktproblemen. I och med att anläggningen inte skötts enligt
driftinstruktionerna finns även risken att slam följt med genom anläggningen och orsakat igensättning
av infiltrationen.
Som ett första led i att säkerställa avloppsanläggningens nuvarande funktion föreslås att tillverkaren av
Ecoboxen tillsammans med Jopikgårdens arrendator genomför service och genomgång av
driftinstruktioner. Utöver detta behöver också en besiktning av avloppsanläggningen utföras. Vid en
sådan besiktning skall anläggningens kapacitet och funktion kontrolleras närmare beträffande de
osäkerheter som finns. Därtill bör utloppets existens utredas och diket eventuellt rensas.
Då avloppsanläggningen inte bedöms fungera tillfredsställande samt då infiltrationsanläggningen
bedöms sakna kapacitet för en eventuell expansion bör utformningen av infiltrationsanläggningen ses
över. Idag är avloppsanläggningen inom nära syn- och lukthåll från Jopikgårdens uteservering och nya
stugor planeras i nära anslutning till avloppsanläggningen. Därför föreslås att hela- eller delar av
avloppsanläggningen omlokaliseras i samband med en expansion av Jopikgården.
Rekommendationen är därför att mark för en framtida infiltrations-/avloppsreningsanläggning
reserveras i den nya detaljplanen. Förslagsvis det område som utgörs av gammal ängsmark ca 75-100 m
väster om befintlig reningsanläggning (se område 4, figur 10). Efter platsbesöket 2013-10-22 har det
konstaterats att detta område anses vara mest lämpligt med hänsyn till markegenskaper. Området är
relativt öppet vilket underlättar anläggning men området erbjuder även goda möjligheter att dölja
anläggningen samt att minska insyn och spridning av lukt genom plantering av träd och/eller buskar.
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Då marken troligtvis består av gammal ängsmark borde området även vara relativt fritt från större
stenar och block. Ovanstående bedömning har endast skett genom okulär besiktning och en
geoteknisk undersökning bör utföras före en eventuell detaljprojektering av en ny infiltrationsbädd i
området. Beroende på hur anläggningen utformas så kan eventuellt pumpning av avloppsvattnet
krävas, detta på grund av att marknivån i området är densamma/något högre än i området för den
befintliga anläggningen.
Två diken varav ett djupare, har noterats i den östra delen av det föreslagna området. Det djupare diket
skulle kunna bidra till en efterpolering av vattnet, dock behöver dikets utsträckning ses över mer
noggrant, rensas och eventuellt förlängas.
Även området mellan befintlig reningsanläggning och vägen ner mot båtplatsen i Björkögärdviken har
studerats (skogspartiet mellan område 3 och 4, figur 10) men anses inte lämpligt då marken består av
skog (misstänkt mycket sten och rötter) samt då anläggningen skulle upplevas som mycket mer synlig
för besökande och boende som passerar efter vägen.

1 Brunn, grundvatten
2 Befintlig reningsanläggning,
dricksvatten

1
2

3 Befintlig reningsanläggning,
avlopp
4 Föreslaget område för ny
reningsanläggning/infiltrations
-bädd, avlopp.

3
4
Dike

Figur 10 Ungefärligt läge för befintliga anläggningar för vatten och avlopp samt föreslaget område för ny
avloppsreningsanläggning/infiltrationsbädd.
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Figur 11 Vänster: Föreslaget område för ny avloppsreningsanläggning/infiltrationsbädd. Höger: Föreslaget
område syns till vänster om vägen.

Hur mycket mark som behöver reserveras beror på om hela avloppsanläggningen flyttas eller bara
täckdiket/infiltration. För en ny infiltrationsdel rekommenderas att en yta på 20*25 m (500 m2)
reserveras och vid flyttning av befintlig avloppsanläggning ytterligare ca 100 m2, 5*20 m, i direkt
anslutning till framtida infiltrationsyta, se figur 10.
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6
6.1

SLUTSATS
Vattenförsörjning

Vattenbrunnens läge bedöms som lämplig ur ett riskperspektiv och brunnen bedöms klara ett uttag
enligt uppskattat framtida behov.
Den befintliga vattenbehandlingsanläggningen är lämplig men kräver skötsel enligt driftinstruktioner
för att önskad behandlingseffekt ska uppnås. Vid en expansion av Jopikgården ökar dock behovet av
vatten varför anläggning av en reservoar rekommenderas.
Om en ny brunn anläggs inom den aktuella fastigheten så bör denna borras i berg. Dock kan det inte
säkerställas att en ny brunn med tillräcklig kapacitet kan etableras på fastigheten utan att borrning och
kapacitetsbestämning/provpumpning genomförts. Därtill kräver en ny brunn en översyn av
vattenbehandlingsanläggningen som anpassas efter vattenkvaliteten i den nya brunnen.

