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LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2017-05-16

1 (1)
Ärendenr
2017/752-1.2.3.1

Information om nytt varumärkeskoncept avseende
varumärket Luleå
Ärendenr 2017/752-1.2.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret informerar om nytt varumärkeskoncept avseende
varumärket Luleå.

Sofia Riström
Utvecklare
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LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-05-22
Ärendenr 2016.1545-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Sveriges Kommuner
och Landsting
2017-04-24

Ämne
Hid.nr. 2017.2731
Inbjudan - Lunchseminarium 15 maj - kommunen
som innovationsmiljö

Sveriges Kommuner
och Landsting
2017-05-02

Hid.nr. 2017.2814
En effektivare administration

4

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2017-04-19

§ 48
Medborgarförslag om isrinken nedanför Tunaskolan
Ärendenr 2017/69-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget då isrinken vid Tunaskolan inte ska flyttas utan kommer
att finnas kvar på den plats som den står på idag.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att flytta nuvarande isrink vid Tunaskolan har
inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat att
medborgarförslaget får ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Förslagställarna har hört att isrinken vid Tunaskolan skulle tas bort och
föreslår att rinken ska flyttas till annan plats.
Det finns idag ingen tanke på att flytta isrinken från nuvarande plats.
Fritidsförvaltningen föreslår 2017-03-17 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget då isrinken kommer att finnas
kvar på nuvarande plats.
Arbetsutskottet föreslår 2017-04-05 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget då isrinken vid Tunaskolan
inte ska flyttas utan kommer att finnas kvar på den plats som den står på idag.

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

Beslutsunderlag



Medborgarförslag, KLF Hid 2017.637
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-04-05, § 17

Beslutet skickas till
Förslagställarna
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2017-04-20

§ 29
Remiss - Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop
Ärendenr 2017/38-3.6.0.3

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar föreslå att kommunstyrelsen godkänner
nedanstående remissvar till Kulturdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är en av 120 remissinstanser som getts möjligheten att
inkomma med synpunkter på promemorian Kultursamverkan för ett Sverige
som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. I promemorian lämnas förslag och bedömningar
om den framtida inriktningen och utvecklingsmöjligheter för
kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för förslag och bedömningar är att
minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som utrymme
ges för regionala prioriteringar.

Beskrivning av ärendet
Allmänt
Efter några år med kultursamverkansmodellen ser vi att en rad positiva
effekter har uppnåtts för att utveckla det regionala och lokala kulturlivet. Vi
kan dock konstatera att modellens grundfinansiering från statligt håll behöver
förstärkas för de åtaganden som redan finns. Då ansvaret för kultur i hela
landet nu ytterligare förstärks måste medel medfölja annars blir det svårt för
ansvariga politiker att gå vidare med ett statligt uppdrag med endast
regionala och lokala skattemedel.
Kultursamverkansmodellens resursfördelning är viktig för spridningen av
kultur i hela landet. En översyn av modellen behöver därför göras. En sådan
översyn bör även i fortsättningen garantera dels en statlig kulturpolitiks
genomslag men även konstatera hur viktig den regionala och lokala nivåns
förutsättningar är för kultur i hela landet. Regioner, kommuner och kulturlivet
(civilsamhället) i samverkan är de som i praktiken genomför det som
medborgarna definierar som kulturlivet. Alla problem kan inte lösas i
modellens konstruktion utan kräver fortsatta processer där varje region med
statligt stöd skapar lösningar utifrån egna förutsättningar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2017-04-20

Stockholms län
Tidpunkten är nu lämplig att inkludera Stockholms län med sina många och
stora institutioner i modellen. Ett sådant beslut ökar transparensen i
kultursamverkansmodellen och klargör hur resurser fördelas. Det är dock
viktigt att det i fortsättningen blir en balans mellan Stockholm och resten av
landets regioner på så sätt att kraftiga satsningar anvisas så att inte resten av
modellen oskäligt drabbas.
Politikerdialog
Vi ser positivt på att politikerdialogen stärks i samband med processen för
framtagande av regionala kulturplaner. Liksom det är viktigt att dialogerna
mellan parterna i varje region fungerar, är det även viktigt att få med det
lokala perspektivet ända upp till central nivå. Även om Kultursamverkansmodellen reglerar förhållandet mellan central och regional nivå bör
representanter för större kommuner med tunga åtaganden inom modellen
beredas plats i dialogen så att staten blir uppdaterade om förutsättningarna
som finns inom regionerna. En sådan lösning bör öka förståelsen och
kvaliteten vid beslut om kultursamverkansmedlens fördelning.
Filmen
Filmområdets roll inom samverkansmodellen bör säkras. Den föreslagna
utvärderingen bör ge incitament till att stärka det lokala och regionala
engagemanget speciellt för regionala resurscentrum för film och deras
pedagogiska verksamhet.
Kulturmiljöarbetet
Det bör klarare formuleras att kulturmiljöfrågorna ingår i det regionala
museiuppdraget samt formerna för det. Det räcker inte att konstatera att
uppdraget hela tiden ingått i bidragsgivningen. Området är idag klart
underfinansierat varför medel behöver tillföras.
Uppföljningen
Remissens förslag om en oberoende uppföljning och utvärdering av
Kultursamverkansmodellens funktion kan accepteras. Det är dock viktigt att
på ett bättre sätt samordna redan befintlig uppföljning och statistik via KUR
(Kulturrådet) och Myndigheten för kulturanalys för att undvika parallella
uppdrag och oklara målbilder med uppföljningen.
Konsten
Det är bra att bild- och formområdet uppmärksammas som ett eget
verksamhetsområde som kan få stöd inom Kultursamverkansmodellen. I
denna fråga är det viktigt att lokala och regionala engagemanget och de

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2017-04-20

speciella lösningar som krävs i varje region inte formaliseras i statens
bidragsgivning på så sätt att variationen och mångfalden blir lidande.

Sammanträdet
Åke Broström kulturchef, redogör för ärendet.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att kulturnämnden
godkänner förslaget.

Beslutsunderlag
Remissvar – Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop,
dokumentid: 321495.
Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

9

Ds 2017:8

Sammanfattning

Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida
inriktningen och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen. Utgångspunkt för förslag och bedömningar är att
minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som
utrymme ges för regionala prioriteringar.
Bild- och formområdet föreslås fr.o.m. 2018 pekas ut som ett
område som kan få stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen. Samtidigt tas konst- och kulturfrämjande verksamhet
bort som eget område och inkluderas i stället inom respektive verksamhetsområde. Vidare görs bedömningen att Statens kulturråd
aktivt bör verka för att inom befintliga ramar minska skillnader när
det gäller tillgång till i kultur i hela landet.
När det gäller filmområdets roll och utveckling inom ramen för
kultursamverkansmodellen görs bedömningen att den bör utvärderas.
Vidare görs bedömningen att utvecklingsbidrag fortsatt bör fördelas av Statens kulturråd för att främja strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse och användas som styrmedel av regeringen för att peka ut särskilt prioriterade områden.

3

10

Sammanfattning

Ds 2017:8

Därtill görs bedömningen att förordningen (1996:1598) om
statsbidrag till regional kulturverksamhet bör upphöra att gälla.
Fr.o.m. 2019 bör statens stöd till regional kultur regleras i förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet.
Bedömningen görs även att dialogen med det civila samhället
bör utvecklas inom kultursamverkansmodellen. Det bör ske genom
att landstingen vid framtagandet av kulturplaner tydliggör metoderna för och syftet med dialogerna för det civila samhällets aktörer. Dialogen mellan den nationella politiska nivån och den regionala politiska nivån bör formaliseras för att främja en ökad samverkan och möjliggöra en utvecklad dialog om gemensamma politiska
prioriteringar.
En oberoende aktör föreslås ges i uppdrag att se över hur uppföljningen och utvärderingen av kultursamverkansmodellen kan
förbättras.

4
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-04-27

§ 73
Motion om att inräkna avgift för köplats i den kommunala
bostadskön i försörjningsstödsnormen
Ärendenr 2016/284-3.9.1.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla motionen
att inräkna avgift för plats i kommunala bostadskön för hemmaboende
ungdomar över 15 år i hushåll med försörjningsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Hushåll med försörjningsstöd som saknar eller behöver byta bostad har rätt
att få beviljat avgiften till kommunala bostadskön enligt Socialstyrelsen
allmänna råd. Detta gäller dock inte ungdomar som ingår i en familj med
försörjningsstöd.
Att utöka möjligheterna för en familj med försörjningsstöd att ställa sina
ungdomar i bostadskö måste ses som positivt även om det är svårt att
förutspå hur bostadsmarknaden kommer att utveckla sig på sikt.
Socialförvaltningen ställer sig dock bakom förslaget i motionen.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-04-19 föreslå socialnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta bifalla motionen att inräkna avgift
för plats i kommunala bostadskön för hemmaboende ungdomar över 15 år i
hushåll med försörjningsstöd.

Beskrivning av ärendet
Vid en beräkning i februari 2017 av antalet unga som skulle omfattas av
förändringen uppskattades det till ca 80 st. Detta innebär en beräknad
kostnadsökning på ca 20 000 kronor årligen för förvaltningen.

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

Beslutsunderlag


Motion från Nina Berggård (V) och Bertil Bartholdson (V), KLF Hid
2016.4653

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-04-27

Beslutet skickas till
Annika Klefsjö, verksamhetschef
Carin Johansson, områdeschef
Marie Öhman, enhetschef

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-04-27

§ 72
Medborgarförslag om steglös hjälp för unga och unga
vuxna i övergångsfaser
Ärendenr 2017/6-1.5.2.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit om att införa en navigator som stöttar
unga och unga vuxna i övergångsfaser för att undvika att individer riskerar
att hamna mellan stolarna. Förslaget bygger på idén om att individen ska
vända sig till en navigator när behov finns och att denne följer individen fram
tills att stabilitet återskapats i livet.
Syftet är att motarbeta ungas höga arbetslöshet och svara på deras ökade
servicebehov.
Inom socialförvaltningen finns ett flertal insatser som syftar till att ge
individer stöd och hjälp utifrån sina behov. Det finns även ett tydligt
samarbetsuppdrag mellan olika aktörer och huvudmän för att enskilda
individer ska få bra stöd och vård utifrån sina behov. Med anledning av det
anser förvaltningen att en organisation, struktur och metoder redan finns för
att säkerställa de behov som beskrivs i medborgarförslaget.
I Luleå råder sedan en tid tillbaka en låg arbetslöshet bland unga.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-04-19 föreslå socialnämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta avslå medborgarförslaget.

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

Beslutsunderlag


Medborgarförslag, Hid 2016.996

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunstyrelse

LULEA KOM\.1UN

MEDBORGARFÖRSLAG

INK

2016 -02- 1 9

Ärenctenr.... }9.1.�.

/.�.n.:: .. .i:.�.} · I

HID.............?;?J.�....

FRÅN
Förnamn

�.�.t ....... ..

Efternamn
Postnr, ort

Adress
E-post

Telefon

FÖRSLAG OCH MOTIVERING
Presentera ditt förslag här. Motivera gärna varför och hur förslaget ska genomföras.
Behöver du mer utrymme så kan du bifoga en separat bilaga.

Förslag om steglös hjälp för unga och unga vuxna i övergångsfaser - navigatorn.
15 - 29 åriga som upplever att de behöver hjälp från samhället, kan vända sig hit.
Enligt svensk lag ska sådant här hjälp finnas - men det är utspritt mellan olika myndigheter.
Risken idag är att när man blir utskriven från en myndighet som har gjort sitt, kvarstår problemen och

individen hamnar mellan stolarna.
Syftet är att individen tar det första steget och frågar om hjälp sedan följer navigatorn upp
ärendet hela vägen fram till att individen är åter på banan. Syftet är att motarbeta ungas höga

arbetslöshet och svara på deras ökade service behov. Föräldrarna och
andra vuxna i omgivningen kanske inte kan hjälpa och ibland behövs en neutral vuxen.
Navigatorn behöver inte lösa problemet själv utan hjälper med möjligheterna
men följer även upp ärendet med individen fram till att problemeUfrågan är löst.
Projektet behöver följas upp och behöver personal med bra lyssnare och olika kontakter inom samhället.
Liknande projekt finns i Finland redan idag och EU utvecklings fond stödjer det. se www.ungdomsgaranti.fi/ungdomsgaranti

Jag godkänner att Luleå kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslag jag lämnar in kommer att publiceras
på Luleå kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn,
16 i samband med att protokoll och kallelser görs
tillgängliga via www.lule
d?
J

0/h /en( 19_

Datum
Luleå kommun
97185 Luleå

_

Underskrift
Telefon
0920-45 30 00

Fax
0920-136 88

Hemsida
www.lulea.se

•

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2017-04-20

§ 79
Avgifter för schakt i allmän platsmark
Ärendenr 2017/503-3.4.0.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
godkänna förslag till avgifter och viten för schaktning i allmän platsmark, att
gälla från och med 1 juli 2017.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna förslag till avgifter och viten för schaktning i allmän platsmark, att
gälla från och med 1 juli 2017.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Luleå växer och det är många som vill schakta i kommunens mark. Allt från
bolag/förvaltningar som bygger ut infrastrukturen under mark till
privatpersoner som bygger om anslutningar mot kommunal mark. Dessutom
ska den befintliga infrastukturen underhållas för att upprätthålla funktionen.
Luleå kommun har ansvaret mot tredje man för all allmän platsmark, d v s all
planlagd mark som inte är fastighetsmark. Som väghållare har kommunen
ansvar för att trafiksäkerheten och framkomligheten är god vid alla
vägarbetsarbetsområden. Ansvaret gäller även för gång- och cykelvägar,
trottoarer, parkeringar, torgytor och parkmark.
För att kunna leva upp till ovanstående ansvar krävs vetskap om de schakter
som förekommer inom allmän platsmark. Kommunen har en elektronisk
tjänst där företag och entreprenörer söker schakttillstånd med tillhörande
trafikanordningsplan (TA-plan). Tjänsten samt även schakten i kommunens
mark är idag avgiftsfri för den som utför arbetet.
Idag räcker inte resurserna till för att erbjuda en effektiv administration och
framförallt utföra kontinuerliga kontroller av att den som är ansvarig för
respektive schakt följer TA-planer och utför återställningsarbeten på rätt sätt.
Med möjligheter att ta ut avgifter enligt detta förslag, kan i framtiden en
godtagbar servicenivå tillhandahållas.
Förslaget till ”Avgifter” för schakttillstånd och TA-planer samt ”Grunder för
anmärkningar och viten” bifogas till ärendet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2017-04-20

Förslaget har remitterats till ledningsägare. Synpunkter som inkom var bl a
nivån på avgifterna, arbetsområdets utsträckning samt utförandekrav vid
återställningar. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit hänsyn till och inarbetat
stora delar av dessa synpunkter. Inga synpunkter på ”Grunder för
anmärkningar och viten” inkom.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-20, hid 2017.2161
Avgifter och grunder för anmärkningar och viten (bilaga), hid 2017.2162
Karta prioriterade gator/vägar och övriga ytor (bilaga), hid 2017.2163

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Bilaga 1

Avgifter
Prioriterade gator/vägar enligt länkade kartor:
Debiteringen för ansökan om schakttillstånd:
Debiteringen för ansökan om tillfällig TA-plan:
Debitering för pågående TA-plan:
Debitering för pågående schakt:

1500 SEK
1500 SEK
200 SEK/ påbörjat kalenderdygn
200 SEK/ påbörjat kalenderdygn

Övriga ytor enligt länkade kartor:
Debiteringen för ansökan om schakttillstånd:
Debiteringen för ansökan om tillfällig TA-plan:
Debitering för pågående TA-plan:
Debitering för pågående schakt:

500 SEK
500 SEK
50 SEK/ påbörjat kalenderdygn
50 SEK/ påbörjat kalenderdygn

För att ett arbete ska räknas som att det utförs på prioriterade gator/vägar räcker det med
att en del av arbetet, eller tillhörande TA-plan är på prioriterade gator/vägar.

Grunder för anmärkning och vite
Tillstånd

Anm

Vite

1

Om godkänt Schakttillstånd saknas.

15 000:-

2.

Om godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan) saknas.

20 000:-

3.

Om ingen tidsförlängning har begärts innan den godkända tiden för
arbetet utgått.

Utmärkning
1.

2.

Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex.
vägmärke A20 vägarbete, X2 Markeringsskärm för avstängd körbanebredd, X3 sidomarkeringsskärmar, vägmärke C31,
C2, C3 eller E11/E13, F25 körfältsförändring saknas.
Om identitetsskylt som visar information om Byggherren saknas.

1
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Anm. eller

Anm

1 500:Vite/påbörjad vecka

Vite

Anm. eller

10 000:-

Anm. eller

3 000:-

Bilaga 1
Fysisk avstängning
1

Om grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd
TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal.

2.

Om enstaka detaljer i den fysiska avstängningen saknas eller är
bristfälliga.

Personal och arbetsområde
1.
2.
3.
4.

Om arbetsområdet inte har någon utmärkningsansvarig person på
den aktiva arbetsplatsen eller denne inte är kontaktbar.
Om personal saknar varselklädsel, eller
brist i varselklädsel förekommer.
Om personal saknar godkänd utbildning (minst ”Arbete på väg”),
eller visar tydligt bristande kompetens.
Om personal inte medverkar till att anmärkning på plats
åtgärdas på begäran.

Trafikantframkomlighet/Störning
1.
2.
3.
4.

Om det inte går att komma fram och/eller det är farligt att ta sig
fram i trafikzonen.
Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart
framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför
den fysiska avstängningen, istället vistas i Trafikzonen.
Vid tillfälliga störningar såsom bristande snöröjning eller
halkbekämpning inom arbetsområdet.

Anm

Vite
20 000:-

Anm. eller

3 000:-

Anm

Vite
3 000:-

Anm. eller

3 000:3 000:3 000:-

Anm

Vite
20 000:5 000:-

Anm. eller

3 000:-

Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter det att arbetet avslutats. Anm. eller

3 000:-

Skador på vegetation

Anm

Vite

1.

Om barriärer för skydd av vegetation inte uppförs, tas bort eller
ändras utan godkännande av kommunens representant med
ansvar för skydd av bevarandevärd vegetation.

20 000:-

2.

Upplag, arbete, schaktning eller körning innanför bestämda
skyddszoner för bevarandevärd vegetation.

20 000:-

3.

Skador på bevarandevärda träd

Enligt rubriken
”Skydd av
bevarandevärda
träd”

2
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Teckenförklaring
Rutvik

Prioriterade gator/Vägar
Bostadsgator

Södra Sunderbyn

Gammelstaden

Bensbyn

Hällbacken

Bälinge

Porsön
Björkskatan

Karlsvik
Kronan

Luleå

Hertsön

Bergnäset

Bergnäset

Karträttigheter Luleå kommun. Utdrag från primärkartan 2017

Svartöstaden

Måttsund

1:30 000 21

Lerbäcken

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Inköpskontoret
Oskar Stenberg

2017-05-08

KLF 2016/1466

Elbussprojekt samt tilldelning av kontrakt avseende
upphandling av elbussar och laddstationer
Ärendenr: KLF 2016/1466

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärende
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-11 att initiera ett 3-årigt elbussprojekt.
500 000 kr per år avsattes från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser med
stadsbyggnadsnämnden som projektägare.
Tidigare upphandling avbröts då leverantörerna inte klarade ställda ska-krav.
En ny upphandling är genomförd och ärendet föredras på sammanträdet.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-11 § 115

Beslutet skickas till
KLF/Inköpskontoret

22

1 (1)
Ärendenr

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-04-11

§ 115
Direktiv elbussprojektet
Ärendenr 2016/327-3.4.4.2

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektdirektivet för utveckling
av elbusstrafik i Luleå.
2. 500 000 kronor per år i tre år anvisas ur anslaget för strategiska
utvecklingsinsatser.
3. Stadsbyggnadsnämnden får i uppdrag att leda arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Stadsmiljöavtalet gav ett trettiotal kommuner möjlighet att söka medel för
investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken. Luleå kommun beslöt att
lämna in en ansökan för att kunna påbörja införandet av elbussar parallellt
med biogasbussar. Linje 6 mellan Porsön och Kronan är den linje som valts ut
att bli den första elbusslinjen i Luleå.
I december 2015 beviljade Trafikverket ansökan vilket innebar att kommunen
får 50 % av sökt kostnad för:
• Två laddstationer för elbussar på Porsön respektive Kronan (Linje 6)
5 mkr (total kostnad 10 mkr)
• Upprustning av samtliga hållplatser på linje 6 (cirka 40 stycken)
3 mkr (total kostnad 6 mkr).
För att få del av bidraget krävs också att kommunen genomför ett antal
angivna motprestationer under perioden 2016 – 2018.
Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för
koordinering av det arbete som måste bedrivas i flera olika delprojekt. Syftet
med projektet är att göra hela arbetet till ett ”märkesprojekt” för Luleå som
visar på kommunens arbete med hållbarhet och viljan att ligga i teknisk
framkant för att skapa hållbara städer och transporter.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
projektdirektivet för utveckling av elbusstrafik i Luleå, att anslå 500 000
kronor per år i tre år från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser och att
ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att leda arbetet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-04-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-03-14 § 117 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.

Sammanträdet
Sebastian Harby föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag




Samhällsutvecklingskontorets förslag 2016-03-01, Hid 2016.1387
Projektdirektiv för utveckling av elbusstrafik i Luleå, Hid 2016.1388
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 117, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsnämnden
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2017-04-20

§ 77
Antagande av detaljplan för del av Kronan, del av Kronan
1:1, Kronandalen
Ärendenr 2015/1868-214

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om antagande av
detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 1.

Reservationer
Bo Larsson (M), Nils-Olov Lindfors (C), Peter Bergström och Robert Lundkvist
(MP) reserverar sig skriftligt till förmån för eget ändringsförslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2015-11-09 stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronandalen.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Kronan, del av
Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 1.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Förslag till detaljplan har visats för samråd under perioden 7 oktober – 7
november 2016. Ett bearbetat planförslaget har därefter visats för granskning
under perioden 3 februari - 24 februari 2017.
Stadsbyggnadsförvaltningen rekommenderar stadsbyggnadsnämnden föreslå
till kommunfullmäktige att besluta om antagande av detaljplan för del av
Kronan, del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 och Logementet 1.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för exploatering och
utveckling av en ny stadsdel i Luleå. Detaljplanen är utformad med viss
flexibilitet för att tillåta en utveckling under en längre tid. Området kommer
att byggas ut i etapper, under åtminstone 10-15 år framöver.
Målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med
stadsmässig karaktär och god arkitektur. Kronandalen ska ha karaktären av
en ”naturstad” med höga ambitioner avseende hållbart byggande och goda
kopplingar till omgivande natur- och friluftsområden. Stadsdelen ska
utformas för att främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2017-04-20

Detaljplanen möjliggör en tät kvartersstruktur med ca 2200 bostäder, samt
lokaler för verksamheter, samhällsservice, m.m. Bebyggelsen ska vara blandad
med olika boendetyper och funktioner. Planförslaget tillåter flerbostadshus i
fyra till sex våningar och radhus i högst tre våningar.
Lokaler för verksamheter och service ska inrymmas i bottenvåning mot torg
och huvudgata. Centrumverksamheter möjliggörs i samtliga kvarter med
flerbostadshus. Inga parkeringsytor på mark ska finnas, förutom några platser
för korttidsparkering för besökare längs huvudgatorna. All boendeparkering
ska inrymmas i gemensamma parkeringshus.
Stadsdelen ska också innehålla en friliggande förskola och ett vård- och
omsorgsboende samt mark för allmänt ändamål; gator, torg och park.
Detaljplanen omfattar en befintlig byggnad som är klassad som
kulturhistoriskt värdefull - byggnad C7, före detta motorverkstad. Den är en
av de bäst bevarade byggnaderna från LV7:s tillkomsttid och berättar om
regementets verksamhet som motoriserat förband. Tillkomsten av LV7 speglar
den europeiska krigsmaterielutvecklingen och svenska statens behov av att
under andra världskriget bygga ut armén i vapenslag samt över landet.
Detta gör anläggningen samhällshistoriskt värdefull även sedd ur ett
nationellt perspektiv. Anläggningen har också ett högt lokalhistoriskt värde,
samt ett arkitektur- och bebyggelsehistoriskt värde som representant för
samtidens militärarkitektur. Den har ett militärhistoriskt värde genom att
den pedagogiskt berättar om hur den militära verksamheten var organiserad.
Det socialhistoriska värdet består av de berättelser den framför om livet på en
militäranläggning i ett skede när den sociala ordningen går från att vara strikt
hierarkiskt till att bli mer demokratisk.
Med anledning av de höga värden som finns samlat inom det före detta
regementsområdet bedöms bevarandet av denna enda byggnad som väldigt
viktigt för området som helhet. Utan C7 skulle kopplingen till befintlig
bebyggelse i Kulturbyn och förståelsen för Kronandalens bakgrund gå
förlorad. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader är de levande historieböcker
som vi lämnar efter oss till kommande generationer. Byggnaden kommer att
utgöra en historisk förankring i en ny stadsdel och berätta om områdets
historia och dess utveckling genom åren. Därför föreslås denna byggnad
bevaras och skyddas i planförslaget. Det är helt enligt intentionerna i den
fördjupade översiktsplanen och i detaljplaneprogrammet för Kronandalen.
Detaljplanen ger möjlighet att bygga om och bygga till C7 för att inrymma en
förskola. Detta kan medföra ökade kostnader jämfört med att bygga en helt ny
förskola inom området. Kostnaden behöver dock ställas i perspektiv till att det
vi bygger nytt behöver ha en relation till det gamla och att det även finns ett
pedagogiskt värde i detta.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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Detaljplanen möjliggör en huvudgata, lokalgator och gångfartsgator med fyra
entréer till området. Stadsdelen kopplas ihop med omgivande gång- och
cykelvägnät.
Det ska vara lätt att färdas till och från och inom stadsdelen till fots eller med
cykel. Kopplingarna till omgivande natur- och friluftsområden är viktiga att
utveckla och bevara. Detta möjliggörs i planförslaget genom gröna passager
och tydliga stråk till och genom området.
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.
Detaljplanens genomförande innebär ökade kostnader för Luleå kommun i
form av investeringar för allmänna anläggningar och allmänna platser, d.v.s.
gator, torg, park, samt ledningsnät. Kostnader för drift och underhåll av
allmän platsmark kommer att bli högre räknat per kvadratmeter jämfört med
många andra stadsdelar på grund av den täta stadsstrukturen.
Driftkostnaden per invånare kommer att bli jämförbar med andra nybyggda
bostadsområden (t ex Hällbacken) även om kostnaden per kvadratmeter blir
högre och närmast jämförbar med Luleå centrum.
Kommunens investeringar finansieras av försäljning av kommunens mark till
byggherrarna.
Föreslagna bevarandebestämmelser r1, rivningsförbud och q1, skydd av
kulturvärden, för den f.d. motorverkstaden (byggnad C7) kan medföra högre
kostnader för fastighetsägaren vid ombyggnad eller renovering.

Sammanträdet
Planarkitekt från avdelning Stadsplanering föredrar ärendet.
Ordförande och Ulrika Lundberg (V) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Bo Larsson (M), Nils-Olov Lindfors (C), Peter Bergström och Robert Lundkvist
(MP) föreslår följande ändring skriftligt - att C7 inte beläggs med någon av de
föreslagna benämningarna r eller q1. Detta innebär att inget rivningsförbud läggs på
byggnaden.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till ändringsförslag från
Bo Larsson (M), Nils-Olov Lindfors (C), Peter Bergström och Robert Lundkvist
(MP) och finner att nämnden beslutar avslå förslaget.
Bo Larsson (M), Nils-Olov Lindfors (C), Peter Bergström och Robert Lundkvist
(MP) reserverar sig skriftligt.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande till eget och
Ulrika Lundbergs (V) förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag











Beslutsförslag 2017-03-20, hid 2017.2158
Planuppdrag – Beslut KSAu 2015-11-09 § 306 (Ärendenr 2015/1407-21)
(bilaga), hid 2015.4850, 2017.1526, 2017.1525, 2017.1527, 2017.1528,
2017.15352017.1524, 2017.1532, 2017.1523, 2017.1529, 2017.1536, 2017.1537,
2015.1539, 2017.1538, 2017.1534, 2017.1530, 2017.1531, 2017.1533
Plankarta med bestämmelser (bilaga), hid 2017.1553
Planillustration (bilaga), hid 2017.1553
Planbeskrivning (bilaga), hid 2017.1553
Miljökonsekvensbeskrivning med bilaga, Särskilt utlåtande (bilaga), hid
2017.1541, 2017.1540
Granskningsutlåtande (bilaga), hid 2017.1858
Skriftligt förslag från Bo Larsson (M), Nils-Olov Lindfors (C), Peter
Bergström (M) och Robert Lundkvist (MP) (bilaga), hid 2017.2353
Skriftlig reservation från Bo Larsson (M), Nils-Olov Lindfors (C), Peter
Bergström (M) och Robert Lundkvist (MP) (bilaga), hid 2017.2354

Beslutet skickas till
Sändlista ärendenr 2015/1868-214
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Kronan

del av Kronan1:1, Kronan 1:5,
och Logementet 1
Kronandalen
Luleå kommun

Norrbottens län
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Historik och bakgrund

Kronanområdet var tidigare luftvärnsregemente 7:s område. LV 7 etablerades i Luleå under
andra världskriget och byggdes därefter ut på mark som tidigare var jordbruksmark.
Militärens verksamhet omfattade ett stort markområde med många olika anläggningar,
byggnader, skjutbanor och försvarsanläggningar av olika slag. Försvarets verksamhet i området påbörjades 1942 och avslutades 1993 när LV 7:s verksamhet blev en del av Norrlands luftvärnsregemente i Boden. Efter flytten övertog kommunen den statliga marken och samtliga
byggnader och anläggningar. Kronanområdet förvaltades direkt efter övertagandet genom
ett helägt kommunalt bolag, Luleå Kulturby AB.
Det kommunala bolaget Luleå Kulturby AB upphörde år 2000. Verksamheten och ansvaret
för mark, infrastruktur och anläggningar överfördes till fastighetsavdelningen inom tekniska
förvaltningen, Luleå kommun.
Planeringen av Kronan har pågått i många år. En fördjupad översiktsplan för Kronanområdet antogs 2004. En vision för hela Lulsundsberget inklusive Kronanområdet togs fram 2005.
År 2012 godkändes ett detaljplaneprogram för Kronandalen. Arbetet med denna detaljplan
påbörjades under hösten 2015.
I dag finns ungefär 650 bostäder med 1500 boende inom hela Kronanområdet (Östra Kronan,
Kronanbacken, Kronanhöjden, samt Lulsundsberget). Samtidigt med denna detaljplan pågår
också arbetet med ny detaljplan för Kulturbyn och ett detaljplaneprogram för Kronanvägen.
När hela Kronanområdet om ungefär 10-15 år är fullt utbyggt kommer det totalt att inrymma
ca 7000 invånare, varav ca 4500-5000 boende i Kronandalen.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för exploatering och utveckling av en ny
stadsdel i Luleå. Detaljplanen är utformad med viss flexibilitet för att tillåta en utveckling
under en längre tid. Området kommer att byggas ut i etapper, under åtminstone 10-15 år
framöver.
Målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsdel med stadsmässig karaktär och god arkitektur. Med ”stadsmässig” avses bland annat en tät kvartersstruktur med
halvslutna kvarter, entréer mot gatan, en gestaltad miljö, samt tydliga gränser mellan offentliga rum och privat mark.
Kronandalen ska ha karaktären av en ”naturstad” med höga ambitioner avseende hållbart
byggande och goda kopplingar till omgivande natur- och friluftsområden. Stadsdelen ska
utformas för att främja gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik.
Detaljplanen möjliggör en tät kvartersstruktur med ca 2200 bostäder, samt ytor för verksamhetslokaler, samhällsservice, m.m. Bebyggelsen ska vara blandad med olika boendetyper och
funktioner. Planförslaget tillåter flerbostadshus i fyra till sex våningar och radhus i högst tre
våningar. Lokaler för verksamheter och service ska inrymmas i bottenvåning mot torg och
huvudgata. Centrumverksamheter möjliggörs i samtliga kvarter med flerbostadshus. Inga
parkeringsytor på mark ska finnas, förutom några platser för korttidsparkering för besökare
längs huvudgatorna. All boendeparkering ska inrymmas i gemensamma parkeringshus.
Stadsdelen ska också innehålla en friliggande förskola och ett vård- och omsorgsboende samt
mark för allmänt ändamål; gator, torg och park.
Planområdet är idag till stora delar obebyggt, men det finns idag en sammanhängande
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gatustruktur samt ett antal byggnader för verksamheter. Inom området finns lämningar från
försvarets tidigare verksamhet, bl a garage, förråd och skjutvallar. Luleå kommuns återvinningscentral och återvinningsmarknad bedriver idag sin verksamhet i området. Kommunens
drift- och underhållsavdelning har en anläggning för kommunal teknisk service vid Bensbyvägen, ”Logementet”. Utöver dessa verksamhetsområden består planområdet främst av
öppna gräsytor som avgränsas av mindre skogsdungar. Längs med Lulsundsbergets sluttning och inom planområdets sydöstra del finns större sammanhängande skogsstråk.
Planområdet angränsar till Kulturbyn där ett flertal pågående verksamheter är lokaliserade,
samt till bostadsbebyggelse på Lulsundsberget, vid Logementsvägen och Kronanbacken.
Detaljplanen omfattar en befintlig byggnad som är klassad som kulturhistoriskt värdefull
- byggnad C7, före detta motorverkstad. Denna byggnad föreslås bevaras och skyddas i
planförslaget.
Endast vissa delar av marken inom planområdet är tidigare planlagd. Marken ägs av Luleå
kommun och kommer att fördelas och säljas till byggherrar genom markanvisning.
Detaljplanen möjliggör en huvudgata, lokalgator och gångfartsgator med fyra entréer till
området. Stadsdelen kopplas ihop med omgivande gång- och cykelvägnät. Det ska vara lätt
att färdas till och från och inom stadsdelen till fots eller med cykel. Kopplingarna till omgivande natur- och friluftsområden är viktiga att utveckla och bevara. Detta möjliggörs i planförslaget genom gröna passager och tydliga stråk till och genom området.