6.2

Avlopp

Avloppsanläggningen som helhet bedöms i dagsläget inte fungera tillfredsställande och delar av den
behöver ses över. Lämpligheten av anläggningens lokalisering bör också övervägas med hänsyn till de
problem som förekommit.
Slamavskiljaren och det biologiska steget, Ecoboxen, bedöms ha tillräcklig kapacitet för att klara en
expansion av Jopikgårdens anläggningar. Dock bör pumpens kapacitet ses över.
Infiltrationsanläggningen bör ses över då något utlopp inte återfunnits samt då misstanke finns om att
vatten periodvis blir ståendes i området och i anläggningen. Infiltrationsanläggningen bedöms sakna
kapacitet för dagens perioder av hög belastning och bedöms sakna kapacitet för framtida
dimensionerande flöden.
Rekommendationen är att mark reserveras i detaljplanen för en framtida infiltrations/avloppsanläggning, förslagsvis det område som utgörs av gammal ängsmark ca 75-100 m väster om
befintlig reningsanläggning, samt att hela eller delar av reningsanläggningen omlokaliseras till detta
område vid en expansion av Jopikgårdens hotell och konferens.
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Dnr: SBF 2015/39
SBK 2011/384
Stadsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för del av Hindersön

,

Del av Hindersön 2:5 och 7:3, Jopikgården
Luleå kommun

Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2015-04-14

Bakgrund
Plan- och tillväxtutskottet beslutade den 22 augusti 2012 (§ 72) att ge Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Hindersön 2:5, Jopikgården.
Detaljplanen har inte föregåtts av något detaljplaneprogram.
Det förslag till detaljplan som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta samråd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2015-02-03. Förslaget till detaljplan har bearbetats efter samrådet (se samrådsredogörelsen).
Den 1 januari 2015 infördes nya regler i plan- och bygglagen för handläggning av detaljplaner.
När arbetet med detaljplanen, som i detta fall, påbörjats före detta datum ska äldre föreskrifter
fortfarande gälla.

Hur granskningen bedrivits

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat normalt förfarande. Efter
samrådet, och innan detaljplanen kan antas, ska därför det bearbetade planförslaget kungöras
och hållas tillgängligt för granskning under minst tre veckor (5 kap. 18 §, plan- och bygglagen).
Det bearbetade förslaget till detaljplan har visats för granskning under perioden 9 februari – 9
mars 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns hemsida, på Stadshuset och på stadsbiblioteket. En kungörelse om granskningen har dels införts i lokaltidningarna
Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 6 februari 2015, dels skickats till
sakägare, länsstyrelsen och övriga berörda enligt sändlista.
Under granskningstiden inkom 5 skrivelser.

1
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Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Länsstyrelsen, 2015-02-24,
• Räddningstjänsten, 2015-02-24.
• Sjöfartsverket, 2015-03-03.

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-03-02,
• Fastighetsägare Hindersön 2:50, 2015-03-09.
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 inkomna
synpunkter.

Kommunala förvaltningar och bolag
Miljö- och byggnadsnämnden
Upplyser om att planbestämmelsen om marklov saknas i planbestämmelserna men omnämns i
planbeskrivningen.
Önskar ett förtydligande i texten kring vilken byggnadsarea som ökat med 195 m2.
Undrar varför pumpbyggnaden och den delade förrådsbyggnaden betecknas som ”Bostäder”.
Kommentarer:
Stadsbyggnadsförvaltningen anser inte att en bestämmelse om marklov behövs för schaktning och fyllning i planen, men däremot för trädfällning och trädplantering. Det är ett förbiseende att text är felaktig i
planbeskrivningen. Det ska rättas till.
Texten i planbeskrivningen ska förtydligas om vad som är 195 m2.
Förrådsbyggnaden och pumpbyggnaden är betecknad som bostäder därför att den är ett bostadskomplement till bostad belägen omedelbart norr om planområdet.

Övriga
Fastighetsägare Hindersön 2:50
Har inga synpunkter på detaljplaneförslaget men vill kommentera tekniska förvaltningens
skrivning under samrådsskedet angående vägunderhåll på Hindersön. Anser att tekniska förvaltningen frånsäger sig ansvaret. Genom ett beslut av de s.k. sammanläggningsdelegerade år
1968 i samband med kommunsammanläggningen fick kommunen ett ekonomiskt och organisatoriskt ansvar mot att man får ett statsbidrag på fn 70 kkr/år.
Kommentarer:
I sak är fastighetsägaren och tekniska förvaltningen överens, så det föranleder ingen ändring i planförslaget. Det råder oklarhet om fastighetsägeren menar det rent fysiska vägunderhållet i sig eller det formella
eller ekonomiska ansvaret för vägunderhållet.
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Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter föreslås följande förändring /-ar i detaljplanen inför antagandet:
• Text om marklov ändras i planbeskrivningen.
• Förklarande text om 195 m2 införs i planbeskrivningen.
Därutöver görs redaktionella ändringar.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2015-04-14

AnneLie Granljung				
Planchef					

Bo Sundström			
Planhandläggare
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-05-21

§ 90
Antagande av detaljplan för del av Kronan, del av Kronan
1:1, skola och sporthall.
Ärendenr 2015/34-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att rekommendera kommunfullmäktige att
anta detaljplanen för del av Kronan, del av Kronan 1:1.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Kronan,
del av Kronan 1:1.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Planområdet är beläget på Kronan ca 2 km nordöst om Luleå centrum. Det
avgränsas av Regementsvägen i norr, Spira förskola i öster, Kulturbyn i söder
samt Kronans återvinningscentral i väster. Området har en areal på 3.7 ha.
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny skola i
anslutning till den befintliga skolan, Spira, på Kronan samt en ny sporthall
som både ska serva skolan samt allmänheten. För att skapa en mer rationell
tomt för skolan och sporthallen samt bättre trafiklösning för det framtida
bostadsområdet Kronandalen så möjliggör detaljplanen även en ny sträckning
av Regementsgatan.

Sammanträdet
Ordförande föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Ulrika Lundberg (V) föreslår följande tillägg till detaljplanen – cykelparkering
ska vara väderskyddad och tillgänglighetsanpassad.
Ordförande föreslår avslag till Ulrika Lundbergs (V) tilläggsförslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-05-21

Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande till Ulrika
Lundbergs (V) tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar avslå förslaget.

Beslutsunderlag
Detaljplan A4 (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser, illustration)
(bilaga)
Planbeskrivning (bilaga)
Granskningsutlåtande (bilaga)

Beslutet skickas till
Sändlista Sbf ärendenr 2015/34-214
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Dnr: SBF 2015/34

Stadsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Kronan
del av Kronan 1:1

Skola och sporthall
Luleå kommun

Norrbottens län

ANTAGANDEHANDLING
2015-04-10
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Handlingar
I planen ingår följande handlingar:
•
•
•
•

Plankarta med bestämmelser och illustrationer
Planbeskrivning med bilagor
Samrådsredogörelse
Fastighetsförteckning

Av ovanstående handlingar är det endast plankartan med bestämmelser som är juridiskt
bindande.

Planens syfte och huvuddrag
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny skola i anslutning till den
befintliga förskolan, Spira, på Kronan samt en ny sporthall som både ska serva skolan samt
allmänheten. För att skapa en mer rationell tomt för skolan och sporthallen samt bättre trafiklösning för det framtida bostadsområdet Kronandalen så möjliggör detaljplanen även en ny
sträckning av Regementsgatan.

Behovsbedömning
Förslaget till detaljplan medger inte verksamhet eller åtgärder som kräver tillstånd enligt
miljöbalken. Den föreslagna markanvändningen bedöms inte heller medverka till att någon
miljökvalitetsnorm enligt 5 kap MB överskrids.
Planförslaget kan generera trafikrörelser till och från planområdet, dessa bedöms dock innebära en marginell påverkan på omgivningen.
Stadsbyggnadskontoret i samråd med miljökontoret bedömer att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver göras för detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Skola och
sporthall. Motivet till beslutet är att detaljplanens omfattning och den markanvändning som
föreslås i planen inte är av sådan art att överskridande av gällande miljökvalitetsnormer kan
befaras eller att den medger verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalkens bestämmelser.
Kommunen har därför tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden beslutade 14-05-06 § 55 att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt MB 6 kap 11, 12 § inte behöver genomföras.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget på Kronan ca 2 km nordöst om Luleå centrum. Planområdet avgränsas av Regementsvägen i norr, Spira förskola i öster, Kulturbyn i söder samt Kronans återvinningscentral i väster.

Areal
Planområdets area är ca 37000 m2.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Luleå kommun
3
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Planområdets lokalisering i förhållande till centrala Luleå (röd punkt).

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktliga planer
I översiktsplanen för Luleå Kommun, antagen av kommunfullmäktige 2013-05-27, anger bl.a.
följande rekommendationer för Kronan:
”Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och
rekreation, särskilt kopplat till skol- och idrottsområdet. Det ska finnas ett parkstråk genom
Kronandalen för att säkra kopplingen mellan stadsdelarna och Ormberget-Hertsölandets
naturreservat under alla årstider.
Cykelvägen längs med Armévägen ingår i huvudvägnätet för cykel där framkomlighet och
trafiksäkerhet för cyklister ska prioriteras. I takt med att Kulturbyn Kronan förtätas ska gatunätet byggas om.
På Kronan ska minst en kommunal lokal vara tillgänglig för medborgarna under tider då
den inte används för ordinarie verksamhet.
Återvinningsmarknaden och -centralen måste omlokaliseras för att möjliggöra ytterligare
bebyggelse i området.”
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T.V. Spira förskola som angränsar till planområdet.
T.H. Vy mot de tre befintliga garagelängorna inom planområdet.

Detaljplaneprogram och detaljplaner
Ett detaljplaneprogram för del av Kronan,
del av Kronan 1:1 m fl antogs av kommunfullmäktige 27 mars 2012.
”En ny sporthall planeras för området för att
ersätta gamla regementets sporthall som revs
på grund av mögel- och fuktskador. Ytbehovet bedöms till 2500 - 3000 m2.
En utbyggt Kronan bedöms behöva kompletteras med en skola. Reservmark på ca 1 ha
föreslås avsättas för skolans framtida behov i
anslutning till nuvarande skolområde.”

Utdrag ur detaljplaneprogrammet för Kronan, planområdet schematiskt markerad med röd linje.