Planområdets läge och areal

Planområdet är en del av Kronanområdet i Luleå. Planområdet omfattar Kronandalen som
ligger strax norr och öster om Lulsundsberget, ca 2 km nordost om Luleå centrum. Området
avgränsas norrut av Bensbyvägen, västerut av bebyggelsen vid Logementsvägen. Avgräsningen i söder utgörs av Lulsundsberget och Kulturbyn och i öster av gång- och cykelvägen
vid Kronanbacken. Skogsområdet på Lulsundsbergets västra och norra sluttning ingår i
planområdet som naturmark.
Planområdets totala area är ca 39 hektar.

Planförfarande och tidplan för planarbetet

Detaljplanen upprättas med så kallat utökat planförfarande enligt Plan- och bygglagen (PBL
2010:900), 4 kap. 11a §. Detta innebär att planförslaget ska kungöras och samrådas under
minst tre veckor.
Detaljplanen har varit utställt för samråd i oktober-november 2016 och för granskning i februari 2017. Beslut om antagande av detaljplan förväntas kunna ske i juni 2017 och detaljplanen kan då vinna laga kraft i juli 2017.

Handlingar
Planhandlingar
Planhandlingarna består av en plankarta med planbestämmelser och illustration samt en
planbeskrivning (denna handling).
Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen och illustrationskartan utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen
rättsverkan.
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Övriga handlingar
Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats:
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Miljökonsekvensbeskrivning av detaljplan för Kronandalen, (bilaga till detaljplanen).
Följande dokument utgör underlag till detaljplanen. De finns att hämta på Luleå kommuns
hemsida (www.lulea.se):
• Planprogram, ”Program Detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 1:1, m fl” 2012
• Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen 2015

Utredningar och underlag
Ett flertal utredningar har använts som underlag för detaljplanearbetet. Dessa dokument
finns att hämta på Luleå kommuns hemsida (www.lulea.se):
• PM Geoteknik, Kronandalen geoteknik, gator VA (WSP 2016-01-22)
• Kronandalen geoteknik, gator VA, Markteknisk undersökningsrapport (WSP 2016-01-22)
• PM Geoteknik Kronandalen markanvisningsetapp 1 (WSP, 2016-04-06)
• PM Geoteknik Kronandalen markanvisningsetapp 3&4 (WSP, 2016-04-18)
• Strategi för arbete med förorenade massor (Golder Associates AB, 2016-05-02)
• Miljöteknisk markundersökning Kronandalen (Golder Associates AB, 2016-09-30)
• Kronandalen, uppföljande provtagning av vatten (Golder Associates AB, 2016-12-15)
• Dagvattenutredning (Ramböll, 2014-10-24)
• PM kompletterande dagvattenutredning (Sweco 2017-01-11)
• Trafikprognos, trafikanalys (Ramböll Sverige AB 2016-09-22)
• Trafikbullerutredning (Ramböll Sverige AB 2016-09-21)
• Utredning förskoleplacering Kronandalen (MAF Arkitektkontor AB, 2016-09-13)
• Utredning förskoleplacering Kronandalen, PM Komplettering med ändrade förutsättningar. (MAF Arkitektkontor AB, 2016-09-14)
• Skuggstudie Kronandalen (Luleå kommun, 2016)
• PM Luftkvalitet Kronandalen (Luleå kommun, 2016)
• PM Utbredning av sulfidjord (WSP Samhällsbyggnad, 2017-01-31)
• PM Potentiell påverkan av sulfidjord (WSP Environmental Sverige, 2017-01-31)

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplan 2013
Enligt Luleå kommuns översiktsplan, antagen i maj 2013, är Kronan utpekat som framtida
expansionsområde för tätorten för både bostäder, service och verksamheter. Detta planför-
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slag överenstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Fördjupad översiktsplan 2004
För Kronan gäller även ”Fördjupad översiktsplan för Kronanområdet” (FÖP) som antogs av
Kommunfullmäktige 2004-04-26. Den gäller fortfarande, tillsammans med översiktsplanen
från 2013.
De områden som anges som ”område för framtida bostäder” i den fördjupade översiktsplanen är numera bebyggda (Kronanhöjden, Östra Kronan och Kronanbacken). Övriga områden anges som ”område för befintliga arbetsplatser” (Logementet, Logementsvägen, f.d.
Gasverket), samt ”område för framtida arbetsplatser” (Studio Kronan, Återvinningscentralen
och Kulturbyn). Dessutom finns ett stråk norr om studion och Återvinningscentralen som
anges som reservområde för bebyggelse. Övrig mark anges som ”område för grönytor, park,
lokalgata, m.m.”

Detaljplaneprogram för planområdet
Ett detaljplaneprogram för del av Kronan har upprättats och godkänts av Kommunfullmäktige den 27 mars 2012 (Program Detaljplan för del av Kronan 1:1 m fl. 2012). Planprogrammet
utgör underlag för att upprätta detaljplaner genom att ange grundläggande förutsättningar
för hur området kan planläggas och byggas ut.
Detaljplaneprogrammet anger följande mål för det framtida Kronan:
• En stadsdel som är levande dygnet runt
• En blandad stad

Figur 1. Rekommendationer för markanvändning. Program Detaljplan för del av Kronan 2012.
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• En stadsdel med god markhushållning och tät bebyggelse
• En stadsdel med lämplig struktur i gator och byggbara kvarter
• God arkitektur
• Ekonomiskt och tekniskt hållbar infrastruktur (VA, fjärrvärme, el, bredband och gator)
• En stadsdel som erbjuder service inom Kronan och även för kringliggande stadsdelar
• En stadsdel med handel i form av närbutik
• Tillräckligt många invånare för att ge förutsättningar för handel och övrig service
• Kronan ska ha en tydlig karaktär
• En miljövänlig stadsdel
Detaljplaneprogrammet för Kronan redovisar en rekommenderad framtida markanvändning
och föreslår en grundläggande struktur för gator, kvartersindelning och grönområden, se
figur 1.
Detta planförslag överensstämmer inte helt och hållet med planprogrammets rekommendationer. I samband med att ett kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen togs fram
2015 omarbetades förslaget avseende markanvändning och kvartersstruktur.
Följande avsteg från planprogrammet har gjorts i Kvalitets- och gestaltningsprogrammet och
i detta planförslag:
• Planprogrammet anger att bebyggelse närmast Bensbyvägen bör utgöras av handel,
kontor och verksamheter (HKJ) på grund av trafikbuller. Behovet av bostäder bedöms
vara större än behovet av verksamhetslokaler. Därför ger detaljplanen istället möjlighet
till bostadsbebyggelse längs med Bensbyvägen. Den förelagna kvartersstrukturen med
kringbyggda gårdar och dubbelsidiga lägenheter medför att tillåtna avsteg från gällande
riktvärden för trafikbuller kan uppfyllas.
• Detaljplanen möjliggör något högre bebyggelse (upp till sex våningar) än vad som föreslås i programmet (tre till fem våningar). Byggnader med högst sex våningar tillåts vid
cirkulationsplatsen Krondalsvägen-Kompanivägen. En högre byggnad i detta läge kan
utformas med ett högre våningsantal för att markera platsen. Den valda placeringen gör
att den inte kommer att skugga någon annan byggnad.
• Planprogrammet anger användningen bostad, handel och kontor (BHK) för byggnaden
C7. Detaljplanen föreslår förskola/skola, då detta bedöms vara den bästa platsen för en
placering av förskola. Dessutom möjliggörs bevarande av den kulturhistoriskt värdefulla
byggnaden.
• Stadsdelscentrum har flyttats något norrut, längre in mot mitten av området än vad som
föreslås i programmet. Skälet till detta är att de flesta bostäderna byggs i den norra delen
av området och att den föreslagna placeringen av torget är den mest centrala i området.
• Detaljplanen anger ett lägre parkeringstal för bostäder (0,7 bilparkeringar/bostad) jämfört
med planprogrammets (1-1,5). Kronandalens centrala läge och goda kollektivtrafikförbindelser motiverar ett lägre parkeringstal. Dessutom möjliggörs åtgärder som främjar
alternativa trafikslag och en lägre bilanvändning (t ex bilpooler, cykelpooler, trygga och
tillgängliga cykelförråd).
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• Detaljplanen medger en högre bebyggelsetäthet än vad som föreslås i programmet för att
möjliggöra en mer stadsmässig bebyggelse.
• Planprogrammet föreslår ett bostadkvarter (villor) i 2-3 våningar i nordväst. Dessa har
utgått på grund av låg exploatering i förhållande till investeringskostnader för infrastruktur. Istället föreslås flerfamiljshus och centrumverksamhet i nordostsluttningen längs
Krondalsvägens södra sida.

Övriga program och planeringsunderlag
Kvalitets- och gestaltningsprogram
Ett Kvalitets- och gestaltningsprogram för Kronandalen antogs av Kommunfullmäktige i december 2015. Syftet med Kvalitets- och gestaltningsprogrammet är att verifiera och utveckla
detaljplaneprogrammet samt definiera vilka gestaltningsprinciper och kvaliteter som ska
lyftas fram i områdets framtida utveckling. Det utgör således en komplettering av detaljplaneprogrammet och därmed också ett underlag för detaljplanen.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Planen berör eller tangerar områden med gällande planer enligt tabellen på nästa sida. Figur
2 visar gällande detaljplaner. 		

PL334

A368

PL328

PL011

A148
PL428

PL326

PL338

PL437
PL416

A263

Figur 2. Gällande detaljplaner. Röda linjer visar gränser för gällande detaljplaner. Källa: Luleå kommun
WebbGIS 2016-09-29. Underlagskarta Geodatasamverkan Lantmäteriet.
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Nr

Namn

Laga kraft

a148

Del av Björkskatan

1958-06-06

a263

Svartövägen

1967-02-10

a368

Svartövägen delen Bodenvägen - Bensbyvägen

1978-02-17

Pl 011

Kv Logementet

1988-10-06

Pl 326

Lulsundsberget, etapp 1

2009-03-26

Pl 328

Kronanbacken

2009-06-28

Pl 334

Kronanbacken, etapp2

2009-06-28

Pl 338

Kulturbyn Förskola/Skola

2010-04-30

Pl 348

Ändring Kronanbacken

2010-11-04

Pl 416

Del av Skurholmen 8:1 m.fl Svartövägen-Kronbacksvägen

2014-06-25

Pl 428

Del av Kronan 1:1, skola och sporthall

2015-09-30

Pl 437

Del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget

2016-06-23

Kommunala beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 september 2015 att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronandalen.

Riksintressen
Friluftsliv och rörligt friluftsliv
Planområdet berörs av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4 kap 2§, (Norrbottens kust och skärgård) och riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap 6§. Riksintresset berör ett stort geografiskt område. Kommunens ställningstagande är att peka ut
specifika platser och områden där friluftsvärdena identifierats som höga. Kronandalen har
inte pekats ut som ett område med höga värden för kust och skärgård eller friluftsliv.

Kommunikationer
Planområdet angränsar till Svartövägen som är av riksintresse för kommunikationer (MB 3
kap. 8 §). Syftet med riksintresset är att säkra framkomlighet till Luleå hamn. Framkomligheten längs Svartövägen får därför inte försämras genom exploateringen på Kronanområdet.
Svartövägen är rekommenderad väg för farligt gods. Korsningen Svartövägen/Kronbacksvägen har under 2015/2016 byggts om för att klara av ökade trafikflöden som genereras när
Kronanområdet exploateras, vilket säkerställer att framkomligheten inte försämras.

Totalförsvaret
Kronandalen omfattas av riksintresse för totalförsvaret (MB 3 kap 9 §) med avseende på
att det ligger inom stoppområde för höga objekt (45 meter) samt inom hinderfritt område
skjutfält. Området är inte längre i militärt bruk och skjutbanorna finns inte längre kvar. Detaljplanen medger inte bebyggelse högre än 45 meter och riksintresset påverkas därför inte.
Detaljplanen för Kronandalen bedöms inte påverka berörda riksintressen negativt.
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Strandskydd
Skurholmsfjärdens stränder omfattas av strandskydd. Generellt strandskydd gäller 100
meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap. 14 §. Detaljplanens gräns ligger mer än 100
meter från strandlinjen och berörs därför inte av strandskyddsbestämmelserna.

Bedömning av betydande miljöpåverkan
Enligt Plan- och bygglagen, miljöbalken och MKB-förordningen ska alla detaljplaner som
kan antas leda till en betydande miljöpåverkan miljöbedömas. Syftet med miljöbedömningen
är att integrera miljöaspekter och miljöhänsyn i utarbetandet av detaljplanen för att främja en
hållbar utveckling. Behovet av en miljöbedömning utreds i en så kallad behovsbedömning.
Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en behovsbedömning i samråd med Miljö- och
byggnadsförvaltningen och länsstyrelsen. Länsstyrelsen har 2016-01-21 yttrat sig angående
behovsbedömningen. De delar kommunens uppfattning att det inte kan uteslutas att planens
genomförande kan innebära betydande miljöpåverkan. Därmed ska en miljöbedömning av
detaljplanen genomföras och dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
En särskild miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och bifogas som en bilaga till detaljplanen. MKB:ns slutsatser sammanfattas under rubriken ”Miljökonsekvensbeskrivning
- samlad bedömning”.

Detaljplanen

I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar följt av föreslagna förändringar och tänkbara konsekvenser.

Markägoförhållanden
Planområdet berör en del av fastigheterna Kronan 1:1, Kronan 1:5, samt Logementet 1. Marken inom planområdet ägs av Luleå kommun. Den mark som planläggs som kvartersmark
kommer att säljas till olika byggherrar efter markanvisning.

Naturmiljö
Kronanområdet har tidigare utgjort en del av ett sammanhängande naturområde mellan
Ormberget och Lulsundet och Björkskatan i norr samt Skurholmen och Bredviken i söder.
Naturmarkens utbredning minskar i takt med att nya bostadsområden byggs.
De skogsområden som ingår i eller berörs av detaljplanen har främst ett allmänt värde som
närrekreationsområde. Inga kända förekomster av sällsynta eller skyddade arter har identifierats inom planområdet.
Fåglar, djur och växter behöver sammanhängande skogsområden för att kunna förflytta sig
och spridas. När Kronandalens befintliga skogsdungar försvinner och ersätts med bostadskvarter och parkmark innebär det försämrade möjligheter för djur och växter att röra sig
genom området.
Det finns vissa naturvärdesobjekt inom eller angränsande till planområdet, bland annat äldre
tallar (1) och hällmarker (2) på Lulsundsberget (se figur 3). Skogsdungen mellan nuvarande
återvinningscentral och f.d. Studio Kronan (3) är en successionsbiotop med fuktig mark, död
ved och allmänt vildvuxen karaktär (sly).
Spridningsområdena (4, 5, 6 i figur 3) har betydelse för flera arter, där djur och insekter (och
växter) kan sprida sig från ett område till ett annat. Grönstrukturen har betydelse både inom
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området och i ett större sammanhang - det ekologiska samspelet med omgivande landskap.
Om grönstrukturen utgörs av isolerade ”öar” försvåras spridningen, vilket försämrar förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
Skogsområdet på Lulsundsberget betecknas i planen som naturmark. Delar av skogen utgörs
av fin hällmarkstallskog som har identifierats som bevarandevärd med ”vissa naturvärden”.
Hällmarkstallskogen ingår i det område som på plankartan betecknas som naturmark (NATUR). Detta skogsområde kommer inte att påverkas av planförslaget.
Den skogsklädda sluttningen i planområdets östra del betecknas även den som naturmark.
Övriga grönytor betecknas i planförslaget som parkmark (PARK).
En inventering och värdering av träd inom planområdet har gjorts. Inventeringen avser
värdefulla träd (tallar). De träd som bedöms ha ett högre värde än genomsnittsträdet i området är särskilt viktiga att skyddas. Resultatet av värderingen har använts som underlag för
detaljplanens utformning och placering av bebyggelse och gator/gång- och cykelvägar.

Marken
Geotekniska förhållanden
Geotekniska utredningar har gjorts i flera omgångar. Under 2015 och 2016 har geotekniska
undersökningar utförts för de nya gatornas sträckning i området och för planerad kvartersmark.
De öppna och plana ytorna i området består generellt av ett översta tunt lager av växt-/mullskikt. Därefter följer grusig sand och siltig sand ned till drygt två meters djup som underlagras av morän. På vissa ställen underlagras sand och siltig sand av sulfidjord.

Figur 3 Övergripande grönstruktur och spridningsvägar. Källa: Miljökonsekvensbeskrivning 2016-1004. MAF Arkitektkontor AB.
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Stora delar av området har fyllts upp med 0,5 till 2,5 m material av okänt ursprung. I området mellan Regementsvägen och Kompanivägen finns inga större utfyllningar och jorden
består dels av morän och dels av sand lagrad på morän. Torv förekommer i området mellan
Återvinningscentralen och Studio Kronan. Lösa sediment av silt, lera och sulfidlera återfinns
i den norra delen av området.
Genomförda mätningar visar på en grundvattennivå på cirka 1 till 1,5 meter under markytan
vid de öppna, plana ytorna i norr och i väster. I öster vid moränhöjden är grundvattennivån
något djupare belägen, cirka två meter under markytan. Grundvattenflödet i området bör,
baserat på topografi och jordlagerföljd, vara från sydost mot nordväst.
Grundvattensänkningar i området i samband med exploatering kan medföra att sulfidjord
hamnar i aeroba förhållanden med viss försurning som följd. Schaktning inom området kan
medföra kostsam hantering av sulfidmassor.
Byggnader som grundläggs under grundvattenytan bör utföras täta. Kompletterande geotekniska undersökningar bör utföras inför varje byggprojekt.

Risk för ras och skred
Kommunen ska i sin planering ta ansvar för så kallade långsamma katastrofer, t ex skred och
översvämningar. Risken för ras och skred inom området bedöms som liten, då marken inom
området till största delen är flack. Omgivande berg och moränhöjder bedöms inte utgöra
någon risk. Se även avsnitt Klimatförändringar, nedan.

Figur 4. Undersökning av förorenad mark, provtagningspunkter. Källa: Golder Associates 2016-09-26.
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Markradon
Enligt kommunens översiktliga radonriskkarta (Markradonutredning Luleå kommun 1988) ligger planområdet inom område med lokala förekomster av högradonmark. Därför bör provtagning av markradon utföras inför varje byggprojekt.

Förorenad mark
Den militära verksamheten som tidigare bedrevs i området har orsakat föroreningar vid bl. a
skjutbanor och garage. Undersökningar av föroreningar i området har gjorts vid flera tillfällen.
En undersökning av förekomst av föroreningar i mark och vatten har utförts under sommaren 2016. Se figur 4. Undersökningen påvisar föroreningar i några av de delområden som
undersökts, främst inom området för nuvarande återvinningscentral (ÅVC) och inom Logementets område. Inom ÅVC-området har förhöjda halter av metaller i ytlig jord påvisats
samt petroleumprodukter i anslutning till tidigare tankställe. Påvisade halter ligger i nivå
med vad som kan förväntas för ett område med den typ av verksamhetshistorik som gäller
för området. Någon omedelbar risk för människors hälsa eller miljön föreligger inte.
Kompletterande undersökningar för att fastställa eventuellt behov av efterbehandlingsåtgärder bör utföras när verksamheterna avvecklats eller i samband med avvecklingen.
I de centrala delarna av undersökningsområdet har förhöjda halter av nickel påträffats i
ytliga jordmassor. Halterna överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark med
mindre känslig markanvändning och det kan inte uteslutas att negativa hälso- och/eller miljöeffekter kan uppkomma vid exponering över lång tid. Fördjupade provtagningar rekommenderas på vissa platser för att säkerställa och bekräfta provresultat.

Vatten
Grundvatten
Grundvattnet strömmar till från höjdpartierna samt bildas i de låglänta områdena. Tillrinning av markvatten och grundvatten bedöms ske från Lulsundsberget i söder och från Kronanbacken och Kronanhöjden i norr.
Uppmätta grundvattennivåer varierar mellan ca 0,5-1,5 m under nuvarande markyta. På de
ställen som idag är utfyllda ligger grundvattennivån under fyllningen ungefär på samma
nivå som den tidigare naturliga markytan.
En effekt av områdets exploatering blir att antalet diken minskar. Men istället tillkommer
fler dränerande åtgärder som kan leda till en sänkt grundvattennivå. Utöver dränering av
området till följd av ledningschakt samt dränering av byggnader kommer fler ytor i området
hårdgöras. Det medför att en mindre mängd ytvatten kan infiltreras i jorden vilket kommer
att bidra till en grundvattensänkning.
För att ta reda på hur grundvattennivån i området påverkas av den tänkta exploateringen
har en bedömning gjorts i samband med en utredning av hur sulfidjordsförekomster i området skulle kunna påverkas. Bedömningen utgår ifrån ett maximalt scenario där dränering
av området sker till en nivå motsvarande 4,5 meter under planerad gata. Bedömningen utgår
ifrån att markytor som bebyggs hamnar i nivå med planerade gator eller strax över samt att
källare eller undergrävda parkeringsgarage anläggs i alla kvarter. Resultatet av utredningen
finns i sammanfattad form i miljökonsekvensbeskrivningen.

13
41

Dagvatten
Marken inom Kronandalen består idag till stor del av gröna ytor och naturmark. Hårdgjorda
ytor förekommer i form av befintliga gator och gårdsytor intill befintliga byggnader och anläggningar (Logementet och Återvinningscentralen). Dagvattnet leds via öppna, vegetationsklädda diken mot norr till breda terrasserade diken (fördröjningsmagasin) strax söder om
Bensbyvägen. Där fördröjs och renas vattnet innan det slutligen når recipienten (norra delen
av Lulsundskanalen, vid Björkskatafjärden).
Den planerade exploateringen innebär att fler hårdgjorda ytor tillkommer i form av tak, gator och torg. Det innebär att mängden dagvatten som tidigare har kunnat infiltreras naturligt
i marken ökar och behöver tas omhand. Den naturliga recipienten för dagvatten är Björkskatafjärden som enligt Vatteninformationssystem Sverige (VISS) bedömts ha måttlig ekologisk
status och uppnår ej god kemisk status.
Genom Kronandalen planeras ett öppet dagvattensystem med två större dammar för fördröjning och rening av dagvatten. Dagvatten leds från en dagvattendamm i den södra delen av
stadsdelsparken (Origoparken) mot en dagvattendamm i den norra delen av parken (Träffparken) i en öppen kanal där dagvattnet trappas ned i ett antal steg. Se planillustrationen.
Övrigt dagvatten kommer att ledas i dagvattenledningar som följer gatornas sträckning.
Dagvattendammarna fyller inte bara en praktisk funktion. De skapar också en trevlig miljö
i parkerna med en öppen vattenspegel. Vattenytornas utbredning tydliggörs i planförslaget
med beteckningen ”dagvatten”.
Det öppna dagvattensystemet ska främst fungera för fördröjning av dagvatten vid stora
flöden. Systemet har dimensionerats för
att kunna klara av flöden som uppstår
vid ett 20-årsregn, vilket är krav enligt
Svensk Vattens Publikation P110 för
tät bebyggelse (Svensk Vatten, 2016).
Systemet har även en dämpande effekt
vid extrema flöden och minskar därmed
risken för översvämningar och skador
på bebyggelse i området.
I det fall det uppstår högre flöden än
dagvattensystemet kan klara av, så
följer vattnet den fria vattenvägen som
leder genom parkstråket till diken längs
Bensbyvägen. Den fria vattenvägen dimensioneras för att kunna avleda flöden
som uppstår vid regn med en åtkomsttid upp till 100 år (krav enligt P110).
Vatten från det öppna dagvattensystemet leds till diken längs Bensbyvägen.
Där sker en ytterligare rening av dagvattnet genom sedimentering och fast- Figur 5. Avrinningsområde A, Kronandalen. Pilarna visar
läggning av föroreningar i växtligheten. riktning för ytavrinning. Källa: Dagvattenutredning Kronanområdet, Ramböll 2014-10-24.
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I projektet Östra länken har en ny dagvattenledning anlagts norr om Kronandalen, nedanför
dagvattendammarna vid Bensbyvägen. Denna har dimensionerats med god kapacitet för att
avleda dagvatten från Kronandalen.
I dagvattenutredningen (Ramböll 2014) görs bedömningen att exploateringen inte kommer
att ge ökad belastning på recipienten jämfört med nuläget. Detta förutsätter att dagvattenhanteringen i området sker via infiltration i svackdiken samt fördröjning och rening i dagvattendammar.
Sett till summan av de olika reningsstegen som planeras, bedöms dagvattnet från Kronandalen inte medföra någon negativ påverkan i jämförelse med läget innan exploateringen.
Dagvattensystemets reningsförmåga behöver dock följas upp inom ramen för ett vattenkemiskt kontrollprogram för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för Björkskatafjärden inte
överskrids.

Avrinning
Kronandalen avvattnas norrut mot ett dikessystem som mynnar ut i Björkskatafjärden.
Kronandalen ingår i avrinningsområdet som visas i figur 5.
Björkskatafjärden och Lulsundskanalen är recipienter för både dagvatten och grundvatten
från planområdet.
Ytvatten från omkringliggande höjder rinner genom Kronandalen mot planområdets mitt,
där marken är som lägst. Där planeras nu ett nytt öppet dagvattensystem som dimensioneras
med hänsyn till den planerade exploateringen.

Kulturmiljö/kulturarv
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Kronanområdet har ett militär- och kulturhistoriskt intresse. Byggnader och områdets disposition och användning berättar om hur Sveriges försvar fungerade under perioden från
andra världskriget till kalla krigets slut. Varje byggnad hade sin särpräglade funktion och
tillsammans bildar bebyggelsen idag en berättelse om verksamheten.
Områdets kulturmiljövärden har inventerats av Piteå museum på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret år 2009. Inventeringen visar att området i sin helhet har bevarandevärde, men
också enskilda byggnader inom området är värda att bevara.
Här ges en kort sammanfattning av områdets kulturhistoriska värde utifrån fem olika perspektiv:
• Tillkomsten av Lv 7 speglar den europeiska krigsmaterielutvecklingen och svenska statens behov av att under andra världskriget bygga ut armén i vapenslag samt över landet.
Detta gör anläggningen samhällshistoriskt värdefull även sedd ur ett nationellt perspektiv.
• Regementet Lv 7 har ett högt lokalhistoriskt värde som förstärks av att i stort sett hela
etablissementet är bevarat och trots vissa förändringar befinner sig i ett autentiskt skick.
• Kasernetablissementet har ett arkitektur- och bebyggelsehistoriskt värde som representant för samtidens militärarkitektur. Den har ett militärhistoriskt värde genom att den
pedagogiskt berättar om hur den militära verksamheten var organiserad.
• Anläggningen har ett socialhistoriskt värde genom de berättelser den framför om livet
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på en militäranläggning i ett skede när den sociala ordningen går från att vara strikt hierarkiskt till att bli mer demokratisk.
Ingen av byggnaderna inom Kronanområdet har byggnadsminnesklass enligt inventeringen.
I inventeringen har bebyggelsen indelats i fyra bevarandeklasser, samt en klass för byggnader som inte är skyddsvärda.
Tabellen nedan redovisar vilka militära byggnader som fanns inom Kronanområdet när inventeringen gjordes. De byggnader som finns (eller har funnits) inom planområdet är markerade med fet stil i tabellen. Se även figur 6.
Klassning

Namn

Högst bevarandevärde

A6, A8, C7, H1, H2, H3, H4

Bevarandevärde

A2, C6, C8, G1, H5, H7

Visst värde

A1, A3, A4, H5

Kan skyddas eller inte

Byggnad XXIII (riven), B4, C2, D1, D3, D5, E1, F1 (tre förråd)

Inte skyddsvärt

Vaktstuga, B2 och garage, C10 (sportbyggnad), C10 (stadion Kronan),
D2, D4, F6, Logementet 1:A samt Logementet 1:B

I samband med att den nya infrastrukturen i Kronandalen påbörjades revs ett antal byggnader, bland andra C8, C10 (sportbyggnad och stadion), E1 och F1. Sedan tidigare är G1 och B4,
med flera rivna. C6 kommer att rivas då den ligger mitt i det nya stråket för gata och vattenoch avloppsledningar.
C7 beskrivs som en av anläggningens bäst bevarade byggnader från tillkomsttiden. Se figur
7 och 8. Den har använts som motorverkstad för reparation av militära fordon och speglar

Figur 6. Översikt, byggnader inom Kronandalen och kulturbyn. Rött kryss betyder att byggnaden är
riven.
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Figur 7 och figur 8. Byggnad C7, Motorverkstad
Foto till vänster: Piteå Museum 2009. Foto till höger: Luleå kommun 2016.

Lv7:s verksamhet som motoriserat förband. De värden som är karaktäristiska för byggnaden
ska bevaras och skyddas i detaljplan genom följande bestämmelser:
r1 Rivningsförbud
q1 Befintlig byggnad vars nuvarande fasadutseende (grå betonggrund, ljust gul puts) och
flacka sadeltak ska bevaras. Fönster och portar ska bevaras avseende ursprunglig placering,
storlek och färgsättning eller nytillverkas enligt äldre förlaga. Dock får vid tillbyggnad nödvändiga håltagningar och tillägg i fasad och tak utföras på ett varsamt sätt.
Bestämmelsen q1 syftar till att möjliggöra om- och tillbyggnad för förskola/skola. Byggnadens placering i området bedöms lämplig för en förskola med 6-8 avdelningar.

Konst
Ett större antal offentliga konstverk finns idag huvudsakligen inom Kulturbyn. De ägs av
konstnärernas kollektivverkstad, KKV. Ett av de
befintliga konstverken visas i figur 9. Inför den
planerade exploateringen kommer kommunen
att flytta konstverken till platser inom området i
samråd med KKV.
Konst är en viktig tillgång både i bostadskvarter
och på allmänna platser. Nya konstverk planeras i
den nya stadsdelsparken i form av ett konststråk.
Skulpturstråket ska binda samman områdets
olika delar och kan bli en attraktion för boende i
hela Luleå och för besökare. Stråkets form ger en
sammanhållande ram och platser för sociala möten. Skulpturstråket utformas lekvänlig för barn
och tillgänglig för alla. En spännande ljusdesign
skapar trygghet och ett effektfullt inslag när det är
mörkt ute.
Figur 9. Arirang – Solen stiger upp i öst,
Chan-Kab Park. Foto: Ricky Sandberg
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Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom planområdet. (RAÄ fornsök 2016-08-04).

Landskapsbild och stadsbild
Den del av planområdet som ska bebyggas kan beskrivas som en flack dal mellan det skogsklädda Lulsundsberget i väster och skogssluttningen upp mot Kronanbacken och Ormberget
i öster. I sydost avgränsas dalen av ett höjdparti med karaktärsgivande gamla tallar, där faluröda militärbyggnader utgör bebyggelsen i Kulturbyn. Dalen utgörs av stora öppna gräsfält
och skyttevallar från militärtiden. I mitten rinner ett dike kantat av slyskog. Bensbyvägen
avgränsar området norrut.
Landskapsbilden på Kronanområdet har förändrats sedan området började exploateras. De
första bostadsområden som byggdes var Kronanhöjden (2004) och Östra Kronan (2008), samt
Lulsundsberget (2007-2016). Innan dess var området lågt exploaterat med försvarets byggnader anpassade till den omgivande terrängen. Inom kasernområdet inrymdes även övningsfält och skjutbanor.
De mest framträdande byggnaderna idag är höghusen på Lulsundsberget som utgör ett
tydligt landmärke. Höghusen utgörs av sex punkthus som är mellan 12 och 14 våningar
höga. Ytterligare två punkthus är under uppförande (10 och 14 våningar). Flerbostadshusen
på Kronanhöjden är mellan fem och sju våningar höga. Närliggande bostadsområden på
Kronanbacken och Östra Kronan är bebyggda med fristående villor och radhus i en till två
våningar i övervägande ljusa fasadkulörer med varierande storlek och utformning.
Stadsbilden ska karaktäriseras av en tydlig kvartersstruktur och en varierad bebyggelse. Gatunätet ska även fortsättningsvis vara mjukt format med intressanta svängande gaturum och
utblickar. Gatorna är höjdmässigt väl anpassade till terrängen. I mitten av området anläggs
en långsträckt park i nord-sydlig riktning som kommer att påminna om den öppna dalen.
Höjdpartierna med skog ramar in området och avgränsar den bebyggda dalen.
Ett stadsdelstorg ska anläggas i de centrala delarna av Kronandalen. Stadsdelstorget kan
med fördel användas till olika aktiviteter och evenemang, t ex marknader och kulturevenemang. På vintern finns utrymme för en isbana mitt på torget. Restauranger som är öppna
kvällstid placeras så att de får kvällssol till sin uteservering. Byggnader kring torget får endast ha lokaler för verksamheter samt trapphusentréer i bottenvåning på den sida av byggnaden som är vänd mot huvudgata och torg (f1).
Bebyggelsen delas in i slutna och halvslutna kvarter med ungefärliga mått 55x55 meter. En
viktig princip i detaljplanen är att kvarteren inte ska vara helt kringbyggda, utan att det i
vissa lägen i varje kvarter ska finnas öppningar mellan husen för ljusinsläpp, utblickar och
möjlighet till kopplingar mellan gården och omgivande park, naturmark eller gångfartsgata.
För att skapa ett tydligt gaturum ska byggnader generellt placeras i fastighetsgräns mot lokalgata och huvudgata. Byggnader som placeras i gatuliv tillsammans med entréer mot gata
eller torg bidrar till att skapa ett levande gaturum och en livfull stadsdel. Entréer ska vara
genomgående för att skapa ett bra flöde mellan gata och gård. På så sätt behöver de boende
inte gå ut på gatan för att nå den egna gården. Detta är viktigt ur ett tillgänglighets- och
trygghetspespektiv. Entréer och innergårdar görs tillgängliga med trappor, ramper och hiss.
Detaljplanen tillåter flerbostadshus i tre till sex våningar samt radhus i högst tre våningar.
Syftet är att skapa en varierad bebyggelse och en blandad boendemiljö. Radhus möjliggörs
dels inom kvartersbebyggelse, dels inom ett större område i nordöstra delen av planområdet,
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i sluttningen mot Kronanbacken.
Dessutom ska parkeringshus inrymmas i kvartersstrukturen. Föreslagna placeringar framgår
av illustrationen i figur 10. På bilden har parkeringshusen gul färg.
Utformningen av kvarteret kring befintlig byggnad C7 skiljer sig från den övergripande
kvartersstrukturen på så sätt att kvarteret är mycket mer öppet och luftigt med byggnaden
indragen från gatan. Den föreslagna utformningen utgår ifrån att befintlig byggnad ska bevaras och byggas ut för att inrymma en ny förskola.
Byggrätter är specificerade för de sex kvarter i nordost som markanvisats i etapp 1. Regleringsgraden för dessa kvarter är mer detaljerad än vad som anges i detaljplanen i övrigt.
Syftet med detta är att kvarteren ska kunna byggas så som skissförslagen i markanvisningsförslagen anger.
Högsta tillåtna nockhöjd och motsvarande våningsantal regleras i detaljplanen. Även byggnadernas placering mot gata och torg styrs i detaljplanen. Kvarterens storlek och läge styrs
huvudsakligen av plankartans användningsgränser.
På detta sätt kan den föreslagna kvartersstrukturen säkerställas för de flesta kvarter i
Kronandalen. Plankartan omfattar även några ”storkvarter” som ger en större flexibilitet
i utformningen av framtida bebyggelse (kvarteren vid Lulsundsbergets norra sluttning,
kvarteren mittemot torget, samt söder om förskolan i sluttningen mot Kronanbacken). Där är
kvartersgränser och kvartersstorlekar inte reglerade. Orsaken till detta är osäkerheter angående byggbarheten och möjligheten att anpassa vissa typer av byggnader till terrängen.

Lulsundet

Kronanbacken

Logementsvägen

Lulsundsberget

Honnörsbacken
Framtida

Kulturbyn

utvecklingsområde

Kronanhöjden

Figur 10. Planillustration, Kronandalen. Bilden visar ett exempel på hur den nya stadsdelen kan
komma att utformas.
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Den föreslagna kvartersstrukturen och olika byggnadshöjder har översiktligt studerats i en
sol- och skuggstudie. Se figur 13-14, nedan.

Grönstruktur
Grönstrukturen är högt prioriterad i hela stadsdelen. Stadsdelens parker kopplas ihop med
omkringliggande natur- och friluftsområden. Kopplingen mellan Lulsundsberget och Ormbergets natur- och rekreationsområde förstärks genom tydliga stråk genom stadsdelsparken.
Den öppna dagvattenanläggningen i stadsdelsparken bidrar till ett fint inslag i parken.

Bebyggelse och gestaltning
Bostadsbebyggelse
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet utgörs i dagsläget av ett fåtal byggnader, se
figur 6. Verksamheterna vid Återvinningscentralen/återvinningsmarknaden, samt Logementet ska flyttas och byggnaderna kommer att rivas. Byggnad C2 (f.d. pjäsutbildningshall) har
tidigare använts som filmstudio, men står idag tom då verksamheten har flyttat ut. C6 är
ett ammunitionsförråd intill den gamla korthållsbanan. Enligt den kulturhistoriska inventeringen är den värdefull både som enskild byggnad och i sitt sammanhang. Den kan dock inte
bevaras i detaljplanen. Dessa byggnader behöver rivas för att ge plats för nya bostäder.
Den före detta motorverkstaden, C7, föreslås vara kvar och byggas ut till en ny förskola. På
så sätt kan byggnaden bevaras och inkluderas i den nya stadsdelen i ett nytt sammanhang.
En tät bebyggelse eftersträvas inom planområdet, dels för en effektiv markanvändning och
dels för att skapa en stadskänsla. Genom att all bilparkering hänvisas till gemensamma parkeringshus och garage under bostadsgårdarna kan en hög täthet uppnås.
Byggrätten på varje fastighet regleras med en högsta tillåtna exploateringsgrad uttryckt i
byggnadsarea i procent av fastighetsarean (e00). Syftet är att säkerställa en viss storlek på
bostadsgårdar för utevistelse, samt möjlighet att omhänderta dagvatten inom fastigheten. För
kvarteren i nordost (etapp 1) regleras byggrätterna istället med prickmark eller plusmark.
För att säkerställa goda ljusförhållanden regleras byggnadernas höjd generellt till fyra våningar med möjlighet till inredningsbar vind. Detta skapar goda förutsättningar för direkt
solinstrålning på gator, innergårdar och i bostäder.
Längs Bensbyvägen, längs Krondalsvägen och vid stadsdelscentrum tillåts flerbostadshus
i fem våningar med möjlighet till inredningsbar vind. Vid cirkulationsplatsen i korsningen
Kompanivägen-Krondalsvägen tillåts något högre byggnader i upp till sex våningar. Parkeringshus får uppföras i högst fyra våningar.
Byggnadernas höjder regleras i detaljplanen genom våningsantal och högsta nockhöjd i
meter. Nockhöjden anger takkonstruktionens högsta del och räknas från medelmarknivån
invid byggnaden. Utöver nockhöjden får tekniska anordningar såsom ventilationsdon och
hisstoppar anordnas.
Den högsta tillåtna nockhöjden varierar beroende på byggnadens placering för att säkerställa
en viss variation och för att skapa goda solljusförhållanden. Angivna nockhöjder motsvarar
ungefärligt antal våningar enligt följande: 18 meter: fyra våningar, 20 meter: fem våningar, 24
meter: sex våningar. Höjderna varierar inom kvarteren beroende på vad ljusförhållanden til�låter. Utöver angivet antal våningar får inredningsbar vind anordnas. Föreslagna höjder har
studerats i en sol- och skuggstudie, se nedan.
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I några kvarter föreslås radhus med högsta nockhöjd 12 meter, vilket möjliggör tre våningar.
Husen placeras med entrén mot gångfartsgata. De ska anpassas till platsens topografi och
integreras med omgivande natur. Där lutningen är stor kan radhusen trappas upp längs med
gatan.
För att undvika problem med insyn till bostadslägenheter, gäller för flerbostadshus lägsta
sockelhöjd 0,8 meter, där bostäder anordnas i bottenvåning.
Lokaler för verksamheter och handel ska finnas i samtliga bottenvåningar kring torget och
mot huvudgatan (f1) för att tillföra mer liv och rörelse till stadsdelscentrum. Planbestämmelsen tillåter endast lokaler för centrumverksamhet och trapphusentréer i bottenvåning.
Bostäder och centrumverksamhet (BC) möjliggörs i kvarter för flerbostadshus inom hela
planområdet. Syftet är att mindre verksamheter ska kunna etablera sig även utanför själva
stadsdelscentrum.
Längs med Lulsundsbergets norra sluttning behöver bebyggelsen anpassas till den sluttande
terrängen. Ur bullersynpunkt tillåts endast lamellhus eller halvslutna kvarter (f2) och bostadsbyggnader ska placeras med långsidan mot gatan (p1). Byggnader och bostadsgårdar
ska utformas för att samspela och integreras med omgivande skogsmark. Suterrängvåning
får anordnas utöver angivet högsta antal våningar (suterräng). I denna sluttning kan även ett
eller två parkeringshus uppföras, lämpligen i suterräng. Den befintliga skogsvägen bevaras
som en tydlig gräns mellan byggnaderna och berget. Den tydliggörs på plankartan med
beteckningen stig (gångstig).

Figur 11. Plankarta
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För samtliga kvarter mot Bensbyvägen i norr gäller att suterrängvåning får anordnas. Syftet
är att möjliggöra anpassning till den omgivande terrängen.
Taken bör utformas med lutningar som möjliggör goda ljusförhållanden och vegetation eller
solpaneler. Gröna tak bidrar till fördröjning av dagvatten och är ett trevligt inslag i stadsbilden. Takutformning och taklutning regleras inte i detaljplanen då ett varierat taklandskap är
önskvärt.
Utifrån planförslagets föreslagna kvartersstruktur och byggnadshöjder uppskattas det totala
antalet bostäder till ca 1850 (utan inredd vindsvåning) och ca 2200 (med inredd vind).
Planförslaget möjliggör byggnader för vård- och omsorgsboende (B1) vid Lulsundsbergets
nordöstra sluttning med direkt närhet till parken och stadsdelscentrum.
En ny förskola föreslås placeras intill skogssluttningen i planområdets nordöstra del (S).
Befintlig byggnad C7 kan byggas om och byggas till för detta ändamål.
På plankartan anges två områden för teknikbyggnader. Bestämmelsen E1 omfattar en nätstation i parken i norra delen av planområdet. En kommunikationsmast finns idag i södra delen
av planområdet. Den regleras med beteckningen E2.

Skuggstudie
En översiktlig skuggstudie har gjorts för att se hur den föreslagna bebyggelsestrukturen
påverkar solljusinstrålning och skuggbildning i kvarteren. Se figur 13-14. Det är inte möjligt i
detta skede att göra en mer detaljerad studie, då området är avsett att exploateras av många
olika byggherrar under en längre tid och kvarterens exakta utformning därmed inte regleras
i planförslaget. Skuggstudien har inte tagit hänsyn till befintlig vegetation. Lulsundsberget i
söder bidrar till viss skuggning, vilket också är medräknat i skuggstudien.
Den föreslagna byggnadsstrukturen innebär i huvudsak halvslutna kvarter i fyra till fem våningar med möjlighet att inreda vindsvåning. Kvarterens ungefärliga storlek är 55x55 meter.
De kvarter som är något mindre utformas med en mer öppen kvartersstruktur. Detta innebär att såväl gårdar som större delen av byggnadskropparna får möjlighet till direkt solljus
någon gång under dagen från vår till höst.
De viktigaste allmänna platserna, stadsdelstorget samt de båda parkerna, ingår också i
skuggstudien. Med den föreslagna bebyggelsestrukturen så bedöms Kronandalen få gott om
solbelysta allmänna ytor.

Arbetsplatser och övrig bebyggelse
Inom planområdet finns idag följande verksamheter: Logementet med kontor, förråd och
upplag för Stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsverksamhet. Återvinningscentralen och återvinningsmarknaden. Dessa verksamheter ska flyttas till annan lokalisering för
att ge plats för nya bostäder.
Bebyggelsens användning regleras i planförslaget med olika beteckningar. Förutom bostadsändamål (B och B1) och förskola/skola (S1) ger planen möjlighet för lokaler för centrumverksamhet (C), t ex restaurang, butiker, kontor och handel.
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Figur 12. Flygvy från Lulsundet och Bensbyvägen i nordväst. Källa: Strategisk Arkitektur 2015.

Figur 13 Utdrag ur skuggstudie. Kvarteren vid norra entrén. Till vänster redovisas solljusförhållanden
20 mars kl. 08.00 och 12.00. Till höger redovisas solljusförhållanden 20 juni kl. 15.00 och 18.00.

23
51

Figur 14. Utdrag ur skuggstudie. Stadsdelscentrum och torget. Till vänster redovisas solljusförhållanden 20 mars kl. 08.00 och 12.00. Till höger redovisas solljusförhållanden 20 juni kl. 15.00 och 18.00.

Möbleringszoner
För att skapa ett levande gaturum och för att stärka det sociala livet i stadsdelen möjliggör
gatans utformning för verksamheter och boende i kvarteren att ta en meter av gatan i anspråk. Den del av gatuområdet (1 meter) som är närmast byggnadens fasad bör utformas för
att vara tillgängligt för möblering.
För verksamheter kring torget finns möjlighet att använda en viss del av torget som möbleringszon, för uteserveringar och liknande. Denna möbleringszon utgör lämpligen högst tre
meter av torgets yta närmast fasaden och kan tydliggöras med att markbeläggningen utformas med avvikande material.
Möbleringszoner i gatumark och på torget utgör allmän platsmark och det krävs tillstånd för
att använda detta utrymme.

Gestaltning
Ambitionen för Kronandalen är att skapa en varierad och blandad stadsmiljö. En viktig del
är gestaltningen av gaturummet som bebyggelsen förhåller sig till. Bebyggelse och utemiljö
bör utformas med goda materialval föra att vara hållbara på lång sikt med möjlighet att åldras vackert. Trä bör vara ett återkommande material i byggnader.
Parkeringshus bör utformas med en tilltalande arkitektur med en trygg och attraktiv miljö i
och intill parkeringshuset. Parkeringshus nära stadsdelscentrum kan med fördel inrymma
verksamheter i bottenvåning.
Utformningen av byggnader och kvarter regleras inte i detalj i planförslaget. Kvalitets- och
gestaltningsprogrammet ger viktiga ledtrådar för utformning och gestaltning av Kronan-
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dalen. Viktiga värden som önskas uppnås, men som inte regleras i detaljplanen, hanteras i
dialogen med byggherrarna och säkerställs i samband med markanvisningsprocessen.

Friytor, parker och natur
Gårdar
I samband med den markanvisningsprocess där kommunen anvisar mark för bostadsbyggande ställs krav på gårdarnas funktion och utformning. Detta är nödvändigt för att säkerställa en viss andel grönyta i utomhusmiljön och skapa ekologiskt effektiva och tilltalande
utemiljöer i staden.
Bostadsgårdarna ska utformas så att de bidrar till trivsamma utemiljöer för människor. De
ska också ha förmåga att fördröja dagvatten och dämpa effekten av negativa klimatförändringar (ökad nederbörd).
Ambitionen är att gårdarna ska fungera som mötesplatser som ska vara öppna för alla och
ska inte upplevas som privata. Alla kvarter ska ha gårdar som främjar möten, lek och samvaro. De ska utformas med en god tillgänglighet och upplevas trygga. Utemiljön ska vara
inspirerande och locka till aktivitet samt gärna ge möjlighet till egen odling. På gården ska
gemensamma och enskilda uteplatser anordnas, liksom lekplatser anpassade för mindre
barn.
Bostadsgårdarna utformas med intima mått, ca 30x30 meter. Gården ska helst ligga i höjd
med omgivande gator, men kan behöva höjas upp om underbyggda garage ska anläggas.
Gården ska kunna nås både genom öppningar i bebyggelsen mot gångfartsgata eller via
genomgående entréer. Upphöjda gårdar nås via trappor och ramper för god fysisk tillgänglighet. Friytor på kvartersmark, både privata och offentliga, bör ha lummiga planteringar,
vackra markbeläggning och lekutrustning med hög kvalitet.
Utomhusmiljön och gårdarnas utformning och funktion behöver anpassas till den avsedda
användningen, till exempel vid förskola och vård- och omsorgsboende. Friytor för friliggande förskolor bör uppfylla Boverkets riktlinjer för god skolgårdsmiljö. Friytor vid vård- och
omsorgsboenden bör utformas för äldres behov, särskilt avseende god tillgänglighet.

Park och natur
De öppna gräsfälten i området och skyttevallarna används idag för promenader, löpning
och hundrastning. Strax norr om planområdet ligger Ormbergets frilufts- och rekreationsområde med motionsspår, skidstadion, grillplatser, utegym, lekplatser, m.m. som används
av hela stadens befolkning. Från Ormberget finns en koppling till Ormberget-Hertsölandets
naturreservat via stigar och en markerad led, Hertsöleden. Skogsområdet på Lulsundsberget används för närrekreation av boende i närliggande stadsdelar. Där finns också banor för
cykling med mountainbike. Gång- och cykelvägarna runt Skurholmsfjärden i söder är ett
populärt promenadstråk.
De öppna gräsfälten i dagens Kronandalen kommer att bebyggas och ersätts med en långsträckt stadsdelspark i mitten av området. Parken förses med planteringar, sittplatser och
lekytor. Ett dagvattenstråk i form av en bäck sträcker sig genom parken, ner mot norra delen
av Kronandalen. Dagvattenstråket omges av park med vägar för gång och cykel. I den norra
delen vidgas parken till en mindre park ”Träffparken” med en grund damm för vattenlek
och en lekplats för barn i åldern 4–12 år.
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I parkens södra del ”Origoparken” planeras en gemensam samlingslokal som kan användas av allmänheten och olika föreningar för gemensamma aktiviteter. Lokalen ska vara en
samlande punkt och symbol för området. Ett mindre café kan inrymmas i lokalen. Se planillustrationen.
Parkområdet utformas så att de mest värdefulla tallarna i den södra delen av parken kan
bevaras. Parken kopplas ihop med befintlig skog i Kulturbyn genom flera passager över
Regementsgatan.
Planförslaget bidrar till att utveckla och förstärka kopplingen mellan omgivande bostadsområden och Ormbergets friluftsområde. Kopplingar genom stadsdelens grönstruktur visas
i figur 15. Kopplingen mellan Lulsundsberget och Ormberget förstärks av en gångfartsgata
som utformas integrerat med parken och där gång och cykeltrafik kommer att vara högt
prioriterat.
Möjligheten att ta sig mellan Kronandalen och Lulsundets badplats förbättras då korsningen
Bensbyvägen-Krondalsvägen byggs om till cirkulationsplats med säkra gång- och cykelpassager.
Under vintern finns möjlighet att anlägga ett enkelt skoterpreparerat skidspår i östvästlig
riktning genom den norra delen av stadsdelsparken och i nordsydlig sträckning i stadsdelsparken. Skidspåret ansluter till Ormberget via befintlig skidbro över Kronanvägen. Se
även figur 21.
Detaljplanen möjliggör även ett skidspår på parkmark i planområdets östra del, intill gångoch cykelvägen vid Kronanbacken. Detta säkerställs genom planbestämmelsen ”skidspår”.

Figur 15. Gröna stråk genom Kronandalens park- och naturområden och kopplingar till närliggande rekreationsområden.
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Skidspåret fungerar som en sammanbindande länk mellan omgivande bostadsområden,
närliggande skola/förskola och Ormbergets friluftsområde.
De delar av Lulsundsberget och skogsområdet mot Kronanbacken i öster, som inte föreslås
för bebyggelse, sparas som naturmark för rekreationsändamål. Kvar blir också många stigar
och skogsvägen längs Lulsundsbergets norra sluttning, som används av både gående och
cyklister. De viktigaste skogsstigarna/skogsvägarna betecknas på plankartan med ”stig”.
På Lulsundsberget utvecklas ett område med befintliga militära betongkonstruktioner till en
aktivitetsyta för ungdomar. Vid bergets fot i nordost ska en befintlig sluttning användas som
pulkabacke. Där ska även en lång rutschkana anläggas. Detta område betecknas som ”lek”.
I planområdets södra del planeras för en kombiplan/multiarena med plats för olika uteaktiviteter. Ett exempel på utformning visas i figur 16. Ytorna kommer att användas under dagtid för den nya skolans och sporthallens aktiviteter. Under kvällstid kommer föreningar att
kunna boka arenan. Övrig tid kan ytorna användas spontant av boende i stadsdelen. Detta
möjliggörs genom planbeteckningen R1, idrott, bollplan.

Offentlig och kommersiell service
Inom angränsande stadsdelar finns ett antal förskolor och skolor. På Hertsön finns två förskolor och en skola år 1-9. På Skurholmen finns en förskola samt en låg- och mellanstadieskola.
En ny skola, Tallkronanskolan, med kapacitet för 500 elever från förskoleklass till årskurs 6 är
under uppförande på Kronan. Planerad verksamhetsstart är höstterminen 2017. I anslutning
till den nya skolan byggs en ny sporthall.

Figur 16. Exempel på utformning av bollplanen/multiarenan söder om sporthallen. Skiss: Tyréns 201606-28.
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Idag finns det två förskolor inom Kronanområdet; Spira förskola och Tallrotens förskola. När
Kronandalen är fullt utbyggd kommer det att finnas behov av ytterligare två förskolor i området. En ny förskola med 6-8 avdelningar föreslås inom planområdet och den kommande
detaljplanen för Kronanvägen kommer att möjliggöra en ny förskola.
En utredning av lämpliga placeringar av en förskola inom området har genomförts. Utredningens resultat visar att två lägen är lämpliga för en placering. Dessa redovisas i figur 17.
Efter en närmare studie har alternativ A1 valts bort på grund av en sämre anpassning till den
föreslagna kvartersstrukturen och sämre möjligheter till ett sammanhängande gångstråk.
I detta planförslag förordas alternativ C1 som det bästa läget för en förskoleplacering. Alternativ C1 innebär att befintlig byggnad (C7) kan byggas om och byggas till för att inrymma
en förskola. Detta ger möjlighet att bevara och utveckla en karaktärsbyggnad som visar på
områdets tidigare militära användning. Planbestämmelsen e1 anger en byggrätt för förskola
motsvarande högst 2200 m2 bruttoarea (BTA).
Ett av målen för utbyggnaden av Kronandalen är att den som bosätter sig i Kronandalen ska
kunna bo i sin stadsdel hela livet. Ett nytt vård- och omsorgsboende föreslås placeras intill
Alternativ A1
mittemot stadsdelscentrum.
Detta alternativ
har valts bort p g
a sämre anpassning till den föreslagna kvartersstrukturen.

Alternativ C1
Befintlig byggnad C7 byggs
ut till förskola.
Detta alternativ
föreslås i detaljplanen.

Figur 17. Förslag till placering av förskola 6-8 avdelningar. Alternativ A1 respektive C1. Källa: Utredning förskoleplacering Kronandalen. MAF Arkitektkontor AB 2016-09-14.
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Lulsundsbergets nordöstra sluttning. Byggnaden ska inrymma 72 lägenheter med möjlighet
till ytterligare 72 lägenheter, totalt 144 lägenheter. En yta motsvarande ca 5700 m2 har avsatts
för detta ändamål.
Servicebostäder ska inrymmas i planerad bostadsbebyggelse, med totalt ca 30 lägenheter
samt två lägenheter för personal. Dessa placeras utspridda inom stadsdelen. Fördelningen av
servicebostäder sker i samband med kommande markanvisningar.
Det finns också ett behov av lokaler för hemtjänst och en samlingslokal som kan användas
för dagverksamhet. Dessa lokaler kan inrymmas i planerade flerbostadshus.
I dag finns ett café i angränsande Kulturbyn. I övrigt finns ingen kommersiell service inom
området. Kronandalen kommer att fungera som stadsdelscentrum för Lulsundet och Kronanområdet. Det nya stadsdelscentrum förväntas innehålla butiker, bland annat en livsmedelsbutik, restauranger, m.m.

Trafik
Gatunät
I takt med att omvandlingen av Kronanområdet påbörjades för cirka 10 år sedan har även
infrastrukturen i området byggts ut. Nya anslutningar till Kronan från Kronbacksvägen och
Bensbyvägen har tillkommit sedan utbyggnader av bostäder påbörjades.
Standarden på de befintliga gatorna är låg och uppfyller inte standarden för allmänna gator
i den framtida Kronandalen. Gatorna behöver byggas om i nya sträckningar och med en
utformning som bidrar till att främja låga fordonshastigheter och höja trafiksäkerheten.
Trafikmätningar på infartsvägarna till Kronan från år 2013-2015 visar att cirka 4000 fordon
per vardagsdygn använder den norra infarten från Bensbyvägen. Från infarten från Kronbacksvägen (västra cirkulationsplatsen) går cirka 5000 fordon per vardagsdygn.
Gatorna genom området används idag delvis för genomfartstrafik mellan Skurholmen och
Hertsön i östra delen av staden och Björksgatan och Porsön i den norra delen av staden. Det
saknas mätningar av genomfartstrafiken, men i trafikutredningen har flödet uppskattats till
runt 3500 fordon per dygn.
Kronandalen planeras med ett finmaskigt gatunät med gator i olika storlek och karaktär. Delar av den planerade gatustrukturen i Kronandalen har redan byggts, men ska kompletteras
med lokalgatunät samt en ny anslutning av områdets huvudgata mot Bensbyvägen. Samtliga
gator utom gångfartsgatorna kommer att skyltas till 30 km/h och kommer i sin utformning få
en hierarki med huvudgator, lokalgator och parkgator. Se figur 18.
Stadsdelen kommer att angöras via fyra entréer, två entreér från Bensbyvägen i norr , en via
Regementsgatan i öster och en från Kronbacksvägen. De fyra entréerna behövs för att fördela
trafiken så att inte belastningen ökar på Kronbackvägen och för att skapa ett nytt centralt
stråk genom Kronandalen.
Detaljplanen reglerar de största gatorna som ”GATA 1 huvudgata” (motsvarar huvudgata,
lokalgata 1 och 2 samt parkgata i programmet). Gångfartsgator ges beteckningen ”GATA 2
lokalgata” i detaljplanen. Ett förslag på utformning av huvudgata redovisas i figur 19.
Utformningen av gator i hela Kronandalen ska medverka till låga hastigheter och trygga
färdvägar för fotgängare. Trafikslag prioriteras i ordningen: gång, cykel, buss och sist bilen.
Samtidigt ska det ska vara lätt att nå den nya stadsdelen med alla trafikslag.
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Ambitionen har varit att skapa en tillgänglig och promenadvänlig stad genom att möjliggöra
flera val av färdvägar genom ett finmaskigt gatunät. Valet av att vissa gator ska vara allmänna och vissa inte grundas på att säkerställa möjligheten att färdas genom stadsdelen i olika
riktningar. Principen har varit att gator som ska användas av allmänheten ska vara allmänna.
Huvudgatorna utformas med längsgående cykelvägar. Gångfartsgatorna har inte uppdelade
gång- och cykelbanor, utan där ska alla trafikslag samsas i samma gaturum. Dessa gator utformas främst för gående och för lekande barn medan de ändå görs körbara för att de boende
i kvarteret vid behov ska kunna angöra med bil direkt till entrén. Utformningen ska bidra till
en naturlig fartbegränsning och hastigheter begränsas till gångfart.
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Figur 18. Stadsdelens fem föreslagna gatutyper. Illustration: Strategisk Arkitektur. Kvalitets- och gestaltningsprogram Kronandalen, dec 2015.

Figur 19. Krondalsvägen, Exercisvägen, Kompanivägen. Utformningsförslag - sektion. Förslagsskiss
tillgänglighet gata, WSP Luleå 2017-01-11.
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Stadsdelen sammankopplas till övriga stadsdelar via Bensbyvägen och Kronbacksvägen/
Svartövägen. Kopplingar till omgivande natur- och rekreationsområden stärks genom att
befintliga gröna stråk mot Lulsundsberget och Ormberget bevaras och vidareutvecklas.
Vid korsningar mellan gata och park kommer upphöjda övergångsställen att anordnas, för
att säkerställa trafiksäkra övergångar för gående och cyklister.
Under byggtiden finns behov av en tillfällig infartsväg från Bensbyvägen i norr. Den kommer att koppla ihop Bensbyvägen med Krondalsvägen. Den tillfälliga infartsvägen strax öster om Logementet regleras inte i detaljplanen, då den redan är byggd. När den nya infarten
från Bensbyvägen i nordväst kan byggas tas den tillfälliga vägen bort.

Gång- och cykeltrafik
Kronandalen ska vara en gång- och cykelvänlig stadsdel. Det ska vara lätt att färdas till och
från och genom stadsdelen i olika riktningar. Det ska vara lätt att nå olika målpunkter i
stadsdelen. Det ska kännas naturligt att välja att gå eller cykla framför att åka bil.
Kartan i figur 20 visar det övergripande gång- och cykelvägnätet och kopplingar mellan
Kronandalen och övriga bostadsområden.
Inom Kronandalen kommer huvudstråket att utgöras av längsgående gång- och cykelbanor längs huvudgatorna. En ny gång- och cykelväg planeras längs med Bensbyvägen med
kopplingar in till Kronandalen. För att uppnå en bättre trygghet på gång- och cykelvägar ska
husen ha genomgående entréer och alltså inga stängda ”baksidor”. Gång- och cykelvägar
inom parkmark redovisas med egenskapsbestämmelsen ”gc-väg” för att tydliggöra deras
läge och sträckning genom parken. Alla gång- och cykelvägar med beteckningen ”GCM-väg”
och gc-väg” ska vara belysta och kommer att snöröjas.