Detaljplaneprogrammet redovisar också en
ny gata som löper igenom Kulturbyn och
direkt öster om Spira förskola. Marken inom
planområdet redovisas som kvartersmark
för bostad, handel och kontor samt idrottsplats. I detaljplaneprogrammet pekas området direkt söder om Spira förskola ut för den
nya skolan som denna detaljplan behandlar.
Detaljplanen innebär avsteg från det gällande detaljplaneprogrammet i form av att:

programmet gjort bedömningen att det är
mer fördelaktigt att bygga samman den nya
skolan med Spira förskola.
- Ett samnyttjande mellan Spira förskola och
den nya skolan innebär att den i detaljplaneprogrammet föreslagna lokalgatan utgår.
- Marken i planområdets västra del som i detaljplaneprogrammet var avsedd för bostad,
handel och kontor föreslås ingå i detaljplanen för en ny skola och sporthall.

- Den nya skolan föreslås bebyggas på mark
som i detaljplaneprogrammet är avsedd för
idrottsändamål. Detta på grund av att kommunen efter upprättandet av detaljplane-

- Marken som i detaljplaneprogrammet
anvisas för ny skola söder om Spira förskola
behandlas inte i denna detaljplan.
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PL 328
PL 348
PL 401

PL 276
PL338

PL 275
PL 326

Planområdet omfattar endast fastigheten Hägern 11 (gul linje). Planområdet berörs av omgivande, på
kartan, numrerade planer.

Utsnitt ur detaljplan PL 338 för den befintliga skolan, Spira. Del av det föreslagna planområdet för den
nya skolan och sporthallen är markerad med röd streckad linje och grå skraffering på kartan.
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T.V. Den befintliga jordkällaren inom planområdet. T.H. Förpackningsinsamlingen inom planområdets
nordvästra del. Denna bör flytta till en annan nära lokalisering i anslutning till planområdet.

Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt nedan:
			
Nr

Namn

Laga kraft

Lantmäteriet

PL 275

Detaljplan för del av Kronan
Kulturbyn bostäder

2004-10-29

P 2005-3

PL 276

Detaljplan för del av Kronan
Östra Kronan, etapp 1

2004-12-09

P 2005-12

PL 326

Detaljplan för del av Kronan
Lulsundsberget, etapp 1

2009-03-26

P 2009-3

PL 328

Detaljplan för del av Kronan
Kronan 1:1, Kronanbacken

2009-06-28

P 2009-7

PL 338

Detaljplan för del av Kronan
Kulturbyn, förskola/skola

2010-04-30

P 2010-11

PL 348

Ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1
Kronanbacken och del av Kronanbacken etapp 2

2010-11-04

P 2010-25

PL 401

Ändring av detaljplan för del av Kronan 1:1
Kronanbacken

2013-09-28

P 2013-16

Kommunala beslut i övrigt
2014-01-20, 7 § beslutade plan- och tillväxtutskottet att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag
att upprätta ny detaljplan för del av Kronan 1:1, Skola och sporthall.

Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintresse för Norrbottens skärgård, enligt MB 4 kap 2 § och för
friluftsliv enligt MB 3 kap 6 §. Riksintressena bedöms inte påverkas negativt vid ett genomförande av planförslaget. Planområdet är ianspråktaget. Riksintresset enligt MB 4 kap 2 § är
inte avsett att hindra tätortens utveckling (MB 4 kap 1 §).

Förutsättningar och förändringar
Huvudfrågan
Luleå kommun har för avsikt att bygga en ny skola och sporthall inom det aktuella planområdet för att möta behovet av utbildningslokaler som finns idag samt för den framtida exploateringen av Kronan. Uppförandet av dessa anläggningar saknar planstöd då området som
berörs ej är planlagt sedan tidigare.
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Flygbild över planområdet sett från söder.

Natur
Landskap och vegetation
Inom planområdet finns tre garagelängor och en jordkällare från tiden då Kronan/Lv7 var ett
luftvärnsregemente. Inom planområdet finns idag även en förpackningsinsamling samt ett
antal parkeringsplatser.
Vegetationen inom planområdet domineras av tallar. Dessa återfinns längs med Regementsvägen samt i planområdets södra del. Övriga ytor är grusade eller asfalterade.
Planområdet sluttar i nordvästlig riktning från ca +26,9 (RH2000) i öster vid Spira förskola till
ca +20 (RH2000) i väster vid infarten till återvinningscentralen.
Geologiska förhållanden
En geoteknisk undersökning har genomförts av konsultföretaget Golder Associates, daterad
2014-06-25 (Bilaga 1).
Inom området består jorden i allmänhet överst av ca 0,2 m mull och växtskikt i obruten mark,
annars grusade ytor (runt de gamla garagen/barackerna), samt två asfalterade vägar som
passerar genom området i öst-västlig riktning. Därunder följer c:a 1,5 m grusig sand och därefter siltig sandig Morän/sandig siltig morän.
I 2 punkter har berg, genom jord-/bergsondering, bedömts ligga på c:a 2 respektive 5,5 m
djup. Tillsammans med tidigare undersökningar i området är troligt djup till berg mellan 2,5
och 4 m inom området.
I den västra delen av området består jorden av 0,2 m växtskikt över grusig sand. Från c:a 1,0
m djup under markytan finns sandig siltig morän. I den nordvästra delen av området har ett
skikt av sandig silt påträffats på mellan c:a 0,5-0,7 m djup.
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området kan vara förorenat. För information om miljötekniska undersökningar hänvisas till rapport
”Miljöteknisk markundersökningsrapport”.
Figur 1: Borrhålsplan

Borrhålsplan (geoteknik).