Figur 20. Gång- och cykelstråk, översiktskarta. Kopplingar mellan Kronandalen och omkringliggande
stadsdelar. Luleå kommun 2016.
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Kartan i figur 21 visar planerade gång- och cykelstråk genom Kronandalen. Gångstråk snöröjs inte under vintern. Gång- och cykelstråk (GC-stråk) är separerade från övrig trafik, har
belysning och snöröjs under vintern. Gång- och cykeltrafik på gator (GC gata) sker antingen
på separata gång- och cykelbanor eller i blandtrafik på gångfartsgator. Bilden visar även möjlighet att anordna skidspår under vintern.
I samband med kommande detaljplan för Kronanvägen behöver frågan om säkra passager
över Kronanvägen för gående och cyklister utredas vidare. De röda ringarna i figur 21 visar
platser utanför planområdet där kopplingar mellan stråk och trafiksäkra passager för gående
och cyklister behöver studeras närmare.

Kollektivtrafik
Idag trafikeras Kulturbyn, Kronandalen och Lulsundsberget med två lokalbusslinjer, linje
6 och linje 8. Båda linjerna går genom Kronandalen. Det finns busshållplatser uppe på Lulsundsberget, vid Regementsvägen och i Kulturbyn, vid den sydöstra infarten till Kronan.
Dessutom trafikeras Bensbyvägen i norr av lokalbusslinje 2 och linje 223 från Länstrafiken.
Lokalbusslinje 3 går genom Lulsundst och trafikerar Bensbyvägen söder om korsningen med
Logemenstgatan.
Hållplatslägen och linjesträckningar kommer att förändras i och med utbyggnaden av bostäder i Kronandalen. Målet är att turtätheten för busslinjer genom Kronanområdet ska vara tiominuterstrafik. Den genomgående busslinjen, linje 6, ska inom några år trafikeras av elbussar
(gul linje i figur 23). De nya linjesträckningarna och totalt antal bussar är inte helt bestämt
ännu. Figur 22 visar ett av utredningsalternativen, ”alternativ H”, för framtida kollektivtrafik
genom Kronandalen. Föreslagen placering av busshållplatser redovisas på karta i figur 23.
Gångstråk
GC stråk
GC gata
Skidspår
Framtida passage?

Figur 21. Gång- och cykelstråk inom Kronandalen. Förutom dessa stråk finns gång- och cykelbanor
längs gatorna.
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Trafikanalysen och bullerberäkningen har utgått ifrån utredningsalternativ H, då detta är det
alternativ som förväntas ge störst påverkan inom området. Trots att den gula linjen i figur
22 avses trafikeras av elbussar, har bullerutredningen utgått ifrån att alla bussar räknas som
vanliga tunga fordon.

Biltrafik
Exploateringen av Kronandalen kommer att generera ökad trafik till och från planområdet.
Den planerade bebyggelsen kommer enligt den trafikanalys som gjorts att generera ca 10 000
fordonsrörelser per dygn. Den stora merparten av dessa alstras av de boende inom området.
I dagsläget är en stor del av trafiken i Kronandalen genomfartstrafik. När den planerade
Kronanvägen byggs, kommer en stor del av denna genomfartstrafik att flyttas ut ur Kronandalen.
En trafikanalys för Kronanområdet har gjorts i syfte att utreda konsekvenser för trafiksystemet för en framtida situation då Kronandalen är fullt utbyggd. Enligt trafikanalysen kommer
planerad bebyggelse i Kronanområdet och i omgivande stadsdelar att bidra till ökade trafikmängder på främst Bensbyvägen men också på Kronbacksvägen och Svartövägen. Trafikflöden idag och enligt prognos 2030 redovisas i figur 24 och 25 nedan.

Parkering
Bilparkering
För att uppnå en blandad och trygg stadsmiljö ska parkeringsplatser för boende och verksamheter samlas i gemensamma parkeringshus eller i underbyggda parkeringsgarage.

Figur 22. ”Alternativ H” för framtida kollektivtrafik genom Kronanområdet. (Luleå kommun 2016). Gul
linje ska trafikeras av elbussar.
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Öppna markparkeringar ska undvikas. Markparkering för bilar på kvartersmark ska bara
finnas för funktionsnedsatta personer med parkeringstillstånd. Längs huvudgatorna i området planeras för ett antal platser korttidsparkering främst för besökare till allmänna platser,
parken, pulkabacken, och liknande samt till olika verksamheter.
För Kronandalen eftersträvas ett parkeringstal för bil på 0,7 bilplatser per bostad inklusive
besöksparkering (7 bilplatser / 1000 m2 BTA). Det är något lägre jämfört med Luleå kommuns parkeringsnorm från 2016. Där anges ett p-tal på 0,9 bilplatser per bostad (9 bilplatser
/1000 m2 BTA) för flerbostadshus, inklusive besöksparkering. Parkeringstalet inkluderar inte
platser för korttidsparkering längs gatan.
Ett lägre parkeringstal i Kronandalen motiveras med ambitionen att främja andra transportsätt än bil genom vissa åtgärder som minskar behovet av egen bil. Exempel på sådana åtgärder är: olika typer av respooler med miljöfordon, avtal om bilpooler för boende, enkla system för bokning, laddplatser för fordon och information om olika resealternativ, förbättrade
cykelfaciliteter, (t ex fast luftpump, reparationsrum, ladduttag för elcykel), täta turer med
kollektivtrafik.
Genom ett lågt parkeringstal och en ambitiös satsning på olika åtgärder som bidrar till att
fler övergår till hållbara sätt att resa, kan en minskning av biltrafiken förväntas. Detta i sin tur
innebär minskade störningar av buller och luftföroreningar. Dessutom blir stadsmiljön mer
trygg och attraktiv om stora hårdgjorda parkeringsytor kan undvikas.
Parkeringstalet ska vara sådant att besökande ska ha god tillgång till parkering för kortare
tider. Boende ska ha tillräckligt med parkeringsplatser för att inte behöva ta bilen till jobbet.

Figur 23. Placering av busshållplatser inom Kronandalen.
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Figur 24 Trafikflöden runt Kronan. Nuläge, fordon per vardagsdygn (flöden från trafikmodell). Ramböll
2016

Figur 25. Vardagsdygnstrafik (fordon /dygn) inom och runt Kronan. Prognosår 2030 med Kronandalen
fullt utbyggd. Ramböll 2016
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Maximala gångavstånd till parkering från boende och verksamheter utgår ifrån parkeringsnormens rekommendationer.
När stadsdelen är fullt utbyggd med maximalt ca 2200 bostäder, innebär detta ett parkeringsbehov av ca 1550 bilplatser (räknat med ett p-tal på 0,7). Planillustrationen redovisar ett exempel på placering och ytbehov för gemensamma parkeringshus. Planförslaget ger möjlighet
till ytterligare parkeringshus, bland annat i kvarteren längs Lulsundsbergets norra sluttning
och söder om stadsdelscentrum. Om 1000 parkeringsplatser anordnas i gemensamma parkeringshus, motsvarar detta ca 60-70% av det totala behovet. Resterande parkeringsplatser kan
anordnas i undergrävda garage under bostadsgårdarna.
Planförslaget ger möjlighet till att uppfylla parkeringstalet för bil på 0,7 bilplatser per bostad.
I samband med kommande markanvisningar behöver parkeringsbehovet ses över och anpassas till det verkliga antalet bostäder i varje markanvisningsetapp.
För kvarter i sluttning tillåts parkeringsgarage ligga i gatunivå, vilket skapar förutsättningar
för en plan innergård. Parkeringsgarage bör inte ha fasad direkt mot gata i gatuplan. Där kan
istället bostäder, bostadskomplement eller verksamhetslokaler placeras.
Användningsbestämmelsen B, bostäder tillåter parkeringshus eller undergrävda garage för
bostadsändamål. Där parkering för andra ändamål avses (t ex för centrumändamål) används
beteckningen P1, parkeringshus.
Cykelparkering
Parkeringsplatser för cyklar ska anordnas inom varje fastighet, så nära bostaden som möjligt.
Cykelparkeringar ska vara väderskyddade och det ska finnas möjlighet att låsa fast sin cykel.
Parkeringstalet för cykel är 2,5 platser per bostad (minimital).

Tillgänglighet
Möjligheterna att färdas till och från Kronanområdet till fots och på cykel samt för skidåkare,
begränsas av Lulsundsbergets branta sluttningar. De omgivande större vägarna - Bensbyvägen, Svartövägen och Kronbacksvägen - utgör också betydande barriärer.
Marken inom planområdet lutar och det kan bli problem att skapa gator och stråk med tillräckligt små lutningar för att klara kraven på tillgänglighet. Gator samt gång- och cykelvägar
föreslås i sådana lägen där det är möjligt att klara godtagbara lutningar. Där det inte finns
förutsättningar för att klara godtagbara lutningar har inga gator eller stråk placerats. Det
förekommer gångstigar i park- och naturmark som inte kommer att snöröjas under vintern.
dessa stråk kommer i vissa fall att ha lutningar som är större än det som anses vara god
standard. Dessa stigar kan ses som en tillgång för de boende i området som kan använda
stigarna för skidåkning, promenader, pulkaåkning och så vidare.
Den nya infarten från Bensbyvägen kommer att medföra en bättre tillgänglighet genom området för alla trafikslag. Nya gator och gång-/cykelstråk kommer att knytas ihop med befintliga. Genom en finmaskig gatustruktur där gatorna i de viktigaste stråken är allmänna kan
tillgänglighet inom stadsdelen för gående och cyklister till viss del uppnås. Som en följd av
att alla gator inte är allmänna finns en risk för att tillgängligheten och framkomligheten för
allmänheten på de gator som är kvartersgator inte kan säkerställas.
Genom stadsdelsparken kommer ett skidspår att köras upp med snöskoter under vintern för
att göra det möjligt att nå Ormbergets skidanläggning från stadsdelarna söder om området.
Se figur 15. Skidspåret kommer att kopplas ihop med det befintliga anslutningsspåret vid
skidbron över Kronanvägen. Skidbron fungerar som passage för skidåkare under vintern
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men den är inte lämplig att använda för gående och cyklister på grund av den branta lutningen.
Nya byggnader ska enligt lag utformas så att de är tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Plan- och bygglagen gäller för att säkerställa
att en god tillgänglighet uppnås, både för omgivande mark och inom byggnaden. Tillgängligheten prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd.
Eftersom planområdets terrängförhållanden varierar med relativt stora höjdskillnader i vissa
sluttningar kan det ge vissa begränsningar för tillgängligheten. Detta behöver beaktas vid
projektering av varje kvarter. Parkeringsplatser samt angöring nära varje byggnads huvudentré ska anordnas för funktionsnedsatta.
Tillgängligheten för gående och cyklister över Bensbyvägen i riktning mot Luleå centrum
behöver ses över i ett större sammanhang för att säkerställa detaljplanens intentioner om god
tillgänglighet för alla. Se figur 21.

Hållbarhet
Social hållbarhet handlar om ett gott liv och en god livsmiljö för alla. Ekologisk hållbarhet
handlar om att allt vi gör måste rymmas inom ramen för ekossystemets gränser. Ekonomisk
hållbarhet kan definieras som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.
Här följer ett resonemang kring vilka konsekvenser detaljplanens genomförande kan leda
till, sett ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sociala konsekvenser av planförslaget
Detaljplanens genomförande förväntas bidra till:
- en mer säker och tillgänglig utomhusmiljö
- utökad kommunal service med förskola, servicebostäder, vård- och omsorgsboende
- utökad kommersiell service, livsmedelsbutik, m.m.
- blandade upplåtelseformer för att ge möjlighet till en befolkning med olika inkomstnivåer
- genom en variation av boendeformer kan den som bosätter sig i Kronandalen bo kvar i
stadsdelen hela livet.
- en blandning av funktioner som ökar möjligheten att kunna bo och arbeta inom stadsdelen.
- det sociala livet gynnas genom fler mötesplatser i form av stadsdelstorget, stadsdelspark,
kvarterspark, ungdomsplatsen på Lulsundsberget, gemensamma bostadsgårdar och samlingslokaler, m.m.
- goda förutsättningar till fysisk aktivitet, möjlighet till en god hälsa för de boende genom
närhet till rekreationsområden, motionsspår, sporthall.
- områdets grönstruktur blir mer varierad i och med parken med konststråket, iordningsställda gångstråk, skidspår, m.m. vilket ger möjligheter till fler spontana utomhusaktiviteter.
- goda uppväxtvillkor för barn och unga, genom möjlighet att röra sig fritt i parken och i
närliggande skogsområden, samt trygga och säkra skolvägar där de själva kan gå och cykla
till skolan.
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- fler bostäder som utsätts för trafikbuller ökar. Riktvärden för trafikbuller kan uppnås genom att bostädernas utformning anpassas till förväntade bullerförhållanden.
- Luleå terrängcyklister kommer få mindre utrymme för sina cykelbanor på Lulsundsberget.
- möjligheten för alla att använda alla gator, stråk och passager genom stadsdelen kan inte
säkerställas då alla gator inte blir allmänna. Det finns en risk för att kvartersgator inte hålls
öppna och tillgängliga för alla att passera genom. I arbetet med detaljplanen har olika lösningar jämförts. På grund av höga kostnader för drift- och underhåll av kommunala gator
har kommunen valt det nu aktuella förslaget.

Ekonomiska konsekvenser av planförslaget
Detaljplanens genomförande förväntas bidra till:
- att Luleås vision om 10 000 fler invånare delvis kan förverkligas
- att öka Luleås attraktivitet som bostadsort
- ett större utbud av bostäder och förbättrad bostadsmarknad
- en hög boendetäthet som ger underlag för verksamheter (dagligvaruhandel) och ett socialt
stadsliv. En hög boendetäthet bidrar också till ett effektivt nyttjande av infrastrukturinvesteringar (investeringar för vatten, spillvatten och dagvatten samt gator och parker).
- bilparkeringar i parkeringshus och i garage under kvarteren ger bättre markanvändning
jämfört med ytkrävande markparkeringar.
- nya verksamhetslokaler ger möjlighet till småföretagare att etablera sig i området
- de redan boende på Lulsundsberget och inom Kronanområdet kommer få bättre service i
form av t ex en livsmedelsbutik, restaurang och café, samt utökad busstrafik
- Kommunens ekonomi påverkas genom ökade kostnader för drift- och underhåll för en
ökad skötselnivå när gator, torg , parker och öppet dagvattensystem måste skötas. Den täta
stadsbebyggelsen ger högre driftskostnader för vinterväghållning, än i andra stadsdelar med
glesare bebyggelse. Förväntade driftkostnader för Kronandalen ligger nästan i nivå med de
för Luleå centrum.
- Det blir ett större slitage på närliggande stigar, parker och skogsområden och sådana ytor
måste utformas för att hålla. Skötsel behöver ske med metoder och till kostnader som mer
kan jämföras med Luleå centrum än i andra stadsdelar med glesare bebyggelse.
- Skidbron över Kronanvägen behöver byggas om för att kunna användas av gående och
cyklister. Alternativet är att anordna en säker passage i annan form.
- Säkra och tydliga gång- och cykelvägar mellan Kronanområdet och Luleå centrum är ett
mål i detta planarbete och de ses också över och förbättras i pågående arbete med närliggande projekt, t ex Östra Länken och utbyggnaden av Honnörsbacken, samt i kommande
detaljplan för Kronanvägen.
- Satsningen på kollektivtrafik av hög kvalitet med god turtäthet och nära till hållplatser för
de boende inom hela Kronanområdet ger ökade kostnader för Luleå Lokaltrafik.
- Befintliga verksamheter i Kulturbyn kan eventuellt påverkas negativt om hyresnivåerna i
området höjs.
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Ekologiska konsekvenser av planförslaget
- ökad biltrafik i och med fler transporter till och från och genom stadsdelen
- att gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras
- Det täta gatunätet ger korta avstånd till bostäder, rekreation och service. Stora delar av
Kronandalen ligger inom gångavstånd från stadsdelens centrum. Det blir lättare att välja att
gå eller cykla.
- utökad kollektivtrafik genom Kronanområdet med hög turtäthet ger förutsättningar för
ökat bussresande.
- elbusslinjen genom området leder till mindre utsläpp och mindre buller än vanliga bussar.
- Stora delar av det bostadsnära skogs-/rekreationsområdet Lulsundsberget bevaras men
skogsområden och träddungar inom området kommer minska i antal och yta.
- en del av skogen ersätts av tät stadsbebyggelse, vilket leder till att spridningsmöjligheter för
smådjur, fåglar och växter försämras.
- ökad aktivitet i närliggande naturområden kan påverka flora och fauna.
- och kopplas till friluftsområdet Ormberget genom gångvägar och enkla skidspår.
- den nya bebyggelsens täta kvartersstruktur kommer stoppa upp vindarna och ett bättre
mikroklimat kan förväntas i området.
- alla nya bostäder ansluts till det kommunala fjärrvärmenätet, vilket är en klimatsmart uppvärmningsform
- goda förutsättningar för solpaneler på tak och fasader
- frågan om en plats för ett större snöupplag är inte löst i detaljplanen. Frågan utreds inom
Kronanprojektet. Om ingen lösning kan finnas, kan detta medföra långa transporter av snö
under vintern.
På Kronan bör delar av området vara experimentområde för byggande med minimal energianvändning, kanske till och med plusenergihus. Inför kommande markanvisningsetapper kommer dialog föras med byggherrar, Luleå tekniska universitet med flera, kring ett
experimentområde eller experimentkvarter. Utöver energianvändning kan det finnas andra
områden inom ekologisk, ekonomisk och/eller social hållbarhet som kan vara föremål för ett
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utpekat projekt för utveckling, experiment och lärande. Något utpekat område eller kvarter
redovisas inte i detaljplanen. Lokaliseringen kan bero på vilken typ av utvecklingsprojekt
som blir aktuellt.

Miljökonsekvensbeskrivning - samlad bedömning
En miljökonsekvensbeskrivning av en detaljplan görs i syfte att få en helhetssyn av den
miljöpåverkan som en planerad markanvändning kan antas medföra. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har gjorts för det aktuella planförslaget.
Miljökonsekvensbeskrivningen redogör för förutsättningar, konsekvenser och åtgärdsförslag
av följande miljöaspekter:
• Mark och vatten, som främst behandlar förorenad mark och sulfidjord samt vattenkvalitet
och grundvattensänkning,
• Trafik, som behandlar den ökade trafiken i området, buller och luftkvalitet,
• Växt- och djurliv, som behandlar viktiga spridningskorridorer,
• Kulturmiljö redovisar byggnader och miljöer som är viktiga för att bevara det kulturella
arvet,
• Stads- och landskapsbild behandlar upplevelsen av den nya stadsdelen.
Planförslagets konsekvenser bedöms mot ett alternativ som utgörs av planprogrammets
förslag för Kronandalen samt ett nollalternativ som innebär den sannolika utvecklingen i
området om inte exploatering enligt detaljplanen sker. Nollalternativet innebär att Logementet (kommunens drift- och underhållsavdelning) och filmstudion (Studio Kronan) som idag
finns inom planområdet blir kvar. Kulturbyn Kronan exploateras enligt pågående förslag och
Kronanvägen anläggs som planerat.
I tabellen sammanfattas bedömningen av planförslagets, alternativ planprogrammet och
nollalternativets konsekvenser, samt vilka åtgärder som föreslås. Bedömningsgrunderna
finns beskrivna i miljökonsekvensbeskrivningen.
På följande sidor återges i tabellform en samlad bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen med förslag till uppföljning.
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Hälsa och säkerhet
Trafikbuller
Allmänt om buller
Riktvärden för buller anges i ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå. Ekvivalent ljudnivå
avser en medelljudnivå under en given tidsperiod, t.ex. under ett dygn för buller från väg
och järnväg. Maximal ljudnivå avser den högsta ljudnivån under en viss period, exempelvis
för en serie fordonspassager.
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en byggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats
om en sådan ska anordnas i anslutning till bostaden. Om det finns fler än en uteplats gäller
kraven för minst en av dem. Denna kan vara gemensam för flera bostäder eller enskild.
Riksdagen har i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggande antagit riktvärden
som gäller utomhus vid nybyggnad av bostäder. Förordningen grundas i Plan- och bygglagens 2 kap. 6 a § om hur bostäder ska lokaliseras och anpassas till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga bullerstörningar.
Bostäder bör därför lokaliseras så att följande nivåer ej överskrids:
utomhus vid fasad

55 dB(A) ekvivalent ljudnivå *

utomhus vid uteplats

50 dB(A) ekvivalent ljudnivå

utomhus vid uteplats i anslutning till bostad

70 dB(A) mamimal ljudnivå **

* Om 55 dB(A) ändå överskrids bör minst hälften av alla bostadsrum i en bostad vara vända mot en
sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och där 70 dB(A) maximal ljudnivå
inte överskrids under nattid kl. 22.00–06.00.
** Om 70 dB(A) ändå överskrids bör nivån inte överskridas med mer än 10 dB och max 5 gånger per
timme under dagtid kl. 06.00-22.00.
Buller och människors hälsa
Forskning visar att buller kan påverka människors hälsa negativt, och att denna påverkan
ofta underskattas. Därför ska nya bostadsbyggnader lokaliseras, utformas och placeras på ett
sätt som är lämpligt med hänsyn till till människors hälsa och möjligheterna att förebygga
bullerstörningar. De beräknade bullernivåerna överskrider på vissa ställen de bullernivåer,
som bedömts godtagbara ur hälsosynpunkt. Därför måste bostadshus och uteplatser i dessa
lägen utformas så att en godtagbar boendemiljö ur bullersynpunkt kan uppnås.
Detaljplanen ger möjlighet att placera och utforma de planerade bostadshusen så att gällande
riktvärden kan uppnås och bostäderna får en tillräckligt god miljö ur bullersynpunkt. Se
följande avsnitt om bullerutredning.
Bullerutredning, sammanfattning
En trafikanalys och en trafikbullerutredning har genomförts för Kronandalen. Resultatet från
utredningen visar att riktvärdet 55 dB(A) vid fasad överskrids vid samtliga fasader mot de
större vägarna och gatorna i området. Den föreslagna bebyggelsestrukturen innebär att tysta
sidor skapas mot innergårdar där ljudnivån endast i undantagsfall överskrider 50 dB(A). Inte
på någon innergård beräknas den maximala ljudnivån till över 70 dB(A) som frifältsvärde
vid närmaste fasad.
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Figur 26. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark, framtida situation 2030. Trafikbullerutredning,
Ramböll Sverige AB 2016-09-21.

Figur 27. Maximal ljudutbredning 2 meter ovan mark, framtida situation 2030. Trafikbullerutredning,
Ramböll Sverige AB 2016-09-21.
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För hörnlägenheter är det generellt svårt att klara utomhusriktvärden. Där det är svårt att
uppfylla gällande riktvärden finns i många fall möjlighet att uppföra enkelsidiga lägenheter
mindre än 35 m2. För sådana mindre lägenheter kan upp till 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå
tillåtas vid fasad. Om tung trafik trafikerar området regelbundet under nattetid (t ex. bussar
i linjetrafik) kan det bli svårt för hörnlägenheter att klara 70 dB(A) vid fasad nattetid vid den
tystare sidan. Se figur 28.
Uteplatser kan placeras på innergårdar utan risk för överskridande av riktvärden.
Bullerberäkningen har utgått från att alla busslinjer trafikeras med dieselbussar, trots att den
genomgående busslinjen ska trafikeras med elbussar. Elbussar är fördelaktiga ur ett bullerperspektiv, då de är betydligt tystare än diselbussar.
Bussar kommer stå för en förhållandevis liten andel av den totala trafiken genom området.
Därför bedöms skillnaden i ekvivalent ljudnivå från elbusstrafiken i stort till cirka 1 dB(A)
lägre jämfört med dieselbussar.
Elbusstrafik innebär att antalet tillfällen med höga ljudnivåer (som uppfattas störande då de
skiljer ut sig från medelljudnivån) minskar betydligt, särskilt runt busshållplatser. Detta bör
innebära en betydligt bättre bullersituation längs busstråken genom området. Fortfarande
kommer annan tung trafik att trafikera området som bland annat distributionstrafik, men
detta blir vid färre tillfällen och kan antas ske till största del under tider då det inte stör boende i hög utsträckning.
Resonemang kring buller
Vid bedömning av buller vid fasad är det frifältsvärdet som tillämpas. Frifältsvärdet tar inte
hänsyn till hur buller reflekteras t ex mellan olika huskroppar, utan ger endast ett värde på
ljudnivån direkt intill fasaden.
I en tät kvartersstruktur med hårda gaturum krävs små trafikmängder för att ljudnivån ska
uppgå till riktvärdet 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasader. Vid nybyggnad av bostäder
i sådana miljöer krävs därför ofta att den avstegsregel som anges i trafikbullerförordningen
tillämpas. Den säger att då 55 dB(A) överskrids vid fasad bör hälften av bostadsrummen
vändas mot en sida där 55 dB(A) inte överskrids. Förordningen säger även att vid en sådan
tystare sida ska inte den maximala ljudnivån överskrida 70 dB(A) under nattetid.
Den bebyggelsestruktur som föreslås för Kronandalen är väl anpassad för att kunna uppfylla
denna avstegsregel. De skyddade innergårdarna beräknas allmänt få låga ljudnivåer trots
att ljudnivån mot gatorna i många fall överskrider 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Det är dock
viktigt att lägenheter utformas med detta i beaktande så att minst hälften av rummen (gärna
sovrum) placeras mot den tystare sidan. Detta regleras med följande planbestämmelse:
”Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.”
En svårighet med en sluten kvartersutformning är att hörnlägenheter blir svåra att utforma
så att de uppfyller avstegskravet med hälften av rummen i en lägenhet mot en tystare sida.
Därför kan det bli svårt att klara kraven för flera hörnlägenheter inom planområdet. Detta
visas med markeringar i figur 28.
I trafikbullerförordningen anges hur enkelsidiga små lägenheter, under 35 kvadratmeter,
kan tillåtas ha 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid fasad. Då ljudnivåer inom området i de flesta
fall har beräknats till under 60 dB(A) även mot gatusidan kan ett sätt att lösa problemet med
hörnlägenheter vara att placera små lägenheter i hörnlägen. På så sätt bedöms de flesta av de
utsatta hörnlägenheterna inom detaljplanen att kunna lösas så att riktvärden i förordningen
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Figur 28. Högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasad. Svart markering visar hörn där det kan bli svårt att
passa in en lägenhet med hälften av rummen placerade mot en tystare sida. Frifältsvärden, framtida
situation 2030. Trafikbullerutredning, Ramböll Sverige AB 2016-09-21.

kan uppnås. Alternativet är att bygga extra stora genomgående lägenheter i bullerutsatta
kvartershörn på de våningar som är mest bullerstörda. Då kan hälften av bostadsrummen
vändas mot tyst sida.
Följande planbestämmelse syftar till att reglera lägenhetsstorleken för enkelsidiga lägenheter
mot bullerstörd gata så att bullerriktvärden kan uppnås: ”Enkelsidiga lägenheter mot GATA1
och Bensbyvägen ska vara mindre än 35 m2. Där beräknade bullernivåer överskrider 60 dB(A) får inte
enkelsidiga lägenheter anordnas.”
De föreslagna radhuslängorna klarar kraven för buller vid fasad. Däremot kommer de radhus som placeras närmast gatan troligen inte att klara riktvärden för uteplats utan åtgärder.
Se figur 27. Därför har en planbestämmelse om lokala bullerskärmar vid radhus införts:
m1 ”Lokala skärmar ska anordnas vid uteplats i anslutning till radhus för att säkerställa att gällande
bullerriktvärden uppnås.”
På samtliga innergårdar utom en (mot Bensbyvägen) bedöms det som möjligt att fritt placera
uteplatser som klarar riktvärden för buller, både avseende ekvivalent och maximal ljudnivå.
För kvarteret i nordväst, söder om Krondalsvägen, gäller följande planbestämmelser: f2
”Endast lamellhus.” och ”Byggnad ska placeras med långsidan mot gata.” Syftet är att förhindra
att punkthus uppförs, då detta skulle innebära svårigheter att uppnå gällande riktvärden för
utomhusbuller vid fasad och uteplats.
Sammanfattningsvis möjliggör detaljplanen att gällande riktvärden för trafikbuller och tillåtna avstegsregler kan uppfyllas. På några ställen kan åtgärder krävas för att uppfylla gällande
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riktvärden för buller vid fasad och uteplatser. Inom hela planområdet finns goda möjligheter
till utevistelse i tysta miljöer; park och skogsområden. Detta bör också vägas in i den samlade
bedömningen av den totala bullersituationen.
Om det i samband med framtida markanvisningar blir aktuellt med avsteg från den föreslagna kvarters- och bebyggelsestrukturen måste byggherren redovisa hur gällande riktvärden
för utomhusbuller kan uppnås.
I syfte att förbättra utomhusmiljön i parkområdet närmast Bensbyvägen i norr föreslås ett antal bullerskärmas uppföras. Dessa bullerskärmar har en ljuddämpande effekt som redovisas
i figur 30. Jämfört med utgångsläget (figur 29) ger skärmarna dessutom en förbättrad bullermiljö för bostadshus i närheten.

Figur 29. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark. Utgångsläge utan bullerskydd. Ramböll Sverige AB 2017-03-14.

Figur 30. Ekvivalent ljudutbredning 2 meter ovan mark. Framtida situation år 2030, förslag 3. Ramböll
Sverige AB 2017-03-14.
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Luftkvalitet
För att ta reda på hur luftkvaliteten i området påverkas av den föreslagna exploateringen har
en beräkning av luftkvalitet gjorts. Trafikanalysens beräknade trafikmängder har använts
som underlag. Läs mer under rubriken ”Miljökvalitetsnormer för utomhusluft” nedan.

Säkerhet och risker
Insatstiden för räddningstjänsten till planområdet bedöms vara god. Räddningsvägar är
huvudgator och lokalgator i stadsdelen. Kvartersgator och gång- och cykelvägar kan också
användas som räddningsvägar.
År 2009 gjordes en riskanalys för Kulturbyn Kronan med syftet att identifiera och bedöma
möjliga risk- och störningskällor inom området. De största riskkällorna bedömdes vara pågående verksamheter (skjutbanan, Återvinningscentralen och dåvarande Tekniska förvaltningens verksamhet vid Logementet) som ger upphov till buller, antingen från verksamheten
eller från trafik och transporter till och från verksamheten.
Eftersom de flesta riskkällorna (verksamheterna) är flyttade eller ska flyttas, bedöms riskerna
som mycket små.
Eventuellt kan störningar uppkomma i det fall bostäder byggs klart och boende flyttar in
innan verksamheten vid Återvinningscentralen (ÅVC) hunnit flytta. En utredning har gjorts i
syfte att klargöra vilket skyddsavstånd mellan ÅVC och nya bostäder som i så fall gäller. Frågan diskuterats ur två aspekter, dels brandtekniskt, dels i betydelsen för människors dagliga
hälsa (luft, buller, trafikstörningar m.m.).
Utredningen kom fram till följande slutsatser:
Kontinuerlig dialog angående skyddsavståndet behöver föras med Miljö- och byggnadsförvaltningen så länge ÅVC är kvar på Kronan. Tidplan för när byggnation av stadsdelscentrum
och närliggande bostäder ska ske behöver delges MBF så snart det är möjligt.
Beslut om skyddsavstånd behöver fattas om det finns risk att ÅVC finns kvar på Kronan och
bostäder ska börja byggas inom 200 meter från denna så att frågan är hanterad till dess att
inflyttning påbörjas.
Det finns möjlighet att flytta den del av verksamheten som hanterar farligt avfall till Sunderbyn som provisorisk åtgärd inom fyra månader om så krävs för att inte förhindra projektets
framdrift.