Jord-/bergsondering tillsammans med tidigare undersökningar visar på berg mellan 2,5 och
4 m under markytan.
Vattenyta har noterats på
2014-06-25
Uppdragsnummer 1451230286

c:a 0,6 m djup i väster och på c:a 1,3 m djup i öster.
1

Den östra delen av området är idag till större delen bebyggd av gamla garage/baracker med
grusade ytor emellan.
I den östra delen av området består jorden av 0,3 m fyllning innehållande grusig sand. Under
fyllningen finns grusig siltig sand. Från c:a 1,5 m djup under markytan finns sandig siltig
morän.
Jord-/bergsondering visar på berg på c:a 5,5 m under markytan.
Vattenyta har noterats på c:a 0,6 m djup i sydost och på c:a 1,5 m djup i nordost.
Någon egentlig grundvattenyta har inte kunna fastställas genom provgropsgrävning. Däremot har observerats vattenförande skikt som ligger i huvudsak ovanpå den tätare siltigare
moränen vars överyta ligger på ca 0,5 – 1,5 m djup under markytan. Flödesriktningen för
vattnet torde vara i samma riktning som områdets lutning, dvs från öster till väster mot
Kronandalen.
Förorenad mark
Marken inom planområdet har tidigare tillhört försvarsmakten och luftvärnsbataljon 7
(LV7) har använt området för sina ändamål. På grund av den tidigare militära verksamheten på Kronan finns det skäl att misstänka att delar av området kan vara förorenat. Därför
har en miljöteknisk markundersökning genomförts av konsultföretaget Golder Associates,
daterad 2014-06-17 (Bilaga 2). Inom området är markundersökning utförd i 17 punkter
placerade både utifrån både kännedom om historisk verksamhet men även slumpmässigt.
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Provpunkternas (miljöteknisk markundersökning) läge är markerat i karta med kvadrat (provgrop) eller
punkt (spadgrop / borrhål).

Naturvårdsverket har definierat kriterier för utvärdering av jordprover baserat på två olika
markanvändningstyper; känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Det aktuella området kommer i och med uppförande av skola och sporthall att
bedömas enligt marktypen KM.
Vid provtagningen har inte någon misstanke om förorening kunnat påvisas i form av lukt
eller missfärgning. Analysresultat från prover tagna i provgropar med avseende på tungmetaller, petroleumprodukter och pesticider är alla samtliga under tillämpade riktvärde. Någon
förorening över riktvärde har inte påträffats.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för förekomst av markradon enligt Luleå kommuns upprättade översiktliga radonriskkarta.

Bebyggelseområden
De tre garagelängorna som finns inom planområdet är från tiden då Kronan var ett luftvärnsregemente. Själva byggnaderna härstammar från 40-talet och bedöms ej ha något direkt tydligt bevarandevärde utifrån en kulturhistorisk inventering för Kronan som utfördes av Piteå
museum under 2009. Garagelängorna kommer att rivas för att göra plats för den nya skolan
och sporthallen inom området.
Söder om planområdet ligger Kulturbyn med ett antal olika verksamheter så som kafé,
konstnärsverkstäder m.m.
Spira förskola som ligger direkt öster om planområdet invigdes och togs i bruk 2012.
Väster om planområdet ligger Kronans återvinningscentral och återvinningsmarknad. Denna
verksamhet kommer att omlokaliseras innan Kronandalen skall exploateras. En del funktio-

10
177

Återvinningscentralen väster om planområdet som kommer att flytta till annan lokalisering.

ner inom återvinningscentralen som genererar att skyddsavstånd kommer att behöva flytta
i samband med att skolan och sporthallen, som denna detaljplan berör, tas i bruk. Under en
övergångstid kan dock verksamhterna fungera parallellt.
Den föreslagna nya skolan regleras med en byggnadsarea 3000 m2 i två våningar. Planen
medger att den nya skolan byggs ihop med den befintliga Spira förskola. Sporthallen regleras
med byggnadsarea på 3500 m2 i två våningar.
Skolan och sporthallen kommer att vara mycket viktiga funktioner och målpunkter för
befintliga bostäder på Kronan och även de omkringliggande stadsdelarna. Funktionerna
kommer också att ha stor betydelse för attraktiviteten för den kommande utbyggnaden av
Kronandalen. I och med att skolan och sporthallen får en central betydelse för utvecklingen
av hela Kronan kommer det att behöva ställas krav på en omsorgsfull gestaltning av både
byggnaderna och utemiljöerna. Speciellt viktigt är det att beakta gestaltningen av fasaderna
som vetter mot omkringliggande gator så att inte sporthallen och skolan upplevs som baksidor mot de tydligaste rörelsestråken i området.
Planområdet har tidigare varit del av ett regementsområde och bebyggelsestrukturen i området är av relativt otydlig heterogen karaktär. Tillskottet i form av en ny skola och sporthall
bedöms inte innebära någon negativ påverkan på stadsbilden för Kronan ur ett större perspektiv. Exploateringen bedöms inte heller innebära någon störande skuggverkan för omgivningen.
Detaljplanen är flexibelt hållen och reglerar endast största byggnadsarea för skola respektive sporthall. Dessa två olika funktioner får uppföras i högst två våningar. Genomförandet
av den, i detaljplanen, reglerade byggrätten förväntas inte innebära en negativ påverkan på
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Regementsvägen får en mer rationell sträckning (blå linje) jämfört med den befintliga sträckningen (röd
linje) och skapar en större tomt för den planerade för skolan. En byggnad kommer att behöva rivas.

stadsbilden som ur ett större perspektiv skulle omöjliggöra ett genomförande av projektet.
Det finns idag inga bostäder inom planområdet. Norr om planområdet ligger småhusområdet Kronanbacken och nordost småhusområdet Östra Kronan. Sydost ligger bostadsrättsföreningen Kronan 2 i form av tre punkthus på åtta våningar vardera samt bostadsrättsföreningen Kronan 1 i form av fyra lamellhus i fem och fyra våningar.
Nya arbetsplatser tillskapas i form av en ny skola och sporthall inom planområdet.
Detaljplanen bedöms kunna uppfylla plan- och bygglagens krav om tillgänglighet. Tillgänglighetsfrågor regleras även av Boverkets byggreler (BBR) och granskas i samband med
bygglov. Hur tillgängligheten löses granskas i samband med bygglovansökan. Handikapparkering tillgodoses med särskilda platser i anslutning till byggnadernas entréer.

Friytor
Lek och rekreation
Planområdet ligger relativt nära Ormbergets naturreservat med skid- och löpspår och andra
utomhusaktiviteter. Detaljplanen möjliggör en anslutning av elljusspåret som planlagts i
detaljplanen för Kronanbacken i norr.
I den södra delen av planområdet planeras ett parkstråk som ska vara en del av en större
stadsdelspark som ska löpa igenom hela Kronandalen och förbinda de olika delarna av området. Parkstråket kommer att vara en mycket viktig förbindelselänk och kommer troligt att
användas frekvent för de som kommer till fots eller med cykel till skolan och sporthallen.
Tomten som avses för skolan och sporthallen är ca 20500 m2. Detta innebär i princip att ett
samnyttjande av ytorna för aktiviteter kopplade till både skolan och sporthallen kommer
att vara en förutsättning för en välfungerande utemiljö. Skolan är tänkt att kunna inhysa 500
elever, detta ställer krav på en genomtänkt och omsorgsfull gestaltning av utemiljöerna. Det
bör också finnas ett helhetstänk kring utemiljön kopplat till denna detaljplan och ett samnytt12
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Byggnaden som kommer att behöva rivas i samband med att Regementsvägen byggs om.

jande av den befintliga miljön runt Spira förskola.