Klimatförändringar
SMHI har under hösten 2015 arbetat fram nya analyser över hur det framtida klimatet kan
utvecklas i Norrbotten fram till år 2100. Analysen visar att årsmedelnederbörden väntas öka
med mellan 20-40% beroende av utsläppsmängden växthusgaser till atmosfären. Den mindre
mängden nederbörd väntas vid begränsade utsläpp och den större mängden väntas vid höga
utsläpp. Även den kraftiga nederbörden (skyfall) väntas öka, maximal dygnsnederbörd kan
öka med ca 15-25% beroende på scenario.
Detta planförslag tar hänsyn till förväntade klimatförändringar genom att...
• Dimensionering av dagvattenanläggningar (både ledningar och det öppna systemet) sker
enligt gällande krav, med hänsyn till framtida klimatförändringar.
• Så kallade fria vattenvägar säkerställs inom området, så att dagvattenavledning kan ske
utan att riskera översvämning i lågt belägna platser.
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• Vård- och omsorgsboendet placeras i ostsluttning intill skog för ett behagligare inomhusklimat i samband med eventuella värmeböljor.
• Parkens gröna ytor planeras med träd och buskar som ger möjlighet att söka skugga vid
varma sommardagar. Träd i gaturummet ger skugga åt gående och cyklister.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunen bygger nya vatten- och avloppsledningar för att försörja den nya bebyggelsen.
Nya spillvattensystem ska endast avleda spillvatten från hushåll och övriga verksamheter.
Husgrundsdränering får inte anslutas till spillvattensystemen.

Dagvatten
Genom Kronandalen planeras ett öppet dagvattensystem med två större dammar som förbinds med varandra genom en kanal. Vatten mellan de två dammarna leds genom kanalen
från den övre dammen (i Origoparken) till den nedre dammen (i Träffparken). Dammarnas
funktion avser fördröjning av dagvatten samt rening av dagvatten via sedimentering. Nya
dagvattenledningar har dimensionerats för ett 10-årsregn med en klimatfaktor på 1,2. Dagvattendammarna har översiktligt dimensionerats i systemhandlingen för Kronandalen (WSP
2016). En mer detaljerad dimensionering av dammarna utförs i detaljprojekteringsskedet.
I projektet Östra länken planeras en ny dagvattenledning norr om Kronandalen, längs Bensbyvägen. Denna bedöms ha god kapacitet för att avleda dagvatten från Kronandalen.
För kvartersmark gäller att dagvatten ska tas omhand på den egna fastigheten. Fördröjning
av dagvatten kan ske genom att begränsa andelen hårdgjord yta inom kvarteret. Byggherren
är ansvarig för att markens lutning inom kvarteret medger en fungerande dagvattenlösning.
Gator och gårdar ska utformas så att dagvatten kan ledas bort och inte riskera att stängas
inne och orsaka översvämning på lågt belägna platser. Möjligheten att bidra till fördröjning
av dagvatten genom gröna tak förordas.
Dimensioneringen av de gröna ytorna i parken och av dagvattendammarna möjliggör fördröjning av stora regnvolymer.
En fördjupad beskrivning av förutsättningarna för dagvatten finns under avsnittet ”Vatten”.

Värmeförsörjning
Uppvärmning av nya byggnader sker genom anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet.
I Kronandalen eftersträvas bostäder med en energisnål utformning och teknik. Alla hus bör
ha ett bra klimatskal och vara lågenergihus. Husen ansluts i första hand till fjärrvärme och
har ett vattenburet system samt gärna en egen elproduktion med solceller. Husens energianvändning bör dokumenteras. För inomhusklimatet bör yttre skuggning prioriteras före
system för kyla som ska undvikas.

El/Tele/IT
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt el-, tele- och fibernät.
Nätstationer ska i största möjliga mån byggas in i parkeringshus. Där det inte är möjligt får
nätstationer en tillfällig placering för att senare flyttas till ett permanent läge eller byggas
in i parkeringshus. Ett permanent läge för nätstation har markerats på plankartan med E1,
nätstation.
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En 10 kV elledning följer Lulsundsbergets östra sluttning och passerar över föreslagen kvartersmark. Ledningen behöver flyttas för att möjliggöra den planerade kvartersstrukturen i
planområdets södra del. Luleå Energi är ledningsägare och ombesörjer ledningsflytten.
Vid foten av Lulsundsbergets östra sluttning finns en radiomast som används för radio och
TV-utsändningar, för radiolänk samt mobiltelefoni. Masten markeras på plankartan med
beteckningen E2, kommunikationsmast.

Avfallshantering
Avfallshantering ska ske inom kvartersmark enligt Luleå kommuns föreskrifter.

Miljömål
På vilket sätt de fastställda miljökvalitetsmålen påverkas av detaljplanen beskrivs och bedöms i Miljökonsekvensbeskrivningen. Där berörs särskilt följande miljökvalitetsmål;
God bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv: I en del av länets städer, bland annat Luleå, råder bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket kan påverka kulturmiljövärden och
övriga stadsbyggnadsvärden negativt. Kronanområdet innebär att en ny stadsdel växer fram
på ett område som har varit relativt oexploaterat.
Frisk luft: Länet är industritungt och har relativt höga utsläpp till luften. Luftkvaliteten i
länets tätorter är i vissa fall lika dålig som mer tätbefolkade områden i södra Sverige. En ny
stadsdel genererar trafik som påverkar luftkvaliteten.
Giftfri miljö, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten
av god kvalitet: Längs länets kust, och inom planområdet, finns sulfidjordar som i samband
med ändrad markanvändning kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Kronanområdet har tidigare varit en militär anläggning. Föroreningar har påträffats i nivåer som
kan innebära risker för människan och miljön för planerad markanvändning i området. Miljöproblem är vanligt förekommande i många vattenmiljöer, exempelvis övergödning, syrefattiga förhållanden, miljögifter och försurning.

Miljökvalitetsnormer
Miljöbalkens femte kapitlet innehåller föreskrifter om miljökvalitet, miljökvalitetsnormer, för
buller, luft och vattendrag. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft finns reglerade för flera ämnen, t ex kväveoxider, kvävedioxider, svaveldioxider, bly, partiklar och ozon. För vattendrag
finns klassificeringar i olika statusklasser som inte får försämras.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla
krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Kommunen ska i planering och planläggning
ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer och säkerställa att miljökvalitetsnormer inte
överträds.
De miljökvalitetsnormer som är aktuella för Kronanområdet är de som finns för luftkvalitet,
omgivningsbuller och vattenkvalitet. Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten och planens
eventuella påverkan på dem beskrivs närmare nedan samt i miljökonsekvensbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft,
luftkvalitetsförordningen (2010:477). De ämnen som regleras i förordningen är kvävedioxid/
kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arse-
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nik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Detaljplanens genomförande kommer att leda till förändrade trafikflöden genom Kronandalen. En beräkning av förväntade halter av luftföroreningar har gjorts med utgångspunkt från
den nya gatustrukturen för prognosåret 2030 (PM Luftkvalitet Kronandalen). Beräkningarna
har gjorts för kväveoxid och partiklar. Resultatet visar att alla de beräknade föroreningshalterna ligger under miljökvalitetsnormerna.
Konsekvenserna av detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids. Gaturummen utformas med 19-20 meters bredd (avstånd
mellan byggnader). De breda gatorna möjliggör för en god ventilation.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster
Ramdirektivet för vatten från år 2000 reglerar hur våra vattenförekomster ska uppnå god
status, såväl ekologisk som vattenkemisk. Bedömningen av vattenförekomsternas status sker
utifrån miljökvalitetsnormerna, som uttrycker den kvalitet en viss vattenförekomst ska ha
vid en viss tidpunkt. (Se http://www.viss.lansstyrelsen.se/)
Genom så kallad ”trög” dagvattenhantering med fördröjning, översilningsytor och infiltration kan dagvattnets föroreningsinnehåll till recipienten reduceras. Detta förutsätter att
dagvattenanläggningarna byggs på ett sådant sätt att föroreningar kan brytas ner eller omhändertas lokalt.

Detaljplanens genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är femton år efter det datum planen vinner laga kraft. Efter
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas
utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Tidplan för genomförandet
Detaljplanens genomförandet är uppdelat i etapper och planområdet kommer att byggas ut
successivt under de kommande tio-femton åren. Etapp 1 kan påbörjas så snart detaljplanen
vunnit laga kraft, d v s under hösten 2017.
Tidplanen för genomförandet är anpassad till befintliga verksamheter som ska avvecklas och
flyttas.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Varje byggherre ansvarar för utbyggnad av
den egna fastigheten.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som är en förutsättning för
planens genomförande.
Nya fastigheter kommer att styckas av från stamfastigheten Kronan 1:1. Fastigheterna Kronan 1:5 och Logementet 1 kommer att ombildas. Kommunen ansvarar för ansökan om nöd-
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vändig fastighetsbildning för genomförande av kommande marköverlåtelser. Kommunen
står för kostnader avseende avstyckning av kvartersmark.
Kvartersmarken inom planområdet överlåts genom försäljning till byggherrarna. I samband
med överlåtelse av kvartersmark genomförs avstyckning för att bilda nya fastigheter.
Fastigheten Kronan 1:1 kommer fortsättningsvis endast att innehålla detaljplanens allmänna
platser (gator, park, torg).

Gemensamhetsanläggningar och servitut
För vissa kvarter kommer det att krävas fastighetssamverkan för att anlägga och förvalta
gemensamma funktioner, såsom kvartersgator, innergårdar, gemensamma parkeringshus,
m.m. Detaljplanen ger stöd för gemensamhetsanläggningar för dessa syften.
Upprättande av gemensamhetsanläggning genomförs av lantmäterimyndigheten. Det är
byggherrarna och fastighetsägarna som ansvarar för att initiera och etablera gemensamhetsanläggningarna. Fastighetens slutliga ägare får ansvara för förvaltningen av de gemensamma
anläggningarna. Byggherren står för kostnader för upprättande av gemensamhetsanläggningar.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bedöms vara ekonomiskt genomförbar. Planavgift ska tas ut i samband med
bygglov.
Kommunen är huvudman för anläggningar på allmän plats. Byggherren är ekonomiskt ansvarig för genomförandet av detaljplanen på kvartersmark. Där ingår även avgift för bygglov
och lantmäteriförättningar, samt lagfart, el, VA-anslutningsavgift, m.m. enligt gällande taxor.
Detaljplanens genomförande innebär ökade kostnader för Luleå kommun i form av investeringar för allmänna anläggningar och allmänna platser, d.v.s. gator, torg, park, samt ledningsnät. Kostnader för drift och underhåll av allmän platsmark kommer att bli högre räknat
per kvadratmeter jämfört med många andra stadsdelar, på grund av den täta stadsstrukturen. Driftkostnader för drift och underhåll av allmän platsmark kommer att bli högre räknat
per kvadratmeter jämfört med många andra stadsdelar på grund av den täta stadsstrukturen. Driftkostnaden per invånare kommer att bli jämförbar med andra nybyggda bostadsområden (t ex Hällbacken) även om kostnaden per kvadratmeter blir högre och närmast jämförbar med Luleå centrum.
Kommunens investeringar finansieras av försäljning av kommunens mark till byggherrarna.
Föreslagna bevarandebestämmelser r1, rivningsförbud och q1, skydd av kulturvärden, för
den f.d. motorverkstaden (byggnad C7) kan medföra högre kostnader för fastighetsägaren
vid ombyggnad eller renovering.

Markanvisning
Kommunens tilldelning av kvarter till byggherrar sker genom en markanvisningsprocess.
Denna process styr genomförandet av bebyggelse för bostäder, parkeringshus och i vissa
delar lokaler för offentlig och kommersiell service.
Utveckling och gestaltning av av de olika utbyggnadsetapperna styrs genom markanvisningsavtal mellan kommun och byggherrar. Markanvisningsavtalet föreskriver villkor och
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förutsättningar för utbyggnad. Där regleras bland annat ansvar och åtaganden för dagvattenlösningar, åtgärder för att minska bullerstörningar och gemensamma lösningar såsom parkeringshus och kvartersgator.
Överenskommelser om utformning och gestaltning av ny bebyggelse träffas mellan kommunen och byggherren och följer med som bilaga till markanvisningsavtalet. Genom dessa
överenskommelser säkerställs ambitionsnivån för exploateringen avseende gestaltning och
hållbarhet. Där regleras till exempel utformning av bostadsgårdar med öppna dagvattenlösningar, trädplantering, gröna tak på komplementbyggnader, gemensamma funktioner,
bilpooler, cykelparkeringar, och så vidare.
Byggherren ansvarar för att gällande lagar och förordningar avseende tillgänglighet följs.
Detta säkerställs i bygglovskedet. I markanvisningsavtalet ställer kommunen krav på en
certifierad sakkunnig inom tillgänglighet.

Byggherresamverkan
För Kronandalen eftersträvas olika gemensamma funktioner som även ger möjlighet till goda
möten. De gemensamma funktionerna är till exempel parkeringslösningar, bostadsgårdar
och källsorteringsutrymmen. För att klara av dessa funktioner behövs en samverkan mellan
byggherrar och framtida förvaltare/ägare. Även ett samarbete mellan byggherrar och kommunen är nödvändigt. Regelbunden information till närboende och dialog med boende ska
genomföras under hela utbyggnadstiden. Ett samarbete som präglas av öppenhet och samverkan eftersträvas.

Tekniska frågor
Varje byggherre ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Det kan till exempel handla om fördjupade
geotekniska undersökningar eller markradonmätningar.
Byggherren ska kontakta berörda ledningsägare i god tid. Utsättning av befintliga kablar
ska begäras innan schaktarbeten påbörjas. Befintliga anläggningar ska vara tillgängliga för
ledningsägaren under byggtiden.
Om marken måste avvattnas för att kunna bebyggas krävs tillstånd till markavvattning enligt
miljöbalken. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas av länsstyrelsen, om den inte
ska prövas av mark- och miljödomstolen enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser
om vattenverksamhet.
Kommunen, eller kommunala bolag som har verksamhet i området, ansvarar för eventuella
kostnader för sanering av markföroreningar inom området till den nivå som krävs för markens planerade användning.
Kommunen ansvarar för en utredning av lämplig plats för ett större snöupplag i närheten av
Kronandalen. Syftet är att undvika onödiga transporter genom att minimera transporter av
snö ut från Kronandalen. Utredningen bör påbörjas senast i samband med att de sista etapperna ska bebyggas.
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Medverkande i projektet
Detaljplanen har tagits fram av en arbetsgrupp (plangrupp) vid Stadsbyggnadsförvaltningen
i samarbete med andra kommunala förvaltningar. Följande planarkitekter har medverkat i
planarbetet: Annika Ohls, Daniel Rova, Karin Geijer, Björn Ylinenpää, Johan Eriksson (Avdelning Stadsplanering, sektion plan). Från samma avdelning, sektion Trafik och landskap, har
Kristina Björling Francki, Göran Granqvist, Fredrik Bladfors, med flera, medverkat.
Avsnittet om detaljplanens genomförandefrågor har utformats i samverkan med Avdelning
Projektutveckling, Jonas Nilsson och Ida Lindberg.
Avdelning Vatten- och avlopp har representerats av Tina Almgren och Bertil Suup.
Björn Ylinenpää har gjort planillustrationen, skuggstudien och några av kartbilderna i planbeskrivningen.
Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen av MAF Arkitektkontor AB, som även utfört
en utredning av lämplig lokalisering av förskola i området, samt en översiktlig utredning av
parkeringshusens ytbehov.
En trafikanalys och trafikbullerutredning för Kronanområdet har gjorts av Ramböll Sverige
AB.
Geotekniska undersökningar har utförts av WSP Luleå. WSP har även studerat sulfidjordens
utbredning och förväntad grundvattensänkning i området, som ett underlag för miljökonsekvensbeskrivningen.
En miljöteknisk markundersökning avseende förekomst av markföroreningar har utförts av
Golder Associates AB.
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet som ligger till grund för bebyggelsestrukturen i
Kronandalen har tagits fram av Strategisk Arkitektur.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-03

AnneLie Granljung

Annika Ohls

Daniel Rova

Karin Geijer

Planchef		

Planarkitekt

Planarkitekt

Planarkitekt

Revideringar

Planhandlingarna har reviderats efter granskning. Förutom en del redaktionella justeringar
har följande förändringar gjorts.
Plankartan har kompletterats med följande planbestämmelser. Syftet är att reglera byggnadernas placering och utformning för att minska bullerstörningar och undvika risk för människors hälsa.
•

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.

•

Enkelsidiga lägenheter mot GATA1 eller Bensbyvägen ska vara mindre än 35 m2. Där beräknad
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bullernivå överskrider 60 dB(A) får inte enkelsidiga lägenheter anordnas.
•

Endast lamellhus eller halvslutna kvarter.

•

Bostadsbyggnad ska placeras med långsidan mot gata.

•

Tidigare bestämmelse m1 har kompletterats med en anvisning att det gäller för radhus: ”Lokala
skärmar ska anordnas vid uteplats i anslutning till radhus för att säkerställa att gällande bullerriktvärden uppnås.”

Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring ovanstående bestämmelser.
Tidigare planbestämmelse om utformning av bostäder i relation till beräknade bullernivåer
har utgått.
Tidigare planbestämmelse ”radhus” har kompletterats med ett förbud att uppföra garage.
Planhandlingarna har kompletterats med att planområdet även omfattar fastigheten Logementet 1.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om vem som är ledningshavare och
som initierar och bekostar flytten av ledningarna.
Plankartan har kompletterats med ett egenskapsområde inom parkmark och planbestämmelsen ”skidspår”.
Planbeskrivningens avsnitt om grundvatten har kompletterats med en beskrivning av utförda beräkningar av grundvattenytans sänkning och påverkan på sulfidjordsförekomst.
Följande revideringar har gjorts i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) efter granskning:
MKB har kompletterats med resultatet från en utredning av påverkan på vattenkvaliteten i
recipienten, Björkskatafjärden. Utredningen avser en bedömning av mängden metallhalter
som lakas ur sulfidjorden och med grundvattnet når Björkskatafjärden. Halterna har bedömts mot uppmätta halter i fjärden. Resultatet visar hur miljökvalitetsnormer för Björkskatafjärden påverkas. Denna bedömning har legat till grund för den slutliga bedömningen av
detaljplanens miljöpåverkan.
Texten i miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats avseende kontrollprogram och
handlingsplan för sulfidjord.
Avsnittet som behandlar buller har kompletterats med planbestämmelser som reglerar utformningen av bebyggelsen.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med en särskild sammanställning.
Förändringarna i planhandlingarna bedöms inte vara så väsentliga att kommunen måste låta
granska det ändrade förslaget på nytt innan detaljplanen kan antas (5 kap. 25 §, plan- och
bygglagen).
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Dnr: SBF 2015/1868

Stadsbyggnadsförvaltningen

Detaljplan för del av Kronan

del av Kronan1:1, Kronan 1:5,
och Logementet 1
Kronandalen
Luleå kommun

Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2015-11-09 §306 att ge Stadsbyggnadsnämnden
i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av Kronan 1:1, Kronandalen.
Det förslag till detaljplan som upprättats har ställts ut för samråd. Inkomna synpunkter har
sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Förslaget till detaljplan har bearbetats efter samrådet.

Hur samråd och granskning bedrivits

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 5
kap. 7 §, plan- och bygglagen).
Efter samrådet, och innan detaljplanen kan antas, ska därför det bearbetade planförslaget hållas
tillgängligt för granskning under minst tre veckor (5 kap. 18 §, 2 st. Plan- och bygglagen).
Det bearbetade planförslaget har visats för granskning under perioden 3 februari - 24 februari
2017. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, i stadshuset och
på stadsbiblioteket. En underrättelse om planförslaget och granskningen har dels anslagits på
kommunens anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska
Socialdemokraten den 3 februari 2017 och den 6 februari 2017. (Den senare annonsen avsåg en
rättelse av datum). Underrättelsen har den 2 februari 2017 även skickats till kända sakägare,
länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och övriga berörda enligt sändlista.
Under granskningstiden har åtta skrivelser kommit in.
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Skrivelser utan invändningar har inkommit från:
• Trafikverket, 2017-02-15
• Räddningstjänsten, 2017-02-07

Skrivelser med synpunkter och/eller frågor har inkommit från:
•
•
•
•
•
•

Lantmäteriet, 2017-02-21
Länsstyrelsen, 2017-03-09
Fritidsförvaltningen, 2017-02-14
Miljö- och Byggnadsnämnden, 2017-02- 24
Boende på Tjärhovsgatan, 2017-02-24
Cykelfrämjandet, 2017-03-01

Inkomna synpunkter med kommentarer

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

Myndigheter
Länsstyrelsen
Planförslaget
Ett förslag till detaljplan har översänts till Länsstyrelsen för granskning. Planförslaget syftar till
en utbyggnad av kronanområdet och innebär att ca 2200 nya bostäder och lokaler för samhällsservice och andra verksamheter kan tillskapas.
Planförslaget överensstämmer i huvudsak med den kommunomfattande- och fördjupade översiktsplanen. Planförslaget har även föregåtts av ett detaljplaneprogram som senare har kompletterats med ett kvalitets- och gestaltningsprogram.
Kommunen har valt att planen ska handläggas med utökat förfarande enligt 4 kap 11 a § PBL.
Länsstyrelsens synpunkter
Buller
Kommunen har angivit högsta tillåtna värden för buller i planbestämmelse. Möjligheten att bestämma högsta tillåtna värden i en detaljplan är dock begränsade eftersom det krävs särskilda
skäl för regleringen, se 4 kap 12 § 3 PBL. Sådana skäl kan vara att detaljplanen avser särskilt
störningskänslig verksamhet, till exempel vissa typer av vårdinrättningar eller laboratorium för
störningskänslig verksamhet. Att bestämma högsta tillåtna värden i en detaljplan för bostäder
är alltså inte möjligt.
Länsstyrelsen bedömer med stöd av utredningen: ”Bullerutredning Kronandalen” 2016-09-21,
att det finns förutsättning att klara riktvärdena givna i förordningen, förutsatt den föreslagna
bebyggelsestrukturen som bullerutredningen bygger på. Länsstyrelsen bedömer även att det för
aktuell detaljplan finns tillämpliga planbestämmelsen att använda så att olägenheter för människors hälsa kan förebyggas i enlighet med de krav som ställs i 2 kap 6 a § PBL. Kommunen
behöver därför se över detaljplanens reglering av buller. På Boverkets kunskapsbank, avsnittet:
”Reglering i detaljplan med anledning av buller” finns förslag på planbestämmelser som kan
användas vid planläggning i bullerutsatta lägen.
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Planförslaget har förändrats mellan samråd och granskning. Kommunen behöver därför uppdatera bullerutredningen i de delar där förändringar har skett,
alternativt tydliggöra i planbeskrivningen vad förändringarna innebär angivet i
beräknade bullervärden så att kraven på redovisning av beräknade bullervärden
i planbeskrivningen uppfylls enligt 4 kap 33 a § PBL.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Kommunen har under granskningsskedet inkommit med kompletterande underlag,: ”PM om påverkan från sulfidjord”, för bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer i Björkskatafjärden. Den kommande etableringen av den nya stadsdelen Kronandalen kommer att medföra att en viss mängd sulfidjord kommer att
oxidera och därmed kommer metaller att lakas ut och tillföras Björkskatafjärden
via recipientdike.
Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsnormerna i Björkskatafjärden inte kommer att överträdas till följd av detaljplanens genomförande. Det är osannolikt
att laktiden blir så kort som 20 år samt att grundvattensänkningen blir 4,5 meter
lägre än aktuell nivå.
Däremot finns det ett visst mått av osäkerhet som rör såväl vattenomsättning
och medeldjup i Björkskatafjärden som hur metallutlakningen svarar på hydrologiska variationer. Därför yrkar Länsstyrelsen på att de råd om kartläggning av
flöden och provtagning som ges under punkt 6 i det kompletterande underlaget
följs. Det åligger verksamhetsutövaren att utföra verksamheten så att miljökvalitetsnormerna följs även om en detaljplan är beslutad. Det är också viktigt att
ha en beredskap för oväntade händelser under plangenomförandet, t ex om mer
sulfidjord påträffas i sådan mängd att en ny påverkansbedömning måste göras.
Det innebär i sin tur att det kan behövas beredskap för kompletterande undersökningar i recipienten.
Det tillkomna underlaget utgår från ett slags ”worst-case” scenario där grundvattenytan sänks 4,5 m med följden att ca 25 000 kbm sulfidjord oxideras. Vidare antas också att utlakningen av metaller tar 20 år. Utifrån detta beräknas att
miljökvalitetsnormen för koppar och nickel inte kommer att överträdas men att
normen för zink kommer att vara nära en överträdelse.
Länsstyrelsen bedömer att den totala laktiden i underlaget har underskattats
eftersom det finns uppgifter om att laktiden för sulfidjord snarare ligger på 60 år i
medeltal. En längre laktid medför en lägre påverkan på metallhalterna i recipienten. Länsstyrelsen bedömer också att Björkskatafjärdens medeldjup troligen har
överskattats i underlaget vilket har medfört att påverkan på metallhalterna blivit
något underskattade.
Medeldjupet i Björkskatafjärden är inte känt. Vidare är det sedan tidigare känt
att utlakning från oxiderande sulfidjord sker stötvis i samband med episoder
av höga flöden/mycket nederbörd. Det betyder att metaller kan lakas ut i olika
utsträckning under olika år, vilket gör det svårt att göra helt säkra bedömningar.
Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut om att anta en detaljplan om
beslutet kan antas innebära risk för människors hälsa eller säkerhet. Under förutsättning att frågan avseende buller klargörs har Länsstyrelsen i detta skede av
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planprocessen inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda
till att beslutet att anta detaljplanen behöver prövas enligt 11 kap. 10 § PBL.
Samråd
Samråd har skett med Länsstyrelsens enheter för miljöskydd och miljöanalys.
Kommentarer:
Detaljplanen ger möjlighet att uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller och tillåtna
avstegsregler. Detta förutsätter att bebyggelsen utformas i enlighet med den föreslagna
bebyggelsestrukturen. På några ställen kan åtgärder krävas för att uppfylla gällande
riktvärden för buller vid fasad och uteplatser. För att säkerställa att bostadshus placeras
och utformas så att bullerriktvärden kan uppnås, har nya planbestämmelser införts på
plankartan. Syftet är att minska bullerstörningar och undvika risk för människors hälsa.
Texten i planbeskrivningen har kompletterats med dessa nya planbestämmelser.
Tidigare planbestämmelse om utformning av bostäder i relation till beräknade bullernivåer har utgått.
De råd om kartläggning av flöden och provtagning som ges i bedömningen av påverkan
på miljökvalitetsnormer i Björkskatafjärden ska följas. Texten i miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats avseende kontrollprogram och handlingsplan för sulfidjord.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av effekten av
grundvattenytans sänkning på sulfidjordförekomster och hur miljökvalitetsnormer för
Björkskatafjärden påverkas. Utifrån denna bedömning har även en slutlig bedömning av
detaljplanens miljöpåverkan kunnat göras.
Lantmäteriet
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att
med stöd av detaljplanen genomföra följande fastighetsbildningsåtgärder. Efter
ansökan om avstyckning och/eller fastighetsreglering berörande Kronan 1:1,
Kronan 1:5 och Logementet 1 kan nya fastigheter bildas. Efter ansökan om fastighetsreglering kan markområden utlagda som allmän platsmark överföras från
Kronan 1:5 och Logementet 1 till Kronan 1:1. Efter ansökan om anläggningsförrättning kan gemensamhetsanläggningar komma att bildas.
Delar av planen som bör förbättras
Grundkarta
I planbeskrivningen omnämns ett antal gatunamn som saknas i grundkartan. För
möjligheten att lätt geografiskt relatera till planområdet bör samtliga gatunamn
som omnämns i planbeskrivningen redovisas i grundkartan.
Plankarta och planbestämmelser
Enligt planhandlingarna påbörjades planarbetet hösten 2015 och handläggs enligt PBLs bestämmelser om utökat förfarande för detaljplaner med planstart efter
2015-01-01. För denna typ av detaljplaner bör Boverkets allmänna råd (2014:5) om
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning följer inte
dessa rekommendationer och Lantmäteriet lämnar därmed kommentarer enligt
nedan.
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På plankartan hänvisas till PBL. För att underlätta för den som inte är insatt i
terminologin kan det vara bra att någonstans på plankartan förtydliga vilken lag
som menas med förkortningen PBL samt ange lagens SFS-nummer.
Kombinationer av markanvändningsbestämmelser bör enligt rekommendationerna anges med samtliga relevanta beteckningar och redovisas var för sig i
listan med planbestämmelser. I planförslaget är ett antal markanvändningsbestämmelser redovisade på samma rad (se B1CP1, BC samt BCP1).
I plankartan är planområdesgränsen korrekt utformad. I listan med planbestämmelser är dock planområdesgränsen felaktigt redovisad. Planområdesgränsen
måste således justeras i listan med planbestämmelser.
Enligt nuvarande rekommendationer ska markanvändningsbestämmelse VÄG
användas för väg som är avsedd för trafik till, från och/eller genom en tätort samt
mellan olika områden inom en tätort. Denna planbestämmelse kan jämställas
med vad som enligt tidigare rekommendationer (PBL Kunskapsbanken) betecknades Huvudgata. Markanvändningsbestämmelse GATA ska användas för trafik
inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. Denna planbestämmelse
kan jämställas med vad som enligt tidigare rekommendationer betecknades
Lokalgata. Lantmäteriet framför därmed fundering huruvida beteckning GATA1
bör ersättas med VÄG.
GATA2 bör preciseras: ”Gångfartsområde” istället för ”Lokalgata”. Lantmäteriet
har även uppmärksammat att planbeskrivningen felaktigt beskriver gångfartsområde som kvartersmark (se figur 18).
Det rekommenderas inte längre att markanvändningsbestämmelse GCMVÄG
ska användas och planbestämmelsen bör därmed utgå ur plankartan samt listan
med planbestämmelser. GCMVÄG var enligt PBL Kunskapsbanken avsedd för
gång-, cykel- och mopedtrafik. Enligt nuvarande rekommendationer ska markanvändningsbestämmelse GÅNG användas för gångtrafik och CYKEL för cykel- och mopedtrafik. Lantmäteriet menar således att GCMVÄG bör ersättas med
GÅNG/CYKEL.
Ett antal markanvändningsbestämmelser är inte redovisade enligt rekommendationerna. Kvartersmark för Idrott, bollplan (R1) bör färgläggas med orange färg
i plankartan. Kvartersmark för Förskola/Skola (S1) bör färgläggas med röd färg i
plankartan.
I listan med planbestämmelser är markanvändningsbestämmelse P1 angiven
med precisering: ”parkeringsgarage” på två ställen och precisering: ”parkeringshus” på ett ställe. Justering bör ske för överensstämmelse i terminologin alternativt uppdelning på två skilda markanvändningsbestämmelser (P1 respektive P2).
Det rekommenderas inte längre att egenskapsbestämmelse för kvartersmark
avseende antal våningar ska användas och planbestämmelsen bör därmed utgå
ur plankartan samt listan med planbestämmelser. Syftet med planbestämmelsen
kan istället tillgodoses genom egenskapsbestämmelser för kvartersmark avseende höjd på byggnader.
Egenskapsbestämmelsen för korsprickad mark är inte formulerad enligt rekommendationerna. Planbestämmelsen bör formuleras: ”Marken får endast förses
med komplementbyggnad”.
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Det rekommenderas inte längre att egenskapsbestämmelse för kvartersmark avseende ringprickad mark ska användas och planbestämmelsen bör därmed utgå
ur plankartan samt listan med planbestämmelser. Syftet med planbestämmelsen
får istället tillgodoses på något annat sätt.
I plankartan saknas egenskapsbestämmelser för kvartersmark avseende utnyttjandegrad på ett antal ställen.
Ett område som enligt illustrationskartan ska användas som för radhus saknar i
plankartan egenskapsbestämmelse för kvartersmark avseende radhus.
I plankartan finns texten: ”suterräng” på ett antal stället. I listan med planbestämmelser saknas egenskapsbestämmelse för kvartersmark avseende suterräng med
tillhörande precisering.
I listan med planbestämmelser finns egenskapsbestämmelse för kvartersmark
avseende placering som gäller inom hela planområdet. Planbestämmelsen är
preciserad: ”Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot lokalgata eller huvudgata där inget annat anges. Gäller ej radhus.”. Lantmäteriet vill erinra om möjligheten att utlägga planbestämmelsen på berörda markområden i plankartan med
beteckning p samt avgränsning med egenskapsgränser. Då planbestämmelsen
enbart gäller inom avgränsade markområden blir preciseringen angående radhus
obehövlig och planbestämmelsen tydligare.
I plankartan och listan med planbestämmelser finns egenskapsbestämmelser för
kvartersmark avseende skydd mot störningar. Denna typ av planbestämmelse
bör enligt rekommendationerna kombineras med administrativa bestämmelser
om villkor för lov eller villkor för startbesked. Administrativ bestämmelse om
villkor för lov eller villkor för startbesked saknas i planförslaget.
Enligt Boverket ska planbestämmelser avseende skydd mot störningar som avser
högsta tillåtna nivåer på störning endast användas om störningarna inte är reglerade i annan lagstiftning. Om aktuella störningarna är reglerade i annan lagstiftning bör således planbestämmelsen utgå ur listan med planbestämmelser.
PLANBESKRIVNING
Planområdet
Enligt planbeskrivningen omfattar planområdet Kronan 1:15 samt del av Kronan 1:1. Lantmäteriet har noterat att planområdet även omfattar Logementet 1.
Planförslaget bör kompletteras på samtliga berörda ställen (se exempelvis detaljplanens benämning samt under avsnitten Markägoförhållanden och Fastighetsrättsliga frågor).
Skydd mot störningar
I plankartan finns egenskapsbestämmelse för kvartersmark avseende skydd mot
störningar som avser högsta tillåtna nivåer på störning. Enligt Boverket ska denna typ av planbestämmelse endast tillämpas om det finns särskilda skäl. Planförslaget saknar en tydlig redovisning av vilka särskilda skäl som utgör grunden till
att utlägga planbestämmelsen.
Teknisk försörjning i planbeskrivningen anges att elledningar måste flyttas för att
möjliggöra plangenomförandet. Planförslaget bör kompletteras med information
om vem som är ledningshavare samt vem som initierar och bekostar flytten av
6
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ledningarna.
Kommentarer:
Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan innehåller generella
rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna i författningen och anger hur någon lämpligen kan eller bör handla för att uppfylla föreskrifterna. I denna detaljplan har i
vissa fall avvikelser från de allmänna råden gjorts i syfte att uppnå en ökad tydlighet och
ökad läsbarhet av plankartan.
I grundkartan anges namn på några av gatorna och vägarna inom och utanför planområdet. Planillustrationen anger namn på i stort sett samtliga gator och vägar inom och
utanför området, både befintliga och tillkommande. Detta anses tillräckligt för att läsaren
ska kunna förstå plankartan.
Plankartans planbestämmelser anger kombinationer av markanvändningsbestämmelser
på samma rad. Syftet är att den som läser plankartan ska kunna känna igen de kombinationer som anges på kartan och enkelt hitta igen samma kombinationer i högerspalten.
Planområdesgränsens utseende i bestämmelselistan har rättats till.
Huvudgatorna i området ges beteckningen ”GATA1”. De kommer att utformas som
stadsgator och därför anses GATA vara ett mer rättvisande begrepp än VÄG.
Bestämmelsen Lokalgata har valts för att det är ett bredare begrepp än Gångfartsområde.
Detaljplanen styr inte gatornas karaktär mer än nödvändigt, eftersom det skulle kunna
försvåra framtida behov av förändringar. Gata2 ska utformas som ett gångfartsområde
men användningen av gatan (hastighetsreglering, m.m.) styrs med lokala trafikföreskrifter. Alla kvartersgator inom planområdet ska utformas som gångfartsområden. Det är
den föreslagna utformningen - inte huvudmannaskapet som visas i figur 18.
I plankartan har det bedömts mer praktiskt att använda beteckningen GCMVÄG för att
inte låsa användningen mer än nödvändigt.
Färgen som används för att beteckna markanvändningsområdet R1 på plankartan har
justerats.
Bestämmelsen P1 avser Parkeringshus. Detta har justerats på plankartan.
Bestämmelsen om antal våningar har använts i syfte att komplettera angiven nockhöjd.
I detta fall är det önskvärt att styra antalet våningar och det kan inte göras enbart med
en höjdbestämmelse. Det kan också underlätta för den som läser detaljplanen att förstå
byggnadens höjd och volym om det beskrivs i antal våningar.
Formuleringen av planbestämmelsen för korsprickad mark har rättats till.
Bestämmelsen om ringprickad mark, ”Marken får byggas över...” används därför att
alternativa bestämmelser bedöms otydliga för sitt syfte. Bestämmelsen används för att den
är en välkänd och ofta använd bestämmelse.
Det område som illustreras som radhus men saknar egenskapsbestämmelsen ”radhus” på
plankartan kan bebyggas med radhus eller flerbostadshus i högst tre våningar. Syftet är
att möjliggöra att bygga ihop kvarteret om det behövs, för att klara gällande bullerriktvärden för buller vid fasad och uteplats. Illustrationskartan visar endast ett exempel på hur
detaljplanens bestämmelser kan tolkas.
Bestämmelsen ”suterräng” har införts i listan med planbestämmelser.
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För att säkerställa att bostadshus placeras och utformas så att bullerriktvärden kan uppnås, har nya planbestämmelser införts på plankartan. Syftet är att minska bullerstörningar och undvika risk för människors hälsa. Texten i planbeskrivningen har kompletterats
med dessa nya planbestämmelser.
Tidigare planbestämmelse om utformning av bostäder i relation till beräknade bullernivåer har utgått.
Planhandlingarna har kompletterats med att planområdet även omfattar fastigheten Logementet 1.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om vem som är ledningshavare och
som initierar och bekostar flytten av ledningarna.