Gator och trafik
Gatunät, bil-, gång-, cykel- och mopedtrafik
Biltrafiken till och från den i väster till planområdet angränsande återvinningscentralen och
återvinningsmarknaden uppgår till ca 10-20 tunga fordon och 5-600 personbilar per dag.
På en lördag då max antal besök sker kan antalet personbilar uppgå till 1400. Månaderna
november - april är trafiken lägre och maj - oktober högre. Kommunen kommer att utreda
möjligheterna att leda den tunga trafiken och eventuellt även personbilstrafiken in söderifrån
istället för norrifrån, vilket då minskar trafiken i direkt anslutning till planområdet.
Planområdet nås i dagsläget med bil från Regementsvägen som löper norr om planområdet.
Det finns även en gata som går igenom Kulturbyn och avslutas i den södra delen av planområdet. I samband med att skolan och sporthallen byggs kommer Regementsvägen att rätas ut
i etapper och skapa en mer rationell gatudragning med tanke på den kommande exploateringen av Kronandalen. Samtidigt skapas också en större tomt. En befintlig byggnad kommer att behöva rivas i samband med gatubyggnationen. Denna byggnad ägdes tidigare av
SÄPO/FRA och användes under regementstiden för signalspaning i skydd av luftvärnsförbandet. Byggnaden har ett visst värde genom sin historia men kan i detaljplan lämnas utan
skydd och kommer i detta fall att utgå.
Gång och cykeltrafiken ansluts idag och framöver via Regementsvägens separata gång- och
cykelväg samt via Kulturbyn. Idag avslutas gång- och cykelvägen just norr om planområdet.
Fortsättningen av denna gång- och cykelväg kommer att färdigställas i samband med att
Regementsvägen byggs om och kommer att serva den framtida exploateringen av Kronandalen. Möjlighet att angöra planområdet till fots eller med cykel kommer också finnas från
parkområdet i planområdets södra del. Det är mycket viktigt att säkra skolvägar beaktas vid
genomförandet av denna detaljplan iform av exempelvis välgestaltade gång- och cykelpassager över gatorna m.m.
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I planprogrammet fanns det en tanke om att leda igenom trafik från Regementsvägen och
Kronanbacken med en lokalgata som ansluter igenom Kulturbyn. Denna idé har dock frångåtts på grund av att kommunen bedömt det vara mer fördelaktigt att bygga samman den
nya skolan med Spira förskola och samnyttja kök och andra funktioner vilket är den mest
kostnadseffektiva lösningen.
Kollektivtrafik
Planområdet bedöms ha en relativt god tillgång till kollektivtrafiknätet inom tätorten. Närområdet trafikeras av LLTs linjer 6 och 8. Närmsta hållplats för bägge busslinjerna ligger på
Regementsvägen i direkt anslutning till planområdet.
Parkering, varumottag, utfarter
Parkeringsbehovet för skolan och sporthallen ska lösas inom fastigheten. Logistik till och
från både skolan och sporthallen ska i högsta möjliga mån samordnas. I och med att tanken
är att bygga samman den nya skolan med Spira bör infarten, parkeringar, ytor för hämtning/
lämning av barn samt även leveranser till skolköket och sporthallen och andra logistikfunktioner förläggas i den norra delen av planområdet mot Regementsvägen. Ytor för angöringen
av bussar kommer att behövas i anslutning till sporthallen.
Cykelparkering ska prioriteras och inrymmas inom fastigheten.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp, el och värme
I ett första skede kommer skolan och sporthallen att anslutas till ett befintligt spillvattennät
som finns inom Kronan. Detta är en temporär lösning som på sikt kommer att avvecklas då
Östra länken förbinder Kronandalen till det övriga kommunala vatten och avloppsnätet.
Dagvatten ska i högsta möjliga grad hanteras inom fastigheten. Den dagen Kronandalen
exploateras kommer ett parkstråk löpa igenom hela dalen med tekniska funktioner så som
dagvattenhantering.
Brandvattenförsörjning ska lösas i samråd med räddningstjänsten och tekniska förvaltningen. Om byggnaden ska förses med sprinklersystem måste reservoar för sprinklervatten
anordnas i planerad byggnad. Säkerställandet av brandvattenförsörjningen ska redovisas i
samband med bygglov.
Det finns möjlighet att ansluta skolan och Sporthallen till fjärrvärmenätet.
Avfall
Avfallshanteringen ska skötas i enlighet med kommunens lokala föreskrifter och avfallsplan.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från det datum som planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras utan att fastighetsägare
har rätt till ersättning.

Konsekvenser
Fastighetsrätt
14
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En fastighet för skolan och sporthallen avses att bildas i samband med genomförandet av detaljplanen, alternativt slås samman med fastigheten Kronan 1:184 som avser Spira förskola.

Ekonomi
Planekonomi och ansvarsfördelning
Planavgifter tas ut i samband med bygglov. Kostnader för alla åtgärder inom kvartersmark
belastar respektive fastighetsägare. Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Riksintressen och skyddade områden
Detaljplanen har ingen negativ påverkan på riksintressen eller skyddade områden.

Hälsa och Säkerhet
Trygghet och säkerhet
Mer människor i rörelse i området kan bidraga till upplevelsen av en tryggare närmiljö. Trafiksäkerheten måste tas i beaktning vid anordning av in-/utfarter till fastigheten.

Sociala konsekvenser
Skolan och sporthallen kommer att förtydliga området som en mötesplats och ett nav för social interaktion för hela Kronan. Skolan och sporthallen kommer att medföra fler människor i
rörelse i området.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med barnkonventionen. Friytor med lekplats kommer att
anordnas inom fastigheten.

Tekniska frågor
Behov av utredningar
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som krävs för ett genomförande av detaljplanen.

Tidplan
Detaljplanen handläggs enligt normalt planförfarande.
Granskning gjodes under februari-mars 2015 och Laga kraft beräknas under hösten 2015.

Medverkande
Tjänstemän
Stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Barn- och
utbildningsförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Miljökontoret
Konsulter
A och D arkitektkontor AB, Golder Associates

Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning stadsplanering 2015-04-10

AnneLie Granljung					Johan Eriksson			
Planchef						Planarkitekt
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Dnr: SBF 2015/34
SBK 2013/445
Stadsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för del av Kronan
del av Kronan 1:1

Skola och sporthall
Luleå kommun

Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2015-04-10

Bakgrund

Plan- och tillväxtutskottet beslutade den 20 januari 2014 (§ 7) att ge Stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att upprätta en detaljplan för del av Kronan 1:1.
Ett detaljplaneprogram för del av Kronan, del av Kronan 1:1 m fl antogs av kommunfullmäktige
27 mars 2012.
”En ny sporthall planeras för området för att ersätta gamla regementets sporthall som revs på
grund av mögel- och fuktskador. Ytbehovet bedöms till 2500 - 3000 m2.
En utbyggt Kronan bedöms behöva kompletteras med en skola. Reservmark på ca 1 ha föreslås
avsättas för skolans framtida behov i anslutning till nuvarande skolområde.”
Detaljplaneprogrammet redovisar också en ny gata som löper igenom Kulturbyn och direkt
öster om Spira förskola. Marken inom planområdet redovisas som kvartersmark för bostad,
handel och kontor samt idrottsplats. I detaljplaneprogrammet pekas området direkt söder om
Spira förskola ut för den nya skolan som denna detaljplan behandlar. Detaljplanen innebär avsteg från det gällande detaljplaneprogrammet i form av att:
- Den nya skolan föreslås bebyggas på mark som i detaljplaneprogrammet är avsedd för idrottsändamål. Detta på grund av att kommunen efter upprättandet av detaljplaneprogrammet gjort
bedömningen att det är mer fördelaktigt att bygga samman den nya skolan med Spira förskola.
- Ett samnyttjande mellan Spira förskola och den nya skolan innebär att den i detaljplaneprogrammet föreslagna lokalgatan utgår.
- Marken i planområdets västra del som i detaljplaneprogrammet var avsedd för bostad, handel
och kontor föreslås ingå i detaljplanen för en ny skola och sporthall.
- Marken som i detaljplaneprogrammet anvisas för ny skola söder om Spira förskola behandlas
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inte i denna detaljplan.
Det förslag till detaljplan som upprättats har varit föremål för samråd. Resultatet av detta samråd redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2015-02. Förslaget till detaljplan har bearbetats
efter samrådet (se samrådsredogörelsen).
Den 1 januari 2015 infördes nya regler i plan- och bygglagen för handläggning av detaljplaner.
När arbetet med detaljplanen, som i detta fall, påbörjats före detta datum ska äldre föreskrifter
fortfarande gälla.

Hur granskningen bedrivits

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat normalt förfarande. Efter
samrådet, och innan detaljplanen kan antas, ska därför det bearbetade planförslaget kungöras
och hållas tillgängligt för granskning under minst tre veckor (5 kap. 18 §, plan- och bygglagen).
Det bearbetade förslaget till detaljplan har visats för granskning under perioden 9 februari – 9
mars 2015. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns hemsida, på Stadshuset samt på stadsbiblioteket . En kungörelse om granskningen har dels införts i lokaltidningarna
Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 6 februari 2015, dels skickats till
sakägare, länsstyrelsen och övriga berörda enligt sändlista.
Under granskningstiden inkom 6 skrivelser.

Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Luleå räddningstjänst, 2015-02-10,
• Försvarsmakten, 2015-02-16,
• Trafikverket, 2015-02-17.

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
• Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-03-02,
• Boende, 2015-03-03,
• Länsstyrelsen, 2015-03-18.
Synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

Inkomna synpunkter med kommentarer

Inkomna synpunkter redovisas här i sammanfattad och förkortad form. Synpunkterna i sin helhet finns att tillgå på stadsbyggnadsförvaltningen. Länsstyrelsens yttrande bifogas (bilaga 1).
Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer skrivs med kursiv stil för att tydligt skilja dem från inkomna
synpunkter.

Myndigheter
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att trafikförhållandena är alltför sparsamt beskrivna, samt att kommunen
måste tydligt beskriva de skyddsavstånd som används om skol- och återvinningsverksamheterna kommer att bedrivas samtidigt under viss tid.
Kommentarer:
Trafikförhållandena ska beskrivas utförligare i planbeskrivningen.
Då återvinningsverksamheten sannolikt inte kommer att vara omlokaliserad när skolan planeras att tas i

2

185

bruk hösten 2017, medför det att båda verksamheterna behöver bedrivas samtidigt under
en övergångstid. Aktuella skyddsavstånd från den byggnad där så kallat farligt avfall
(batterier, spillolja, kemikalier, etc) hanteras, blir då ca 100 meter till sporthall och ca 200
meter till skolbyggnaden.

Kommunala förvaltningar och bolag
Miljö- och byggnadsnämnden
Påpekar att det är viktigt att återvinningscentralen är flyttad innan skolan öppnar
eller att det på annat sätt säkerställs att skyddsavstånden är tillräckliga genom
eventuell ändring av verksamhet och ändring av tillståndet.
Man önskar en motivering till varför man tagit bort det punktprickade området
på kvartersmark längs lokalgatan.
Man anser att utfartsförbudet i det nordliga hörnet borde utökas åt båda hållen.
Kommentarer:
Om återvinningscentralen se ovan svar till länsstyrelssen.
Det punktprickade området är onödigt då det hursomhelst inte får uppföras byggnader
närmare tomtgräns än 4.5 meter.
I nuvarande planförslag finns inte behov att utöka utfartsförbudet. I en framtida situation, när omgivande planer med ny bebyggelse ska beslutas, kan man behöva se över detta
beroende på hur trafiksystemet utformas.

Övriga
Boende
Vill att det ska byggas bostäder istället för sporthall inom planområdet.
Kommentarer:
Kommunen har bedömt att behovet av en skola och sporthall är större på denna plats.

Ställningstagande och förändringar

Inkomna synpunkter föranleder inte några förändringar i detaljplanen inför antagandet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2015-04-10
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AnneLie Granljung				
Planchef					

Bo Sundström			
Planhandläggare

Bilaga 1 Länsstyrelsens synpunkter
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