Kommunala förvaltningar och bolag
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit del av planhandlingarna och har
följande synpunkter på dem.
Miljökonsekvensbeskrivning
Framförda synpunkter avseende svårigheten att bedöma planens inverkan på
människors hälsa kvarstår. Detta gäller i synnerhet de områden i planen som
är avsedda för s.k. storkvarter, där bebyggelsens placering och våningsantal nu
inte regleras i planen. En viktig uppgift i planarbetet är att undersöka förutsättningar, möjligheter och begränsningar för olika typer av bebyggelse och så långt
som möjligt undanröja de osäkerheter som kan finnas, exempelvis byggbarhet i
sluttande terräng. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att viktiga aspekter av
bebyggelsens utformning och placering bör regleras inom hela planområdet även
i denna plan. Detta trots viss ökad sannolikhet för framtida behov av planjusteringar.
Buller
Den nya planbestämmelsen ”Där ljudnivå vid fasad överskrider 60 dB(A) kan
enkelsidiga lägenheter mindre än 35 m² tillåtas” bedöms som ett avsteg från det
som anges i 3§ andra stycket i förordningen (2015:216) om trafikbuller. Motiveringen till detta avsteg framgår inte i planbeskrivningen. Planbestämmelsen ska
säkerställa att gällande riktvärden för trafikbuller och tillåtna avsteg från dessa
regler kan uppfyllas. Som anges i planbeskrivningen ska lägenhetsstorlekar
anpassas till de rådande bullernivåerna. För lägenheter om högst 35 m² gäller att
bullret inte bör överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad. Som
alternativ anges möjligheten att bygga stora genomgående lägenheter i kvartershörn där bullernivåerna överskrider 60 dB(A) vid fasad där hälften av bostadsrummen vänds mot tyst sida.
Förorenad mark
Det finns förorenad mark och sulfidjordar inom planområdet som behöver
hanteras på lämpligt sätt för att säkerställa området inte innebär risker för människor och miljön. Även schaktmassor kan uppstå som kan innehålla föroreningar
eller påverka omgivningarna. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det
är viktigt att det som framkommer i detaljplan och planbeskrivelse, MKB m.m.
avseende dessa frågor, tydligt framkommer i och säkerställs genom markanvis8
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ningsavtalen. Tillsynsmyndigheten bör hållas informerad avseende detta.
Bebyggelse
I samrådshandlingen står att en särskild reglering av garage inte bedöms nödvändig eftersom det inte finns plats för några bilplatser, detta eftersom byggrätten är mycket begränsad. Problem kan uppstå när radhusägaren ansöker om att
uppföra en bygglovsbefriad komplementbyggnad, en s.k. attefallsbyggnad på 25
m2 som kan inrymma ett garage. Radhusägaren har också rätt att bygga till sitt
radhus med en attefallstillbyggnad med 15 m2. Miljö- och byggnadsförvaltningen
vill påpeka att attefallsreglerna gäller oavsett vad detaljplanen säger, och tar inte
hänsyn till byggrätt eller punktprickad mark. Däremot får inte en attefallsåtgärd
göras närmare än 4,5 meter mot väg eller grönområde.
Enligt kommunens vägledning får inte garage/carport (oavsett attefallsgarage
eller bygglovsgarage) placeras närmare väg än 6 meter. Bör det därför inte tydligt
framgå i detaljplanen att avstånd från fastighetsgräns mot gata till carport/garage
ska vara 6 meter?
Miljö- och byggnadsförvaltningen vill att det tydliggörs att hela den q-märkta
byggnaden (Gamla bränneriet) är skyddad med q och rivningsförbud och inte
bara den lägre delen. Det är mycket positivt att se att denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad skyddas för framtiden.
Parkering
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser inte att frågor kring parkeringsbehov
och parkeringslösningar för centrumverksamheter är tillräckligt väl utredda och
tillgodosedda i planen. Parkeringsfrågan har varit, är och kommer att fortsätta
vara en av de mer svårlösta aspekterna i utbyggnad av Kronandalen. Det bör
därför finnas en större tydlighet mot framförallt byggherrar om vad kommunen
kräver och vilka lösningar som är önskvärda med hänsyn till uttryckta målsättningar i kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Planen bör tydligare reglera var
och hur.
Hållbarhet
Det är bra att markanvisningsavtalet innehåller krav på bl.a. högsta energianvändning och installation för mätning av el och varmvatten. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser dock, att med den tydligt höga ambitionsnivå som uttrycks i
kvalitets- och gestaltningsprogrammet bör också kraven avseende olika aspekter
av hållbart byggande uttryckas tydligare. Den enklaste vägen för att reglera detta
i markanvisningsavtalet vore att ställa krav på byggande enligt svensk miljöcertifiering, förslagsvis Miljöbyggnad silver. Det vore inget stort steg eftersom flera
av byggherrarna i etapp 1 redan avser uppfylla minst Miljöbyggnad silver eller
Svanen. Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår därför att sådana krav i skrivs
in i markanvisningsavtalen för utbyggnad av vidare etapper i Kronandalen.
Kommentarer:
Förutsättningar, möjligheter och begränsningar för olika typer av bebyggelse har undersökts så långt det varit möjligt med de verktyg och resurser som funnits tillgängliga
under planprocessen. Detaljplanen har medvetet getts en flexibel utformning för att ge
utrymme för vissa anpassningar i samband med framtida markanvisningar. Samtidigt
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bedöms planen ge det stöd som behövs för att uppnå önskat syfte och mål.
Detaljplanen ger möjlighet att uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller och tillåtna
avstegsregler. Detta förutsätter att bebyggelsen utformas i enlighet med den föreslagna
bebyggelsestrukturen. På några ställen kan åtgärder krävas för att uppfylla gällande
riktvärden för buller vid fasad och uteplatser. För att säkerställa att bostadshus placeras
och utformas så att bullerriktvärden kan uppnås, har nya planbestämmelser införts på
plankartan. Syftet är att minska bullerstörningar och undvika risk för människors hälsa.
Texten i planbeskrivningen har kompletterats med dessa nya planbestämmelser.
Tidigare planbestämmelse om utformning av bostäder i relation till beräknade bullernivåer har utgått.
Det som redovisas i planhandlingarna avseende förorenad mark och sulfidjordar inom
planområdet förs vidare till byggherrarna i samband med markanvisning. Kommunen
informerar om detta i sin dialog med byggherrarna. Ansvaret för sanering av förorenad
mark framgår tydligt i både planbeskrivning och markanvisningsavtal.
Hela den q-märkta byggnaden (C7) är skyddad med bevarande-/ varsamhetsbestämmelser
och rivningsförbud. Egenskapsgränsen visar vilket område som omfattas av bestämmelserna q1 och r1. Dessa omfattar hela byggnaden, både den högre och den lägre delen, samt
entrépartiet.
Inom Kronandalen ska inga markparkeringar finnas, förutom ett antal korttidsparkeringar längs huvudgatorna. Tanken är att radhusen inte ska ha några parkeringsplatser,
garage eller carports inom den egna fastigheten. Parkeringsbehovet för radhusen ska istället uppfyllas i gemensamma parkeringshus. Därför har planbestämmelsen som reglerar
markanvändningen radhus kompletterats med ett förbud att uppföra garage.
Detaljplanen tillåter centrumverksamhet i de flesta bostadskvarter. Därför planeras för ett
visst antal platser för korttidsparkering längs huvudgatorna i området. Dessa platser är
främst till för besökare till verksamheter och till allmänna platser, parken, pulkabacken,
o dy. Detaljplanen ger möjlighet att lösa det parkeringsbehov som förväntas uppstå inom
Kronandalen. Detta sker dels genom gemensamma parkeringshus och dels genom undergrävda garage under bostadsgårdar. Byggherrarna ansvarar gemensamt för att uppföra
parkeringshus eller undergrävda parkeringsgarage. Detta framgår tydligt av planbeskrivningen och kvalitets- och gestaltningsprogrammet. Kommunens mål och ambitioner förs
vidare till dialogen med byggherrar i markanvisningsprocessen.
Kraven i markanvisningavtalen ska spegla de mål som kommunen ställer upp generellt
för hela området men också specifikt för varje utbyggnadsetapp. Ambitionen är att möjliggöra för både små och stora byggherrar att bygga i Kronandalen. Allt för höga krav
avseende miljöceritifering kan leda till att mindre byggherrar utestängs från att bygga i
Kronandalen.
Fritidsförvaltningen
Fritidsförvaltningen har i ett tidigare skede framfört nedanstående synpunkter:
”Planområdet innehåller det idrottsområde som efterfrågades. Stigar på Lulsundsberget
är viktigt ur rekreationssynpunkt. Spår och leder för terrängcykling finns på Lulsundsberget, viktigt att den verksamheten är kvar. Kommunikationerna upp mot Ormberget
bör lösas med en ny bro över kronanleden. Kommunikationerna (promenad, cykel) mot
stadskärnan bör vara tydliga, logiska och säkra.”
10
95

Utöver ovanstående synpunkter vill Fritidsförvaltningen framföra att en förlängning av skidspåret (minst 3 m bredd), från skidbron fram till skolan/sporthallen,
parallellt med GC-vägen, är önskvärt. Samma belysningsstolpar kan användas.
Den idén har funnits tidigare och ger skolan/sporthallen en närhet till Ormbergets friluftsanläggning både sommar och vinter. Dock behöver skidbrons funktion förbättras vid en sådan lösning. Varför inte med en kombinerad skid-, gång-,
och cykelbro över Kronanvägen.
Kommentarer:
Kommunens ambition är att Kronandalen ska vara en naturnära stadsdel med goda
kopplingar till omgivande frilufts- och rekreationsområden. Detaljplanen möjliggör en
koppling mellan Kronandalen, dess omgivande bostadsområden och närliggande skidspårssystem. Detaljplanen har kompletterats efter granskning med ett egenskapsområde
inom parkmark och planbestämmelsen ”skidspår”. Syftet är att skapa en tydlig koppling
mellan skola/förskola och Ormbergets friluftsområde. Detta egenskapsområde finns redan
med i gällande detaljplaner för Kronanbacken och för sporthall/skola.

Övriga
Boende på Tjärhovsgatan i Luleå
Inkomna synpunkter sammanfattas enligt följande:
Cykelbanorna på Kronan längs huvudgatan och parkgator är för dåligt utformade vilket medför problem.
Bredden för dubbelriktade cykelbanor är för smal (2,5 meter) och bör ökas till uppemot 4 meter.
Den dubbelriktade cykelbanan bör ha en skiljeremsa mot vägbanan, för att undvika att cyklister och bilister möts nära varandra.
Problemen med närhet till vägbanan förvärras av att vägen har avrinning mot
mitten. då det inte finns gatbrunnar som förare vanligen undviker kan vägtrafiken köra närmare vägkanten. Behovet av skiljeremsa mot cykelbanan är alltså
extra stort.
Cykelbanorna på kronan kommer att vara viktiga skolvägar för många skolbarn,
därför är det extra viktigt att de utformas med god framkomlighet och trygghet.
Istället för dubbelriktade cykelbanor föreslås enkelriktade cykelbanor på vardera
sidor om vägen. Detta skulle minska ökad trafiksäkerhet i korsningar och minska
konfliktpunkter mellan cyklister.
Gatans föreslagna utformning med 3,5 meter breda körbanor trots att det finns
1 meter skiljeremsa mellan körfälten är högst tveksamt på en 30-väg. Detta kan
leda till högre hastigheter och sämre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
De föreslagna cykelbanorna är av samma typ som på gång och cykelbanorna
längst Skeppsbrogatan i Luleå centrum, bara lite bredare. Dessa fungerar mycket
dålig i praktiken då både fotgängare går där och bilister ofta parkerar där. Istället
föreslås att bygga en bättre trafikmiljö och prioritera de oskyddade trafikanterna.
Kommentarer: De nya gatorna i Kronandalen föreslås utformas som fem olika gatutyper,
beroende på vilken karaktär och användning de ska ha. Den föreslagna gatuutformningen
från kvalitets- och gestaltningsprogrammet har utvecklats vidare på olika sätt i arbetet
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med systemhandling och detaljprojektering. I planbeskrivningen redovisas ett förslag på
utformning av gatusektion. Sektionen i figur 19 är ett exempel på hur Krondalsvägen
(sträckan Exercisvägen - Kompanivägen) kan komma att utformas. Gatan är utformad
med enkelriktade cykelbanor på varje sida av gatan, samt gångbana och ledstråk. Dagvattenbrunnar placeras i ytterkant gata mot kantsten.
Synpunkterna har vidarebefordrats till ansvariga för pågående gatuprojektering. Yttrandet leder inte till några förändringar av detaljplanen.
Cykelfrämjandet Norrbotten
Inkomna synpunkter sammanfattas enligt följande:
Cykelfrämjandet lämnade för två år sedan synpunkter på kommunens påbörjade
planering av Kronanområdet. I synpunkter daterade 2015-09-24 lyftes ett antal
områden med frågetecken och förslag fram. Utifrån dessa synpunkter lyfter cykelfrämjandet fram det de tycker är brister i detaljplanebeskrivningen och planillustrationen.
1. Rätt syn på cykeln: Man måste se på och planera för cykeln som ett eget trafikslag. Det måste vara tydligt var cyklister ska samsas med gående på gång- och
cykelvägar och var dessa separeras från varandra. Något som vi inte kan se om
och var detta är tänkt i Kronandalen.
2. Hur mycket cykeltrafik finns i Kronan 2050? I kommunens Vision 2050 ska cykeltrafiken öka kraftigt till dess. För att nå de nationella miljömålen som har satts
upp behöver gång- och cykeltrafiken i Luleå öka med över 300 % fram till 2030.
Utifrån detta tycker vi att det är en brist att prognoser görs endast för biltrafik,
men uppgifter på hur mycket cykeltrafik det kommer att bli när området är fullt
utbyggt saknas helt. Om man inte vet detta, hur vet ni då för vad cykelnätet ska
dimensioneras och utformas för?
Det är tveksamt om de redovisade bredderna för cyklister i gatusektionen (figur
19 i planbeskrivningen) klarar framtidens cyklande med ökad cykeltrafik och
ökat antal lådcyklar.
3. Hur ser cykelns infrastruktur ut för Kronandalen och dess omgivning? Om
cyklingen ska öka måste infrastrukturen bidra till hög framkomlighet och säkerhet. Ett viktigt ledord både för bilisten och cyklisten är genhet. Bilderna i planbeskrivningen (figur 18 och 21) visar att det som är utpekat som GC-stråk inte har
samma genhet som bilnätet. GC-stråket saknar också vissa länkar för att det ska
bli sammanhållande. Dessa brister behöver åtgärdas om cyklingen är viktig.
4. Främjar gatuutformning ett ökat cyklande? Frågan hänvisar till några platser
i planillustrationen, som ger en bild av att det i utformningen av Kronan inte har
tagits hänsyn till cykeln. Till exempel att utformningen av cirkulationsplatser
utgår ifrån bilisten istället för att utgå från cyklisten.
5. Hur viktig är cykeln för Kronandalen? Kommunens ambition är hög och bra,
men om man inte styr upp detta mot de fastighetsägare som ska bygga är risken
mycket stort att slutresultatet inte blir som tanken var. Några exempel på detta
är:
Planering för elcyklar. Vi är bara i början på den utveckling som elcykeln kommer att få på cyklandet. Speciellt för Kronan kan elcykeln bli viktig då den mins12
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kar de topografiska nackdelar som området har. Om man planerar för framtiden
och vill ta hänsyn till och tror att elcykeln kan få en stor roll måste detta också gå
att hitta igen i hur cykelvägnätet byggs upp.
Det är viktigt att cykelställ utformas så att cykeln kan låsas fast i ramen.
Cykelparkeringar ska placeras så nära bostaden som möjligt, men också nära andra verksamheter inom Kronan som skolan, idrottsplatsen, kontor, arbetsplatser,
butiker m.m. Ordet ”nära” skulle få en större tyngd om detta omsattes i ett mått.
För gångfartsgata anges att gång och cykeltrafik kommer att vara högt prioriterat, men hastigheten är 5 km/tim. Detta kan aldrig vara att prioritera cykeltrafik,
då det är en så låg hastighet att en cyklist har svårt eller omöjligt att kunna cykla
med den hastigheten och hålla balansen. Vill man gynna en ökad cykling finns
möjligheten att istället införa cykelfartsgator.
6. Hur utformas trafiksäkra passager av lokalgator/utfarter? Vi kan inte i dokumentet se var och hur dessa är tänkt att utformas. Istället skrivs det med ord som
”Vid korsningar mellan gata och park kommer upphöjda övergångsställen att
anordnas, för att säkerställa trafiksäkra övergångar för gående och cyklister.” Om
cyklister ska gynnas finns möjligheten att reglera passager som cykelöverfarter
med samma effekt som övergångsställen för gående. Var och om dessa kommer
att bli i Kronan framgår inte.
En detaljplan ska möjliggöra en tänkt gatuutformning utifrån den funktion gatan ska ha.
Planen styr dock inte utformningen av gatumiljön i detalj. Den exakta utformningen av
gator, gång- och cykelvägar är ännu inte klar. Pågående projektering görs med utgångspunkt från en god trafiksäkerhet för alla trafikslag.
Utformning av cykelställ är inte en fråga som regleras i detaljplan.
En väg eller ett område som är gångfartsområde ska vara utformat så att det framgår att
gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet
än gångfart. Syftet med gångfartsområden är att skapa en zon där gående kan färdas på
ett tryggt och trafiksäkert sätt. Gatans utformning bidrar till att sänka hastigheten för alla
fordon.
Synpunkterna har vidarebefordrats till ansvariga för pågående gatuprojektering. Yttrandet leder inte till några förändringar av detaljplanen.
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Ställningstagande och förändringar

Med anledning av inkomna synpunkter har följande förändringar i planhandlingarna gjorts efter granskning. Därutöver har en del redaktionella justeringar
och kompletteringar av text och bilder gjorts.

Förändringar i plankarta och planbeskrivning
Plankartan har kompletterats med följande planbestämmelser. Syftet är att reglera byggnadernas placering och utformning för att minska bullerstörningar och
undvika risk för människors hälsa.
•

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad
sida.

•

Enkelsidiga lägenheter mot GATA1 eller Bensbyvägen ska vara mindre än 35 m2.
Där beräknad bullernivå överskrider 60 dB(A) får inte enkelsidiga lägenheter anordnas.

•

Endast lamellhus eller halvslutna kvarter.

•

Bostadsbyggnad ska placeras med långsidan mot gata.

•

Tidigare bestämmelse m1 har kompletterats med en anvisning att det gäller för
radhus: ”Lokala skärmar ska anordnas vid uteplats i anslutning till radhus för att
säkerställa att gällande bullerriktvärden uppnås.”

Planbeskrivningen har kompletterats med ett resonemang kring ovanstående
bestämmelser.
Tidigare planbestämmelse om utformning av bostäder i relation till beräknade
bullernivåer har utgått.
Tidigare planbestämmelse ”radhus” har kompletterats med ett förbud att uppföra garage.
Gränsen för planområdets i plankartans bestämmelselistan har rättats till.
Färgen som används för att beteckna markanvändningsområdet R1 på plankartan har justerats.
Bestämmelsen P1 avser Parkeringshus. Detta har justerats på plankartan.
Formuleringen av planbestämmelsen för korsprickad mark har justerats.
Bestämmelsen ”suterräng” har införts i listan med planbestämmelser.
Planhandlingarna har kompletterats med att planområdet även omfattar fastigheten Logementet 1.
Planbeskrivningen har kompletterats med information om vem som är ledningshavare och som initierar och bekostar flytten av ledningarna.
Plankartan har kompletterats med ett egenskapsområde inom parkmark och
planbestämmelsen ”skidspår”.
Planbeskrivningens avsnitt om grundvatten har kompletterats med en beskrivning av utförda beräkningar av grundvattenytans sänkning och påverkan på
sulfidjordsförekomst.
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Förändringar i Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningens kapitel om buller har kompletterats med de nya
planbestämmelserna.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av effekten
av grundvattenytans sänkning på sulfidjordförekomster och hur miljökvalitetsnormer för Björkskatafjärden påverkas. Utifrån denna bedömning har även en
slutlig bedömning av detaljplanens miljöpåverkan kunnat göras.
Texten i miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats avseende kontrollprogram och handlingsplan för sulfidjord.
Miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med en särskild sammanställning.

Ställningstagande
Förändringarna i planhandlingarna bedöms inte vara så väsentliga att kommunen måste låta granska det ändrade förslaget på nytt innan detaljplanen kan
antas (5 kap. 25 §, plan- och bygglagen).
Stadsbyggnadsförvaltningen
Avdelning stadsplanering 2017-03

AnneLie Granljung				
Planchef					

Annika Ohls			
Planhandläggare
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

Gränser
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ- och egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap
GATA1

Huvudgata (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

GATA2

Lokalgata (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

TORG

Gångtrafik, handel och publik verksamhet (PBL 4 kap 5 § punkt 2)
Gång-, cykel- och mopedväg

PARK

Park (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

NATUR

Natur (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Användning av kvartersmark
B
B1CP1

Bostäder (PBL 4 kap 5 § punkt 3)
Vård och omsorgsboende, centrumverksamhet och
parkeringshus.
(PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BC
BCP1

Bostäder och centrumverksamhet (PBL 4 kap 5 § punkt 3)
Bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus (PBL 4 kap 5 §
punkt 3)

E1

Nätstation (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

E2

Kommunikationsmast (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

P1

Parkeringshus (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

R1

Idrott, bollplan (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

S1

Förskola/Skola

(PBL 4 kap 5 § punkt 3)

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän
platsmark med kommunalt huvudmannaskap
+0.0

Plushöjd (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

dagvatten

Ytor för dagvattenhantering får anläggas i parken

gc-väg

Gång- och cykelväg

samlingslokal

Plats för samlingslokal och café

skidspår

Anlagt skidspår

stig

Gångstig

aktivitetsyta

Område för lek och aktiviteter

lek

Lekplats
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Största byggnadsarea är 65 procent av fastighetsarean. Detta gäller ej radhus
eller där annat anges.
(PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e1

Största exploatering per fastighet är 2200 kvadratmeter
bruttoarea (PBL 4 kap 11 § punkt 1)

e00

Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea.
(PBL 4 kap 11 § punkt 1)

0,0

III

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)
Högsta antal våningar (PBL 4 kap 11§)

Inredningsbar vind får anordnas utöver angivet högsta antal våningar (PBL 4 kap 11
§ punkt 3)

suterräng

Suterrängvåning får anordnas utöver angivet högsta antal
våningar

Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA1 och GATA2 där inget annat
anges. Gäller ej radhus.
(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

För flerbostadshus gäller lägsta sockelhöjd 0,8 meter mot gata (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
Entreér ska finnas mot gata/torg (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en
ljuddämpad sida
(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Enkelsidiga lägenheter mot GATA1 eller Bensbyvägen ska vara mindre än 35
m2. Där beräknade bullernivåer vid fasad överskrider 60 dB(A) får inte
enkelsidiga lägenheter anordnas.
(PBL 4 kap 11 § punkt 3)

f1

Endast lokaler för verksamheter samt trapphusentreér får
finnas i bottenvåningen på byggnadens sida vänd mot
huvudgata eller torg. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f2

Endast lamellhus eller halvslutna kvarter (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

p3

Bostadsbyggnad ska placeras med långsida mot gata (PBL 4
kap 16 § punkt 1)

m1

Lokala skärmar ska anordnas vid uteplats i anslutning till
radhus för att säkerställa att gällande bullerriktvärden
uppnås (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

q1

Befintlig byggnad vars nuvarande fasadutseende (grå
betonggrund, ljust gul puts) och flacka sadeltak ska bevaras.
Fönster och portar ska bevaras avseende ursprunglig
placering, storlek och färgsättning eller nytillverkas enligt
äldre förlaga. Dock får vid tillbyggnad nödvändiga
håltagningar och tillägg i fasad och tak utföras på ett varsamt
sätt. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

r1

Rivningsförbud (PBL 4 kap 16 § punkt 4)

radhus

Endast radhus, garage får ej uppföras (PBL 4 kap 16§)
Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 §
punkt 1)

Marken får endast förses med komplementbyggnad (PBL 4 kap
11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)
g

Gemensamhetsanläggningar - Område eller utrymme som
reserveras för kvartersgata (PBL 4 kap 18 § första stycket)
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PLANILLUSTRATION

200 m

Illustrationen visar ett exempel på hur stadsdelen kan komma att utformas.

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV
DETALJPLAN FÖR KRONANDALEN
del av Kronan 1:1, Kronan 1:5 samt Logementet 1
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SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MILJÖBALKEN
Enligt 6 kap 16 § miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från
samråd beaktas innan detaljplan antas. När en detaljplan har antagits ska kommunen
i särskild sammanställning redovisa:
- hur miljöaspekter har integrerats i planen.
- hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samrådet har beaktats.
- skälen till att planen antagits i stället för de alternativ som har övervägts.
- de åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som planen medför.
Den särskilda sammanställningen ska vara tillgänglig för samrådskretsen.
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för så kallat utökat förfarande (se 5 kap. 7 §, plan- och bygglagen). Detta innebär att samråd sker med myndigheter, sakägare och övriga berörda enligt 5 kap. 11 §, plan- och bygglagen. Vid
utökat förfarande ska samrådstiden vara minst tre veckor. Syftet med samrådet är att
få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och för att ge möjlighet till insyn och
påverkan. Ett förslag till detaljplan har därför visats för samråd under perioden 7
oktober – 7 november 2016. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå
kommuns webbplats, i Stadshuset och på Stadsbiblioteket. En kungörelse om planförslaget och samrådet har dels anslagits på kommunens anslagstavla, dels införts i
lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 7 oktober 2016.
Information om samrådet och en inbjudan till ett samrådsmöte har skickats till samtliga fastighetsägare inom området samt till myndigheter och övriga berörda enligt
sändlista. Samrådsmötet har även annonserats i lokaltidningarna den 7 oktober 2016
i samband med kungörelsen. Mötet hölls den 19 oktober 2016 i matsalen på Stadsbyggnadsförvaltningen Midgårdsvägen. Samråd har under arbetet med planförslaget
även skett kontinuerligt med berörda kommunala förvaltningar och bolag.
Under samrådstiden har tolv skrivelser kommit in. Förslaget till detaljplan har bearbetats efter samrådet.
Det bearbetade planförslaget har visats för granskning under perioden 3 februari - 24
februari 2017. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på Luleå kommuns webbplats, i stadshuset och på stadsbiblioteket. En underrättelse om planförslaget och
granskningen har dels anslagits på kommunens anslagstavla, dels införts i lokaltidningarna Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten den 3 februari
2017 och den 6 februari 2017. (Den senare annonsen avsåg en rättelse av datum).
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Underrättelsen har den 2 februari 2017 även skickats till kända sakägare, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och övriga berörda enligt sändlista.
Under granskningstiden har åtta skrivelser kommit in.
Redovisning av hur miljöaspekterna har integrerats i planen och hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkterna från samråd och granskning har beaktats har
sammanställts under rubrikerna nedan. Synpunkterna har sammanfattats i denna
sammanställning, för att se synpunkterna i sin helhet hänvisas till samrådsyttrandet
och granskningsutlåtandet.

MARK OCH VATTEN
Inkomna synpunkter samråd
Länsstyrelsen påpekar att exploateringen enligt samrådsunderlaget kommer att medföra en ökad ämnestransport av kväve, kadmium och nickel från området samt att
det föreligger en risk för läckage från oxiderande sulfidjord som kan innebära ökad
transport av sulfat och metaller som aluminium, kadmium, nickel samt zink. För att
kunna konstatera att recipienterna inte kommer att påverkas av exploateringen så
behöver kommunen bättre beskriva de åtgärder som innebär att exploateringen inte
medverkar till en försämring av vattenförekomsternas ekologiska och/eller kemiska
status.
I samrådsunderlaget framkommer att en stor mängd sulfidjord kommer att grävas ur
i området. Länsstyrelsen anser att det har stor betydelse för miljöpåverkan hur en
sådan stor mängd massor hanteras och det finns därför finns goda skäl att hanteringen beskrivs mer utförligt i underlaget.
Enligt underlaget kommer exploateringen även att medföra ”en viss permanent
grundvattensänkning i området” som dock inte bedöms vara av sådan omfattning att
underliggande sulfidjord riskerar att oxideras. Länsstyrelsen anser att det finns
många fördelar med att låta sulfidjorden ligga kvar orörd i reducerat (icke-oxiderat)
tillstånd under grundvattenytan. För att säkerställa att detta är möjligt är det viktigt
att kunna bedöma grundvattennivåerna efter etableringarna i området.
Länsstyrelsen ser positivt på att det inom miljöprovtagningen analyserats ett brett
spektrum av ämnen och att efterbehandling kommer att utföras där det finns behov
av detta. När det gäller vem som har ansvar för en förorening vill Länsstyrelsen förtydliga att även en exploatör kan bli ansvarig för en förorening om en åtgärd genomförs som påverkar risken för spridning och exponering av en förorening.
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Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att de föroreningar bestående av förhöjda
halter av nickel, samt föroreningar vid ÅVC och logementet som konstaterats i de
undersökningar som gjorts, behöver utredas ytterligare och eventuellt åtgärdas vid
framtida exploatering. I det fall schaktarbeten kommer att utföras i områden där det
finns föroreningar, om än i låga halter, är det viktigt att ta prover för klassning av
avfallet och för att kunna säkerställa om massorna är lämpliga att återvinna på annan
plats.
I undersökningsrapporten framkommer att en möjlig förklaring till avvikande halter
av tungmetaller i grundvattnet kan vara från kemiska processer som uppkommer
vid återkommande kontakt mellan hyttsten och ytvatten. Någon diskussion avseende eventuella konstruktionsmaterial i vägar m.m. och påverkan på omgivningarna
avseende detta saknas i miljökonsekvensbeskrivningen.
I rapporten om ”Strategi för arbete med förorenade massor” framkommer vilka platser som kan vara potentiellt förorenade. I undersökningsrapporten följs dessa platsen
upp och på vissa har provtagning skett. På platsen där det tidigare fanns ett kokhus
(värmecentral) har funnit en cistern som ska vara borttagen. Det är dock inte tydligt
för Miljö- och byggnadsförvaltningen när denna togs bort eller om det skett några
undersökningar av marken avseende oljeföroreningar. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att detta bör kommenteras eller utredas ytterligare. Det framkommer även att det på en eldexercisbana inte kan uteslutas att det kan finnas rester av
granater och ammunition i mark. Eventuella risker med detta område bedöms inte
vara tillräckligt tydligt redovisat enligt vår mening. För nya skidskyttebanan framkommer inte om skjutvallen är helt borttagen eller inte.
I överlag bedömer miljö- och byggnadsförvaltningen att det finns en hel del kommande åtgärder på området som enligt miljöbalken behöver anmälas eller kommuniceras med tillsynsmyndigheten.
Inom planområdet finns sulfidjord. I miljökonsekvensbeskrivningen föreslås att en
handlingsplan ska tas fram för hur sulfidjord ska hanteras och som ska utgöra ett
underlag för exploatören. Inom planområdet kommer det troligen att bli en sänkning
av grundvattennivån i och med de byggnationer som kommer att bli inom området.
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen har inte någon beräkning gjorts av geohydrolog, men geotekniker har bedömt att sänkningen inte kommer att bli av den grad att
sulfidjorden som lämnas kvar i marken hamnar ovanför grundvattenytan. Miljö- och
byggnadsförvaltningen efterlyser en tydligare redovisning av hur ovanstående ska
kontrolleras samt redovisning av ansvarsfrågan.
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Inkomna synpunkter granskning
Länsstyrelsen har under granskningsskedet tagit del av kompletterande underlag:
”PM om påverkan från sulfidjord”, för bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer i Björkskatafjärden. Den kommande etableringen av den nya stadsdelen
Kronandalen kommer att medföra att en viss mängd sulfidjord kommer att oxidera
och därmed kommer metaller att lakas ut och tillföras Björkskatafjärden via recipientdike.
Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsnormerna i Björkskatafjärden inte kommer
att överträdas till följd av detaljplanens genomförande. Däremot finns det ett visst
mått av osäkerhet som rör såväl vattenomsättning och medeldjup i Björkskatafjärden
som hur metallutlakningen svarar på hydrologiska variationer. Därför yrkar Länsstyrelsen på att de råd om kartläggning av flöden och provtagning som ges under
punkt 6 i det kompletterande underlaget följs.
Miljö- och byggnadsförvaltningen framhåller att det finns förorenad mark och sulfidjordar inom planområdet som behöver hanteras på lämpligt sätt för att säkerställa
området inte innebär risker för människor och miljön. Även schaktmassor kan uppstå som kan innehålla föroreningar eller påverka omgivningarna. Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att det är viktigt att det som framkommer i detaljplan
och planbeskrivelse, MKB m.m. avseende dessa frågor, tydligt framkommer i och
säkerställs genom markanvisningsavtalen. Tillsynsmyndigheten bör hållas informerad avseende detta.
Kommentarer och revideringar
Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med en
mer utförlig beskrivning av förutsättningar, förändringar och konsekvenser avseende dagvatten, grundvatten, hantering av sulfidjord, påverkan på gällande miljökvalitetsnormer, m.m.
En beräkning av uppskattad mängd sulfidjord som kommer att oxidera och därmed
laka ur metaller som kommer tillföras Björkskatafjärden har tagits fram. De utförda
beräkningarna visar att för metallerna koppar och nickel föreligger inte någon risk att
gällande miljökvalitetsnormer kommer att överskridas till följd av risken för oxiderad sulfidjord inom planområdet. Zinkhalten kommer att tangera miljökvalitetsnormen som medelhalt.
Deponering av sulfidjord sker vid godkända deponier i Luleå (Sunderby Avfallsanläggning) alternativt Umeå (Dåva Deponi och Avfallscenter), beroende av vilken försurningspotenital jorden har. Dessa anläggningar har gällande miljötillstånd för sin
verksamhet. Det förutsätts att hanteringen av massorna vid anläggningarna sker på
rätt sätt enligt gällande tillstånd.
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Vid närmare efterforskning framkom det att fyllnadsmaterialet i vägen inte bestod av
hyttsten och därför togs det resonemanget bort ur MKB. Kokhuset ligger utanför
planområdet. Den ligger inom det område som omfattas av kommande detaljplan för
Kulturbyn och behandlas därför i den detaljplanen. Skjutvallen på den före detta
”nya skidskyttebanan” har delvis tagits bort i samband med pågående infrastrukturarbeten. Tidigare markprovtagningar i fyra provpunkter på den s.k. eldexercisbanan
visar inga föroreningar.
Önskvärda skyddsåtgärder enligt MKB
I MKB anges följande åtgärder:
•

Handlingsplan för hantering av sulfidjord, eventuellt förorenade jordmassor
och risk för grundvattensänkning. Denna handlingsplan bör bifogas i kommunens markanvisningsavtal som tecknas med exploatören. Detta säkerställer
att exploatören får tillgång till informationen.

•

Dagvattnet och sulfidjordens påverkan på recipienten bör fortlöpande kontrolleras inom ramen av ett kontrollprogram, för att säkerställa att inte miljökvalitetsnormer för Björkskatafjärden överträds.

•

För att minska påverkan på grundvattennivån, där det bedöms nödvändigt,
kan planbestämmelse som säkerställer att källarvåning uppförs med tät konstruktion införas.

Handlingsplan för hantering av sulfidjord, eventuellt förorenade jordmassor och risk
för grundvattensänkning.
Under exploateringen av Kronandalen kommer sulfidjord och förorenad mark med
största sannolikhet att behöva hanteras. Vid felaktig hantering finns risk för betydande miljöpåverkan. För att säkerställa rätt hantering ska en handlingsplan tas
fram.
Länsstyrelsen arbetar med framtagandet av en Strategi för hantering av sulfidjord
som beräknas färdig inom kort. Denna strategi bör ligga till grund för rekommendationer i handlingsplanen. Avseende förorenad mark bör det tydligt framgå vad gällande lagstiftning reglerar, olika ansvarsområden och vem som är tillsynsmyndighet.
Vad denna handlingsplan ska omfatta bör även samrådas med Länsstyrelsen.
Vattenkemiskt kontrollprogram
I plan- och bygglagen görs kopplingen till miljöbalkens femte kapitel genom att
kommunen i planering och planläggning ska iaktta gällande miljökvalitetsnormer,
samt genom att detaljplaner inte får medföra att en miljökvalitetsnorm överträds.

6
111

Med anledning av detta har kommunen i samråd med länsstyrelsen sett ett behov av
att ta fram ett kontrollprogram för övervakning och utvärdering av vattenförekomsternas kemiska och ekologiska status, med syfte att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för recipienterna inte överträds.
Kontrollprogrammets omfattning och innehåll ska tas fram av kommunen i samråd
med länsstyrelsen. Naturvårdsverket har tagit fram en guide för upprättande och
översyn av limniska och marina kontrollprogram* som kan ligga till grund för utformningen av kontrollprogrammet.
Guiden är indelad i sex steg och ett antal delsteg som är viktiga i arbetet med kontrollprogram. Vid upprättande eller översyn av recipientkontrollprogram inleds processen med steg 1 och vidare genom de olika stegen fram till steg 6, se figur nedan.
Guiden syfte är att ge stöd till framtagandet av ett kontrollprogram där resultaten
kan analyseras och utvärderas. Det ger förutsättningar att skapa miljörapporter som
kan användas som underlag vid utvärdering, planering, och utförande av miljöskyddande åtgärder.

*Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram. Naturvårdsverket, Rapport 5551, mars 2006. Figur ovan är hämtad från rapporten.
Länsstyrelsen yrkar på att de råd om kartläggning av flöden och provtagning som
ges under punkt 6 i det kompletterande underlaget (PM Påverkan sulfidjord, WSP,
2017-02-03) följs:
•

Vattenrecipienten Björkskatasfjärden uppvisar idag god kemisk status, med
det generella undantaget som gäller avseende kvicksilver. Kontrollen av vattenkvaliteten sker endast under isfria förhållanden. Som nämnts uppvisar
koncentrationen av zink en tydlig gradient över året med de högsta halterna
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vid de tidigaste provtagningarna. Under hösten ligger halterna under rapporteringsgränsen för analysmetoden (5μg/l).
•

De flöden som förekommer in till Björkskatafjärden bör kartläggas så att variationerna över året tydligare kan följas. Det är möjligt att låga grundvattennivåer under vintern bidrar till utlakning av metaller från sulfidjordar som ligger uppströms i vattensystemet. Dessa storskaliga processer är svåra att förhindra.

•

Under isfria förhållande kan Björkskatafjärden tillföras vatten från den söder
om liggande Skurholmsfjärden, när inte ett naturligt utflöde sker i sydlig riktning.

•

En fortsatt provtagning av recipienten bör ske för att följa den allmänna statusen, som en del av det pågående recipientkontrollprogrammet. Denna provtagning kan med fördel förläggas så att det hydrologiska året täcks in på ett
bättre sätt.

Integrering i planen
Rekommenderad planbestämmelse har inte bedömts som nödvändig att tillföra detaljplanen.
Handlingsplan för sulfidjord och förorenad mark samt vattenkemiskt kontrollprogram för avrinningsområdet kan inte regleras med planbestämmelse i detaljplan.
Däremot ska kommunen enligt gällande lagstiftning säkerställa att detaljplanens genomförande inte medför att miljökvalitetsnormerna överträds. Även förorenad mark
regleras
Uppföljning
Uppföljning av miljökvalitetsnormer ska ske genom vattenkemiskt kontrollprogram.
Luleå kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för förorenad mark, sulfidjord, buller och luft. Länsstyrelsen ansvarar för tillståndsärenden för
bl a uppläggning av sulfidjord. Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att uppföljning av handlingsplaner för sulfidjordshantering och förorenad mark inom Kronandalen sker. Tillsynsmyndigheten ansvarar för att granska uppföljningarna.
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TRAFIK
Inkomna synpunkter samråd
Länsstyrelsen påpekar att det kan vara lämpligt att införa planbestämmelser som reglerar byggnadernas placering eftersom bullersituationen är beroende av detta.
Länsstyrelsen anser även att bullerutredningen behöver kompletteras med beräkningar som tar hänsyn till högre hastighet än 30 km/h eller en motivering till varför
beräkningarna enbart utgår från 30 km/h.
Miljö- och byggnadsförvaltningen påpekar att med miljökonsekvensbeskrivningen som
grund ska en samlad bedömning av den planerade åtgärdens effekter på människors
hälsa och miljön beskrivas. Miljökonsekvensbeskrivningen för en så här stor detaljplan blir allt för generell och ospecifik. Till exempel går det inte att bedöma hur planen kommer att påverka människors hälsa med avseende på omgivningsbuller eftersom våningshöjden och huskropparnas placering inte är bestämd.
Bullerberäkningarna visar på höga och mycket höga bullervärden inom delar av detaljplaneområdet. Värst är det längst norrut längs Krondalsvägen vid infarten från
Bensbyvägen vid dagens infart till logementet. Här är den ekvivalenta bullernivån
över 65 dBA och den maximala ljudnivån över 85 dBA vid fasad trots att hastigheten
man beräknat med är endast 30 km/h på vägarna inom Kronandalen. Här är det
mycket svårt att få till lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vänd mot
tyst sida. Hörnet mot Bensbyvägen (vid logementet) har en ekvivalent bullernivå
över 65 dBA, vilket innebär att man heller inte kan bygga små lägenheter under 35
m2 här. Hörnbyggnaden tillåts också vara sju våningar hög, högre än intilliggande
byggnader, vilket medför att de översta våningarna troligen inte kommer att ha någon tyst sida. Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag är att man endast tillåter
centrumverksamhet/kontor i denna byggnad. Även på ett flertal andra platser är det
tveksamt om man kommer att klara riktvärdet om högst 60 dBA vid fasad för små
lägenheter (under 35 m2) i byggnader längs vägarna och i hörnen. Radhusen som
står närmast vägarna kommer inte att klara riktvärdena eller möjligheten till tyst sida
utan åtgärder. Ännu fler av radhusen kommer ej att klara riktvärdena för uteplats
utan åtgärder.
Bullerutredningen är gjord utifrån ett förslag på hur det kan komma att se ut när området exploateras. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att det ska utföras en ny
bullerberäkning utifrån de faktiska utformningarna och placeringarna av byggnaderna för varje etapp som byggs.
HSO Luleå påpekar att det är viktigt att planera så att områdena som har höga bullernivåer att det prioriteras för verksamheter som bedrivs dagtid så att boende får en
så låg ljudnivå som möjligt kan bli stora svårigheter för personer med hörselskada
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och/eller personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (svårigheter att hantera höga ljudnivåer).
Inkomna synpunkter granskning
Länsstyrelsen bedömer med stöd av utredningen: ”Bullerutredning Kronandalen”
2016-09-21, att det finns förutsättning att klara riktvärdena givna i förordningen, förutsatt den föreslagna bebyggelsestrukturen som bullerutredningen bygger på. Länsstyrelsen bedömer även att det för aktuell detaljplan finns tillämpliga planbestämmelsen att använda så att olägenheter för människors hälsa kan förebyggas i enlighet
med de krav som ställs i 2 kap 6 a § PBL. Kommunen behöver därför se över detaljplanens reglering av buller.
Planförslaget har förändrats mellan samråd och granskning. Kommunen behöver
därför uppdatera bullerutredningen i de delar där förändringar har skett, alternativt
tydliggöra i planbeskrivningen vad förändringarna innebär angivet i beräknade bullervärden så att kraven på redovisning av beräknade bullervärden i planbeskrivningen uppfylls enligt 4 kap 33 a § PBL.
Miljö- och byggnadsförvaltningen Den nya planbestämmelsen ”Där ljudnivå vid fasad
överskrider 60 dB(A) kan enkelsidiga lägenheter mindre än 35 m² tillåtas” bedöms
som ett avsteg från det som anges i 3§ andra stycket i förordningen (2015:216) om
trafikbuller. Motiveringen till detta avsteg framgår inte i planbeskrivningen. Planbestämmelsen ska säkerställa att gällande riktvärden för trafikbuller och tillåtna avsteg
från dessa regler kan uppfyllas. Som anges i planbeskrivningen ska lägenhetsstorlekar anpassas till de rådande bullernivåerna. För lägenheter om högst 35 m² gäller att
bullret inte bör överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadsfasad. Som alternativ anges möjligheten att bygga stora genomgående lägenheter i kvartershörn där
bullernivåerna överskrider 60 dB(A) vid fasad där hälften av bostadsrummen vänds
mot tyst sida.
Kommentarer och revideringar
Trafikbullerutredningen utgår från den föreslagna bebyggelsestrukturen i området.
Exploatering av planområdet kommer att ske etappvis under 10-15 år framåt i tiden.
Under utbyggnadstiden kommer det med all säkerhet att ske förändringar och nödvändiga justeringar av byggnadernas placering och utformning.
Detaljplanen tillåter både bostäder och centrumverksamhet (kontor, handel, o s v) i
flera av de mest bullerutsatta lägena. Detta gör att byggnadernas användning kan
anpassas till rådande förhållanden på platsen. Det finns också möjlighet att anpassa
lägenheternas storlek till rådande bullernivåer.
Planförslaget reglerar inte storleken för hörnlägenheter. Förutom möjligheten att
bygga små lägenheter, mindre än 35 kvm, finns även möjlighet att bygga extra stora
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genomgående lägenheter i bullerutsatta kvartershörn. Då kan hälften av bostadsrummen vändas mot tyst sida.
Placeringen av kvarteret vid den nordvästra infarten (vid Logementet) har flyttats
längre bort från Bensbyvägen. Syftet med denna justering är dels att minska bullerstörningar och dels att spara befintlig vegetation (tallar). Högsta tillåtna nockhöjd i
detta kvarter har också sänkts från 28 meter (7 våningar) till 20 meter (5 våningar) för
att minska effekterna av trafikbuller.
Den högsta tillåtna hastigheten för gatorna i området ska vara 30 km/h. Gatorna dimensioneras och utformas utifrån högst 30 km/h och hastigheten regleras också med
skyltar och trafikföreskrifter. Genom tydlig utformning och reglering kommer den
högsta tillåtna hastigheten i Kronandalen säkerställas.
Detaljplanen ger möjlighet att uppfylla gällande riktvärden för trafikbuller och tilllåtna avstegsregler. Detta förutsätter att bebyggelsen utformas i enlighet med den
föreslagna bebyggelsestrukturen. På några ställen kan åtgärder krävas för att uppfylla gällande riktvärden för buller vid fasad och uteplatser. För att säkerställa att
bostadshus placeras och utformas så att bullerriktvärden kan uppnås, har nya planbestämmelser införts på plankartan. Syftet är att minska bullerstörningar och undvika risk för människors hälsa.
Önskvärda skyddsåtgärder enligt MKB
I MKB anges följande åtgärder:
•

Både omgivningsbuller och luftkvalitet bör följas upp med mätningar när
Kronandalen exploateras.

Integrering i planen
För att säkerställa att bostadshus placeras och utformas så att bullerriktvärden kan
uppnås, har nya planbestämmelser införts på plankartan:
• e00 Största byggnadsarea är 65% av fastighetsarean. Detta gäller där inget annat anges. Med fastighet avses föreslagna kvarter enligt planillustration.
•

Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida.

•

Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot GATA1 och GATA2 där inget annat anges. Gäller ej radhus.

•

Enkelsidiga lägenheter mot GATA1 och Bensbyvägen ska vara mindre än 35
m2. Där beräknad bullernivå överskrider 60 dB(A) får inte enkelsidiga lägenheter anordnas.

•

Lokala skärmar ska anordnas vid uteplats i anslutning till radhus för att säkerställa att gällande bullerriktvärden uppnås.
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•

Endast lamellhus eller halvslutna kvarter.

•

Bostadsbyggnad ska placeras med långsidan mot gata (avser det långa kvarteret söder om Krondalsvägen, vid nordvästra infarten)

Uppföljning
En viss uppföljning av buller i varje enskilt fall sker under bygglovsprocessen. Exploatören ska visa att/hur de klarar bullerriktvärdena för sitt byggprojekt. Ansvaret
för att övergripande följa upp buller och luftföroreningar inom området ligger hos
Stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram (eller via konsult).

VÄXT- OCH DJURLIV
Inkomna synpunkter samråd
Det har inte inkommit några synpunkter som specifikt berör växt- och djurliv, men
Länsstyrelsen har lämnat synpunkter angående grönstrukturen inom planområdet.
Länsstyrelsen belyser mottot ”Naturstad” för projektet Kronandalen. Begreppet Naturstad innebär att stadsdelen ska präglas av höga ambitioner för hållbart byggande
och goda kopplingar till omgivande natur- och friluftsområden.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna kopplingen mellan Lulsundsberget och upp
emot Ormberget är svag inom planområdet. De gröna ytorna i bebyggelsens utkanter
är smala och behöver förstärkas. De relativt sett högt trafikerade lokalgatorna som
ska korsas i detta tvärstråk utgör en barriär. Kommunen bör därför överväga att förstärka det gröna stråket. Stadsdelen kommer fullt utbyggd ha många innevånare som
kommer att använda dessa grönytor och där för är det viktigt att de är dimensionerade för den planerade befolkningen i området.
Kommentarer och revideringar
I samband med pågående projektering av parker och parkstråk har vissa förändringar gjorts. Bland annat har öppningen i det gröna stråket mot Lulsundsberget breddats för att ge plats åt en pulkabacke i Lulsundsbergets sluttning.
Inga revideringar har gjorts i MKB.
Önskvärda skyddsåtgärder enligt MKB
I MKB anges följande åtgärder:
•

Utforma grönstråk och spridningskorridorer så attraktivt som möjligt för de
djur och växter som bedöms finnas kvar i området när det är exploaterat.
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Integrering i planen
Grönstråk säkerställs i detaljplanen genom Naturmark som finns i planens östra och
västra del. Däremellan är grönstråken planlagda som Parkmark, vilket kan innebära
stora delar hårdgjord yta och liten andel växtlighet.
Uppföljning
Det finns ingen föreslagen uppföljning avseende växt- och djurliv i MKB.

KULTURMILJÖ
Inkomna synpunkter samråd
Länsstyrelsen anser att den berörda miljön redan är så påverkad av exploatering att
den till stora delar förlorat sin militära särprägel. Idag finns endast delområden med
enskilda eller grupper av byggnader som har ett kulturhistoriskt värde, vilket kommunen också är medveten om. Det är positivt att kommunen har planlagt för parkmark mot kulturbyn.
Kommunen bör se över planbestämmelsen ”q” med avseende på rivningsförbudet.
Enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan
så bör rivningsförbud särskiljas från planbestämmelsen ”q” och ges en egen
beteckning ”r”.
Inkomna synpunkter granskning
Miljö- och byggnadsförvaltningen vill att det tydliggörs att hela den q-märkta byggnaden (Gamla bränneriet) är skyddad med q och rivningsförbud och inte bara den lägre
delen. Det är mycket positivt att se att denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad
skyddas för framtiden.
Kommentarer och revideringar
Planbestämmelsen ”q1” har ersatts av ”r1”.
Inga revideringar har gjorts i MKB.
Önskvärda skyddsåtgärder enligt MKB
Inga åtgärdsförslag utöver det som redan reglerats i detaljplanen.
Integrering i planen
Byggnad C7 Motorverkstad (Gamla bränneriet) har skyddats med rivningsförbud
genom planbestämmelse r1.
Uppföljning
Det finns ingen föreslagen uppföljning avseende kulturmiljö i MKB.
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STADS- OCH LANDSKAPSBILD
Inkomna synpunkter samråd och granskning
Det har inte inkommit några synpunkter som berör stads- och landskapsbild.
Kommentarer och revideringar
Inga revideringar har gjorts i detaljplan eller MKB avseende stads- och landskapsbild.
Önskvärda skyddsåtgärder enligt MKB
Det har inte föreslagits några önskvärda skyddsåtgärder i MKB eftersom bedömningen var att planens genomförande leder till positiv miljöpåverkan avseende stadsoch landskapsbild.
Integrering i planen
Detaljplanen bygger på Kvalitets- och gestaltningsprogrammet för Kronandalen. Den
stadsmässiga utformningen regleras i detaljplan med planbestämmelser.
Uppföljning
Det finns ingen föreslagen uppföljning avseende stads- och landskapsbild i MKB.

SKÄLEN TILL VARFÖR PLANEN HAR ANTAGITS ISTÄLLET
FÖR ALTERNATIVA LOKALISERINGAR
Kronan är kommunens största centralt belägna markreserv för ny bebyggelse. Områdets lämplighet har utretts i tidigare övergripande planering, så som översiktsplan
och fördjupad översiktsplan, placeringen av ny stadsdel har även konsekvensbedömts.
Utredning av alternativ placering kan därmed ses som redan utförd och utreds därför inte i denna MKB.

Den särskilda sammanställningen är framtagen av:
Mia Sundström
Samhällsplanerare
MAF Arkitektkontor AB
Luleå 2017-03-17
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Ärendenr
2017/627-1.2.3.7

Folkbokföringskampanj 2017
Ärendenr 2017/627-1.2.3.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att under höstterminen 2017 och
vårterminen 2018 erbjuda folkbokförda förstaårsstudenter, som
studerar minst 75 % av heltid, ett för dem kostnadsfritt busskort som
gäller under första terminen (4 månader)
2. Luleå kommuns ersättning till Luleå Lokaltrafik AB för busskorten
finansieras genom uppräkning av skatteintäkterna.
3. 1 200 000 kr tillförs kvalitets & samhällsutvecklings budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Då Luleå kommun jobbar mot målet 10 000 nya Luleåbor och Vision Luleå
2050 ligger folkbokföringskampanjen för förstaårsstudenter i linje med det
strategiska arbetet för kommunens förvaltningar och bolag. Studenterna vid
Luleå tekniska universitet (LTU) är på många sätt viktiga för Luleå kommun.
Kommunen gör av den anledningen, i samverkan med universitetet,
studentkårerna med flera, betydande insatser när det gäller att ta emot och
introducera nyanlända studenter. Målsättningen är att studenterna ska känna
sig välkomna till staden, ta vara på upplevelser och serviceutbud och känna
sig delaktiga i den kommun som de bor och verkar i. En del i det senare är att
även bidra till den samlade finansieringen av kommunens verksamhet.
Genom att studenten folkbokför sig i kommunen får kommunen en större
andel av nationens samlade skatteunderlag eftersom det fördelas per
invånare. Enligt folkbokföringslagen är en person också skyldig att inom en
vecka folkbokföra sig på den ort där han/hon tillbringar sin dygnsvila.
Vid inskrivningsperioderna under höst och vår 2011/2012 fram till 2017/2018
har i genomsnitt drygt 700 studenter per år tagit del av förmånen. Samtliga
förstaårsstudenter som folkbokför sig i Luleå och studerar på >75% studietakt
har möjlighet att ta del av erbjudandet.
Den totala snittkostnaden för kommunen har de tre senaste åren uppgått till
1 075 000 kr för busskort som avser fyra månader. Om detta erbjudande skulle
avse läsårskort, det vill säga tio månader, till studenterna skulle kostnaden för
busskorten uppgå till cirka 2 800 000 per år givet att samma antal kort skulle
delas ut.
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Tidigare år har kostnaden för busskorten, d v s kommunens ersättning till
Luleå Lokaltrafik AB för busskorten, finansierats genom uppräkning av
anslaget för skatteintäkter. Kommunens åtagande har varit begränsat till ett
maximalt belopp på 1 350 000 kr då Luleå Lokaltrafik AB varit berett att ta en
eventuellt överskjutande kostnad i sin marknadsföringsbudget. I samband
med budgetarbetet inför 2018 ses finansieringen av bolaget över och mot
bakgrund av detta och Luleå Lokaltrafik ABs ekonomiska situation föreslås att
under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 erbjuda folkbokförda
förstaårsstudenter, som studerar minst 75 % av heltid, ett för dem
kostnadsfritt busskort som gäller under första terminen (4 månader)
Finansiering sker genom uppräkning av skatteintäkterna. 1 200 000 kr tillförs
kvalitets & samhällsutvecklings budgetram.

Beslutsunderlag


Kort utvärdering av projektet folkbokföring av studenter

Camilla Helamb
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Kvalitet och samhällsutveckling
Kommunikationskontoret
Ekonomikontoret
Luleå Lokaltrafik AB
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Camilla Helamb

Kort utvärdering av projektet folkbokföring av studenter
läsåren 2011/2012 - 2016/2017
Bakgrund
Då Luleå kommun jobbar mot målet 10 000 nya Luleåbor och Visionen Luleå
2050 ligger folkbokföringskampanjen för förstaårsstudenter i linje med det
strategiska arbetet för kommunens förvaltningar och bolag.
Studenterna vid Luleå tekniska universitet är på många sätt viktiga för Luleå
kommun. Kommunen gör av den anledningen, i samverkan med
universitetet, studentkårerna med flera, betydande insatser när det gäller att
ta emot och introducera nyanlända studenter. Målsättningen är att
studenterna ska känna sig välkomna till staden, ta vara på upplevelser och
serviceutbud och känna sig delaktiga i den kommun som de bor och verkar i.
En del i det senare är att även bidra till den samlade finansieringen av
kommunens verksamhet. Genom att studenten folkbokför sig i kommunen
får kommunen en större andel av nationens samlade skatteunderlag eftersom
det fördelas per invånare. Enligt folkbokföringslagen är en person också
skyldig att inom en vecka folkbokföra sig på den ort där han/hon tillbringar
sin dygnsvila.
Kommunikationskontoret arbetar tillsammans med LTU och studentkårerna
för att välkomna universitetets studenter vid studiestarten och marknadsföra
Luleå. En ambition är att öka studenternas närvaro i centrala Luleå. Under de
senaste åren har Luleå kommun samarbetat med Luleå Lokaltrafik AB kring
folkbokföringen av förstaårsstudenter.
Resultat av folkbokföringskampanjen de senaste åren:
Vid inskrivningsperioderna under höst och vår 2011/2012 tog 675 studenter
del av förmånen, 2012/2013 tog 661 del av förmånen, 2013/2014 tog 610
studenter del av förmånen, 2014/2015 tog 916 studenter del av förmånen,
2015/2016 767 och nu senast 2016/2017 var det 701 studenter som tog del av
erbjudandet.
För att förbättra folkbokföringskampanjen breddades målgruppen (från och
med 2014/2015) med att samtliga förstaårsstudenter som folkbokför sig i
Luleå och studerar på >75% studietakt har möjlighet att ta del av
erbjudandet. Tidigare år var kårmedlemskap ett kriterium för att erbjudas ett
busskort och detta begränsade målgruppen.
POSTADRESS

BESÖKSADRESS
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Varje ny student som folkbokför sig i Luleå kommun har inneburit cirka 20
000 - 30 000 kr i ökade skatteintäkter. Den totala kostnaden för kommunen
beror på hur många som väljer att nyttja erbjudandet, snittkostnaden för de
tre senaste åren har uppgått till 1 075 000 kr.
Luleå Lokaltrafik AB har för årets kampanj beräknat kostnaden per kort till
1 600 kr för de första 600 busskorten och sedan succesivt lägre pris om det
blir fler kort som delas ut. Tidigare år har kostnaden för busskorten, d v s
kommunens ersättning till Luleå Lokaltrafik AB för busskorten, finansierats
genom uppräkning av anslaget för skatteintäkter. Kommunens åtagande har
varit begränsat till ett maximalt belopp på 1 350 000 kr då Luleå Lokaltrafik
AB varit berett att ta en eventuellt överskjutande kostnad i sin
marknadsföringsbudget.
I samband med budgetarbetet inför 2018 ses finansieringen av bolaget över
och mot bakgrund av detta och Luleå Lokaltrafik ABs ekonomiska situation
föreslås att under höstterminen 2017 och vårterminen 2018 erbjuda
folkbokförda förstaårsstudenter, som studerar minst 75 % av heltid, ett för
dem kostnadsfritt busskort som gäller under första terminen (4 månader) och
att beräknad kostnad för busskorten, d v s kommunens ersättning till Luleå
Lokaltrafik AB för busskorten, budgeteras med 1 200 000 kr på Kvalitets och
samhällsutveckling.
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Personalkontorets yttrande över motion om att införa
serviceassistenter inom offentlig verksamhet
Ärendenr 2016/1102-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med anledning av att
förutsättningarna är utredda i samband med projektet jobbsteget.

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) föreslår i en motion att
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för att
starta en försöksverksamhet med serviceassistenter i likhet med Skövdemodellen.
Suljanovic och Josefsson anför att det runt om i Sverige finns stora behov av
att rekrytera utbildad personal inom serviceyrken som vård, omsorg och
skola. Dessa yrkesgrupper är dock ofta på sina arbetsplatser sysselsatta med
många olika arbetsuppgifter av vilka en del skulle kunna utföras av någon
annan med en kortare utbildning, samtidigt som det finns grupper av
människor i vårt samhälle som har extra svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden t ex de nyanlända, ungdomar med kort utbildning och
personer med funktionsnedsättningar.
Bland annat Skövde kommun har försökt lösa problemet genom att införa nya
yrkesgrupper kallade serviceassistenter i syfte att lyfta ut vissa arbetsmoment
ur mer specialiserade yrken och paketera om till nya befattningar som på
detta sätt har blivit tillgängliga att söka för arbetssökanden med kortare
utbildningar. I Skövde kommun har ett lyckat pilotprojekt genomförts i
samarbete mellan kommunens HR-avdelning, arbetsmarknadsenheten och
arbetsförmedlingen, där man har delat på finansiering av projektet.
Kommunfullmäktige har beslutat 2016-09-26 § 205 att motionen får ställas och
lämnat den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat motionen till
personalkontoret som fått i uppdrag att samordna ett yttrande med
arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden.

Personalkontorets yttrande
Representanter från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och
barn-och utbildningsförvaltningen har tillsammans med personalkontoret
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berett ärendet. Personalkontoret ställer sig positiv till att se över möjligheten
att anställa nya yrkesgrupper och ett projekt är startat med ett avtal mellan
Arbetsförmedlingen och Luleå kommun. Projekttid 2016-11-01–2017-12-31
med möjlighet till förlängning 1 år, tom 181231. Luleå kommun och
Arbetsförmedlingen avser med detta projekt skapa fler möjligheter för
personer som är nyanlända och långtidsarbetslösa att få en anställning.
Arbetsuppgifterna kommer att vara fördelade på ett flertal av Luleå kommuns
förvaltningar.
Med anledning av att förutsättningarna för att skapa enklare jobb såsom
serviceassistenter redan är genomförd inom ramen för projektet jobbsteget
föreslår personalkontoret att motionen avslås.

Beslutsunderlag


Bilaga 1 Projektbeskrivning Jobbsteget

Beslutet skickas till
Åsa Thomtén-Jacobsson, socialnämnden, arbetsmarknadsförvaltningen, barnoch utbildningsförvaltningen
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§ 74
Motion om att införa serviceassistenter inom offentlig
verksamhet
Ärendenr 2016/313-1.1.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen
med anledning av att förutsättningarna är utredda i samband med projektet
jobbsteget.

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) föreslår i en motion att
fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för att
starta en försöksverksamhet med serviceassistenter i likhet med Skövdemodellen.
Representanter från arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och
barn-och utbildningsförvaltningen har tillsammans med personalkontoret
berett ärendet. Personalkontoret ställer sig positiv till att se över möjligheten
att anställa nya yrkesgrupper men förutsättningarna för att skapa enklare jobb
såsom serviceassistenter är redan genomförd inom ramen för projektet
jobbsteget. Dessutom har ett projekt startat mellan Arbetsförmedlingen och
Luleå kommun 2016-11-01. Projektet avser att skapa fler möjligheter för
personer som är nyanlända och långtidsarbetslösa att få en anställning.
Arbetsuppgifterna kommer att vara fördelade på ett flertal av Luleå kommuns
förvaltningar.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-04-19 föreslå socialnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen med anledning av
att förutsättningarna är utredda i samband med projektet jobbsteget.

Beskrivning av ärendet
Suljanovic och Josefsson anför att det runt om i Sverige finns stora behov av
att rekrytera utbildad personal inom serviceyrken som vård, omsorg och
skola. Dessa yrkesgrupper är dock ofta på sina arbetsplatser sysselsatta med
många olika arbetsuppgifter av vilka en del skulle kunna utföras av någon
annan med en kortare utbildning, samtidigt som det finns grupper av
människor i vårt samhälle som har extra svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden t ex de nyanlända, ungdomar med kort utbildning och
personer med funktionsnedsättningar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Bland annat Skövde kommun har försökt lösa problemet genom att införa nya
yrkesgrupper kallade serviceassistenter i syfte att lyfta ut vissa arbetsmoment
ur mer specialiserade yrken och paketera om till nya befattningar som på
detta sätt har blivit tillgängliga att söka för arbetssökanden med kortare
utbildningar. I Skövde kommun har ett lyckat pilotprojekt genomförts i
samarbete mellan kommunens HR-avdelning, arbetsmarknadsenheten och
arbetsförmedlingen, där man har delat på finansiering av projektet.

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

Beslutsunderlag



Yttrande över motion
Rapport Jobbsteget

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

129

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-30

§ 30
Motion om att införa serviceassistenter inom offentlig
förvaltning
Ärendenr 2016/604-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Moderaterna föreslås att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för att starta en
försöksverksamhet med serviceassistenter i likhet med Skövde-modellen.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat motionen till
personalkontoret som fått i uppdrag att samordna ett yttrande med
arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden. Med motivering att en försöksverksamhet i likhet med
Skövde-modellen redan är startad i Luleå kommun genom projektet
Jobbsteget, föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen bifalls.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att se över möjligheten att
anställa nya yrkesgrupper. Ett projekt är startat med ett avtal mellan
Arbetsförmedlingen och Luleå kommun. Projekttid 2016-11-01–2017-12-31
med möjlighet till förlängning 1 år, tom 2018-12-31. Luleå kommun och
Arbetsförmedlingen avser med detta projekt skapa fler möjligheter för
personer som är nyanlända och långtidsarbetslösa att få en anställning.
Arbetsuppgifterna kommer att vara fördelade på ett flertal av Luleå kommuns
förvaltningar. Barn- och utbildningsförvaltningen har initierat projektet inom
förskolan.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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2017-03-30

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 23, 2017-03-17
Projektbeskrivning Jobbsteget
Kommunfullmäktiges protokoll § 205, 2016-09-26
Motion från Moderaterna, inkommen 2016-09-04

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, personalkontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Fullmäktigegruppen
Motion om att införa serviceassistenter inom offentlig
verksamhet
Runt om i Sverige finns det stora behov av att rekrytera utbildad personal inom
serviceyrken som vård, omsorg och skola. De här yrkesgrupperna som det annars är brist på
är dock ofta på sina arbetsplatser sysselsatta med många olika arbetsuppgifter av vilka en
del skulle kunna utföras av någon annan med en kortare utbildning. Samtidigt finns det
grupper av människor i vårt samhälle som har extra svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden t ex de nyanlända, ungdomar med kort utbildning och personer med
funktionsnedsättningar.
Flera politiska partier har påtalat behov av enkla jobb för att kunna förkorta vägen till
arbetsmarknaden för dessa grupper och samtidigt lösa behov av att rekrytera kompetent
personal inom serviceyrken. Men i praktiken finns oftast inte tillräckligt med sådana enkla
jobb på den öppna arbetsmarknaden.
Några kommuner bl. a Skövde har försökt lösa problemet genom att införa nya
yrkesgrupper kallade serviceassistenter. Syftet har varit att vissa arbetsmoment har ”lyfts
ut” ur mer specialiserade yrken och "paketerats om" till nya befattningar som på detta sätt
har blivit tillgängliga att söka för arbetssökanden med kortare utbildningar. Nya
arbetsbeskrivningar för dessa yrken har också tagits fram i samråd med fackföreningarna. I
Skövde kommun har ett pilotprojekt genomförts i samarbete mellan kommunens HR
avdelning, arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen där man har delat på
finansiering av projektet. Projektet har hittills visat goda resultat. Personer som länge har
stått utanför arbetsmarknaden har kunnat få anställning men även de som redan har haft
sysselsättning har kunnat få andra anställningar med nya och mer varierande uppgifter.
Även introduktionsutbildningar för de nyanställda har startats på de specifika
arbetsplatserna.

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknade att kommunfullmäktige beslutar ge
kommunstyrelsen i uppdrag att:
– utreda förutsättningar att starta en försöksverksamhet med serviceassistenter i likhet
med Skövde-modellen.

Sana Suljanovic (M)

Anders Josefsson (M)

www.moderat.se/lulea
Storgatan 11 • 972 38 Luleå
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Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret
Lovisa Rustan Sundvall
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Ärendenr
2017/689-1.3.1.3

Personalkontorets yttrande över reviderad riktlinje
Kränkande särbehandling och trakasserier
Ärendenr 2017/689-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till reviderad riktlinje
Kränkande särbehandling och trakasserier.
2. Den tidigare riktlinjen för Kränkande särbehandling och trakasserier
senast reviderad 2015-11-01 upphör att gälla.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande riktlinje Kränkande särbehandling och trakasserier har omarbetats på
grund av lagförändringar. Riktlinjen beskriver arbetsgivarens ansvar i arbetet
med att förebygga, uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling och
trakasserier. Den tar sin utgångspunkt i Luleå kommunkoncerns
arbetsmiljöpolicy och personalpolicy. Riktlinjen är avsedd för
förvaltningsorganisationen men kan ge inspiration till Luleå kommuns bolag i
deras arbete inom området.
Den 31 mars 2016 kom den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4) som omfattar krav gällande kränkande särbehandling.
Förändringen innebär en fokusförskjutning i dessa frågor från individperspektiv
till ett organisatorisk och socialt perspektiv. Mot bakgrund av denna förändring
har riktlinjen skrivits om. Den nya riktlinjen lägger ett större och tydligare fokus
på det förebyggande arbetsmiljöarbetet och då speciellt på de organisatoriska och
sociala faktorerna.

Beslutsunderlag
 Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2015:4
 Nuvarande riktlinje Kränkande särbehandling och trakasserier 2015-11-01
 Reviderad riktlinje Kränkande särbehandling och trakasserier
Lovisa Rustan Sundvall
HR-Strateg

Beslutet skickas till
Alla förvaltningar samt kommunala bolag.
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Riktlinje kränkande
särbehandling och trakasserier
Inledning
Denna riktlinje är ett komplement till Luleå kommuns arbetsmiljöpolicy och
personalpolicy och omfattar alla medarbetare, oavsett uppdrag, inom
kommunens alla verksamheter. Riktlinjen kan också användas i Luleå
kommuns majoritetsägda bolag.
Luleå kommun tar som arbetsgivare avstånd från alla former av kränkande
särbehandling och trakasserier. Det innebär att det råder nolltolerans. Det är
därför viktigt att riktlinjen är känd för både arbetsgivare och arbetstagare.
Luleå kommuns gemensamma värdegrund, Engagemang, Ansvarstagande
och Kompetens, ska genomsyra allt arbete i Luleå kommun, så även arbetet
med att förebygga och hantera kränkande särbehandling och trakasserier
Du kan ge dokumentet en professionell utformning med matchande design
för sidhuvud, sidfot, försättsblad och textrutor i Word. Du kan till exempel
lägga till ett matchande försättsblad, sidhuvud och marginallist. Klicka på
Infoga och välj sedan de element du vill använda från olika gallerier.

Lagstiftning
Utgångspunkten för riktlinjen är Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160,
Diskriminerings-lagen SFS 2008:567 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (SAM) och Organisatorisk och
social arbetsmiljö AFS 2015:4 med tillhörande vägledning. Teman och
formatmallar kan också vara till hjälp för att skapa ett samordnat dokument.
När du klickar på Design och väljer ett nytt tema ändras bilder, diagram och
SmartArt-grafik för att matcha det nya temat. När du använder formatmallar
ändras dina rubriker så att de passar till det nya temat.

Definitioner
Konflikt
En konflikt kan uppstå när en vilja, ett behov eller en önskan möter motstånd.
Det kan exempelvis vara en hätsk diskussion eller ilsken argumentering.
Konflikter riskerar att urarta i kränkande särbehandling om de inte
omhändertas. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande.
Kränkande särbehandling
– Luleå kommun
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Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera
arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa
ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.
Kränka betyder att genom ord eller handling förnedra någon eller några.
Särbehandling innebär att bli behandlad annorlunda än andra på ett
obegripligt och orättvist sätt och att riskera att hamna utanför arbetsplatsens
gemenskap.
Exempel på kränkande särbehandling är att inte bli hälsad på, bli kallad
öknamn, att bli utfryst, att exkluderas från möten som man borde få vara med
på, bli orättvist anklagad, personligt uthängd eller att bli kallad för elaka saker
inför andra. Kränkande särbehandling kan även ske via mejl, sms och sociala
medier.

Mobbning
Kränkande särbehandling är värre om det upprepas och pågår under en
längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning där någon utsätts för
systematiska kränkningar och inte kan försvara sig.

Trakasserier och sexuella trakasserier
Om grunden för kränkande särbehandling har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder kan det handla om trakasserier, ett uppträdande
som kränker någons värdighet.
Trakasserier kan också vara av sexuell natur och kallas då för sexuella
trakasserier.
Det gemensamma för trakasserierna är att man kan uppleva sig förolämpad,
hotad, kränkt eller illa behandlad. Det är viktigt att den som är trakasserad
klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet.
Repressalier från arbetsgivaren
Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte utsätta en arbetstagare för
repressalier på grund av att arbetstagaren:
• anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen
• medverkat i en utredning enligt lagen, eller
• avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella
trakasserier

– Luleå kommun
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Chefens ansvar
I begreppet chef ingår även arbetsledare med personalansvar.
Chefen har det yttersta ansvaret att förebygga, uppmärksamma och hantera
kränkande särbehandling och trakasserier genom att bedriva ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. Chefen ska tydligt klargöra att kränkande särbehandling
och trakasserier är oacceptabelt samt säkerställa att alla medarbetare känner
till riktlinjen.

Kunskaper och förutsättningar
Chefen ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande
särbehandling och trakasserier. Det kräver både generella kunskaper om hur
arbetsmiljön påverkar arbetstagarnas hälsa men även kunskap om sin egen
arbetsplats särskilda organisatoriska och sociala förutsättningar. Chefer ska
ges förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken och att utöva ett
närvarande ledarskap.

Dokumentation
Insatser och åtgärder som vidtas för att förebygga kränkande särbehandling
och trakasserier ska dokumenteras.
I händelse av kränkande särbehandling eller trakasserier är det viktigt att
dokumentera hela processen. Dokumentationen ska omfatta hela utredningen
som består av dels undersökningen av situationen/händelsen/arbetsmiljön och
vilka åtgärder som planeras i form av en handlingsplan samt även
uppföljningen av effekten av vidtagna åtgärder. Arbetsgivaren ska säkerställa
att all dokumentation förvaras oåtkomligt för obehöriga.

Medarbetarnas ansvar
Alla medarbetare ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i
genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god
arbetsmiljö. Det är ett gemensamt ansvar att bemöta varandra på ett
respektfullt sätt för att skapa och upprätthålla ett öppet klimat. Det är allas
skyldighet att informera närmaste chef alternativt överordnad chef om
kränkande särbehandling eller trakasserier uppmärksammas.

Förebyggande arbete
De organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna ska vara en naturlig del i
det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att förebygga kränkande
särbehandling och trakasserier ska dessa faktorer regelbundet undersökas,
riskbedömas, åtgärdas och följas upp. För stöd i det förebyggande
arbetsmiljöarbetet kan HR-funktion eller Kommunhälsan kontaktas.

– Luleå kommun
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Exempel på risker som kan ge upphov till kränkande särbehandling och
trakasserier:
•
•
•
•
•
•

Otydlighet vad gäller arbetsinnehåll, arbetsfördelning, förväntningar på
prestationer, arbetssätt och roller
Ohälsosam arbetsbelastning
Konflikter
Förändringar i verksamheten exempelvis omorganisationer,
rationaliseringar och omstruktureringar
Brister i ledning av arbetet
Förutsättningar för samarbete

Det är viktigt att vara uppmärksam och agera på tidiga signaler. Uppstår
misstanke, till exempel genom rykten eller iakttagelser, om att någon känner
sig utsatt ska chefen ta reda på om så är fallet och vidta åtgärder.
Signaler och tecken på kränkande särbehandling och trakasserier kan vara:
•
•
•
•
•
•

Samarbetssvårigheter, konflikter
Sökande efter syndabockar
Arbetsklimat som präglas av tryckt stämning
Jargong eller skämt som alla inte är bekväma med
Sjukskrivningar, hög personalomsättning
Minskande effektivitet och produktivitet

Arbetsplatsträffar är ett bra forum för att kontinuerligt diskutera den egna
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Stödmaterial för dialog finns på
Intranätet. Dessa frågor bör även lyftas vid medarbetarsamtalet.
Stödmaterial och checklistor för det förebyggande arbetet finns på Intranätet.

Spelregler
Chefen är ansvarig för att skapa förutsättningar för ett öppet, respekterande
och tillitsfullt klimat. Tillsammans med medarbetarna bör skriftliga spelregler
formuleras gällande exempelvis förhållningssätt, bemötande, uppträdande
och attityder. Spelreglerna bör regelbundet följas upp i arbetsgruppen för att
säkerställa att de efterföljs.

– Luleå kommun
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Hantering vid kränkande särbehandling och trakasserier
Arbetsgivaren ska alltid utreda
När chefen får veta att någon har upplevt eller upplever sig utsatt för
kränkande särbehandling eller trakasserier ska hen alltid utreda vad som har
hänt och vidta åtgärder för att förebygga ohälsa.

Var vänder du dig som utsatt
Den som upplever sig utsatt ska i första hand tala om hur handlingarna
upplevs och säga ifrån till den som utför handlingen. Den personen kanske
inte är medveten om att dennes handlingar upplevs som kränkande. Upphör
inte handlingarna kontaktar medarbetaren sin närmaste chef. Är det chefen
som utför den kränkande särbehandlingen eller trakasserierna eller att man
inte får det stöd man behöver ska överordnad chef kontaktas. Det går också
bra att vända sig till skyddsombud eller fackligt ombud.
Händelsen ska anmälas i Lisa som ett tillbud.

Utredning
När chefen får kännedom om att en medarbetare upplever sig utsatt är denne
skyldig att utan dröjsmål utreda vad som hänt. Chefen kan även bli
uppmärksammad på situationen av andra personer än den utsatte. Det är
alltid den individuella upplevelsen som är avgörande om det är en
ovälkommen och oönskad handling. Om chefen behöver hjälp och stöd med
utredningen kan den i första hand vända sig till sin HR-funktion och i andra
hand till Kommunhälsan.
Om det är chefen som utpekas som den som kränker ska alltid en
utomstående utredare tas in.
Utredningen ska alltid omfatta undersökning av situationen/händelsen samt
undersökning av organisatorisk och social arbetsmiljö. Därefter upprättas en
handlingsplan som regelbundet följs upp.
Svårare fall av mobbning, kränkning och trakasserier räknas som allvarligt
tillbud och ska anmälas av chefen eller annan arbetsgivarföreträdare till
Arbetsmiljöverket, enligt 3 kap. 3a § AML.
Undersök situationen/händelsen
För att ta reda på de närmare omständigheterna ska chefen prata endast med
de som är direkt berörda och inte med hela arbetsgruppen. Undersökningen
ska göras diskret och med hänsyn och respekt för de inblandade. Det är
viktigt att chefen förhåller sig objektiv och inte låter undersökningen stanna
vid att ord står mot ord. Syftet med undersökningen är att förbättra
arbetsmiljön, åtgärda risker och främja hälsa. Det handlar därför inte om att
döma eller utse skyldig/skyldiga utan syftar till att ge en objektiv bild av
– Luleå kommun
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situationen/händelsen. Det är angeläget att chefen löpande informerar de
närmast inblandade om undersökningens gång och om vilka åtgärder som
kommer att genomföras.
Checklista undersökning av situationen/händelsen
• Hur och när fick du som chef reda på händelsen/situationen och
vem/vilka är inblandade.
•

Skaffa dig en objektiv bild över vad som har hänt och boka in möten med
de berörda.

•

Boka snarast en tid med den som upplever sig vara utsatt för kränkande
särbehandling eller trakasserier.

•

Boka därefter en tid med den som agerat olämpligt. Berätta vad som har
framkommit, klargör att det råder nolltolerans gällande kränkande
särbehandling och trakasserier.

•

Genomför, om möjligt, sedan ett samtal mellan berörda parter för att få en
gemensam bild över vad som har hänt.

•

Utforma en handlingsplan där det framgår vad som ska göras, vem/vilka
som ansvarar för åtgärden/åtgärderna samt när ska det vara klart.

Det är viktigt att dokumentera samtalen för att i efterhand kunna se när de ägt
rum med vem samt vad samtalen mynnat ut i. Notera även stämningen under
samtalen, se avsnitt ”Dokumentation”.
Undersök arbetsmiljön
Kränkande särbehandling och trakasserier beror många gånger på brister eller
problem i den organisatoriska och/eller sociala arbetsmiljön. Chefen ska
därför parallellt med utredningen av situationen/händelsen även undersöka
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Checklista undersökning av arbetsmiljön
• Undersök faktorer i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande
särbehandling och trakasserier. Exempel på risker som bör undersökas
återfinns under rubriken ”Förebyggande arbete”.
•

Ta hjälp av checklistor och mallar som finns på Intranätet för att
undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

•

Utforma en handlingsplan utifrån den genomförda undersökningen.
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Åtgärda och följ upp
Sammanställ alla åtgärder i en handlingsplan där det tydligt framgår vilka
åtgärder som ska vidtas, vem som är ansvarig och när i tid de ska utföras.
Åtgärderna kan vara både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vilka
åtgärder som krävs beror på situationen i det enskilda fallet, till exempel
omfattningen och arten av händelserna.
Genomförda åtgärder ska följas upp för att säkerställa att dessa gett önskat
resultat. Om problemen kvarstår revideras handlingsplanen och ytterligare
åtgärder vidtas.

Stöd till den utsatta
Chefen ska alltid erbjuda stöd och hjälpinsatser till den som är utsatt via
Kommunhälsan. Beroende på omständigheterna kan det bli aktuellt att utreda
rehabiliteringsbehov.

Konsekvenser
Konsekvenser för den som utsätter någon för kränkande särbehandling och
någon form av trakasserier kan i första hand handla om tillsägelser och
uppmaningar. Detta ska dokumenteras i Adato (personakt). Sker ingen
förändring kan det bli aktuellt med arbetsrättsliga åtgärder. Ta stöd av HRfunktionen på din förvaltning.

– Luleå kommun
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FÖRORD
Medarbetare i Luleå kommun ska agera
utifrån vår värdegrund, med engagemang,
ansvarstagande och kompetens. Ingen medarbetare ska
bli utsatt eller utsätta någon för kränkande särbehandling
eller trakasserier. Självklart gäller nolltolerans. Min
förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett stöd för alla i
Luleå kommun.

Luleå 2015-11-01

Anne Karlenius
Kommundirektör
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Inledning
Luleå kommun ska vara en arbetsplats där ingen medarbetare utsätts för kränkande särbehandling eller
trakasserier i någon form. Detta dokument beskriver vad kränkande särbehandling och trakasserier är samt
vilket ansvar arbetsgivaren har. Riktlinjerna ska vara ett hjälpmedel för att förebygga, utreda och åtgärda.
Utgångspunkten för riktlinjerna är arbetsmiljöverkets föreskrifter och diskrimineringslagen. Riktlinjerna
omfattar alla medarbetare inom kommunens samtliga verksamheter och tillämpas i kommunens
majoritetsägda bolag.

Värdegrund
Luleå kommuns gemensamma värdegrund - Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens - ska genomsyra
allt arbete i Luleå kommun. Utifrån ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda
arbetsmiljön. Bolagen kompletterar med sina värdegrundsord i de fall det finns.

Insatser för att skapa goda arbetsförhållanden
När chef och medarbetare tillsammans skapar ömsesidig kommunikation och ärlig vilja till problemlösning
minskar risken för att kränkande särbehandling och trakasserier uppstår. Det förebyggande arbetet sker
genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet,
SAM. Minst en gång per år eller utifrån behov ska temat för en arbetsplatsträff eller annat
informationsforum vara hur kränkningar och trakasserier motverkas samt information om vad som händer
om någon medarbetare utsätts för kränkande särbehandling eller trakasseras, material för chefer och
arbetsgrupper finns på Intranätet ”Informationsmaterial om kränkande särbehandling och trakasserier”.
Som medarbetare ansvarar du för att:
 Agera respektfullt genom ordval och uppträdande
 Säga ifrån när du upplever att någon behandlar dig eller någon annan person kränkande
 Vid introduktion och handledning se till att alla känner sig välkomna till arbetsplatsen och
arbetsgruppen
 Vara en god förebild
 Bidra till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen
 Stödja de som känner sig utsatta för kränkande särbehandling
Som chef ansvarar du dessutom för att:
 Skapa normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat på arbetsplatsen där det
finns en öppenhet för olikheter
 Uppmuntra en tydlig och öppen kommunikation
 Medarbetare är delaktiga i arbetet med att främja ett gott arbetsklimat
 Genomföra regelbundna medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar där frågor om arbetsmiljö
tas upp, exempelvis trivsel, arbetsklimat med mera
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Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren ska verka för en arbetsmiljö där kränkningar och trakasserier inte förekommer. Nolltolerans
gäller. Arbetsgivaren har skyldighet att vidta åtgärder i förebyggande syfte och ett led i detta är att aktivt
arbeta med värdegrunden och dess betydelse i den egna verksamheten. Varje chef ska se till att alla
medarbetare känner till riktlinjerna om kränkande särbehandling och trakasserier. Den medarbetare som
utsätter andra medarbetare för kränkande särbehandling eller trakasserier får vara beredd på att
arbetsgivaren både utreder och vidtar åtgärder utifrån vad som skett.
Arbetsgivaren ska utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta åtgärder för att förhindra
kränkande särbehandling och trakasserier. Chefen har ansvaret men kan få stöd av HR-funktionen i det
förebyggande arbetet och även hur en uppkommen situation ska hanteras.

Vad är kränkande särbehandling
Kränkande särbehandling är en medveten, återkommande handling i syfte att skada enligt nedan;
 förtal eller nedsvärtning av en arbetstagare eller dennes familj
 medvetet undanhållande av arbetsrelaterad information eller lämnande av felaktig sådan
 medvetet saboterande eller försvårande av arbetets utförande
 uppenbart förolämpande, utfrysning, åsidosättande behandling, negligering av arbetstagaren
 förföljelse i olika former, hot och skapande av rädsla, förnedringar
 medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt
 kontroll av arbetstagaren utan dennes vetskap och med skadande syfte

Exempel på kränkande särbehandling
 fysiskt, verbalt eller icke-verbalt uppträdande.
 nedsättande tillmälen på grund av den utsattes eller någon annans kön, etniska tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuella läggning
 rasistiska texter, bilder, märken eller klotter
 vissla, stirra eller göra kränkande gester
 nedsvärtning, förlöjligande eller förnedrande uppförande som till exempel kommentarer om
utseende eller beteende
 utestängande ur kamratskapet på arbetsplatsen t ex vid raster, fikapauser och lunchuppehåll

Vad är trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en persons integritet. Trakasserier har samband med någon
av diskrimineringsgrunderna och är förbjudna;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder
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Trakasserier är när en person blir förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Trakasserier är ett
beteende som är ovälkommet. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en
annan person inte alls behöver bli illa berörd.
Exempel på trakasserier
Trakasserier kan bland annat vara att man använder sig av
 förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar som har samband med
diskrimineringsgrunderna
 ignorerande eller undanhållande av information som har samband med
diskrimineringsgrunderna
Exempel på sexuella trakasserier
Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier.
Det kan handla om
 beröringar eller tafsningar som är sexuellt anspelande och nedvärderade
 skämt, förslag, blickar, bilder, texter eller meddelanden som är sexuellt anspelande och ofta
nedvärderande
Orsaker till kränkande särbehandling och trakasserier
Ofta är det flera bakomliggande faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att få fäste på en
arbetsplats. Organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblem kan efter en längre tid orsaka stark och negativ
belastning i arbetsgruppen. Sammantaget minskar arbetsgruppens tolerans och utstötningshandlingar kan
få fotfäste. Det kan handla om;
 brister i organisationen
 brister i ledningen av arbetet
 ständiga förändringar
 särskilt utsatta arbetsroller, exempelvis där uppdraget är oklart beträffande mandat och
självständighet
 brister i kommunikation och i informationssystemet
 stress utifrån för hög eller för låg arbetsbelastning eller kravnivå
 olösta konflikter eller bristande respekt till eller dåligt bemötande mellan medarbetare
Enskilda medarbetares val av agerande och beteende kan vara orsaken till kränkningar eller trakasserier.
Ibland kan man finna att det även i dessa fall handlar om en otillfredsställande arbetssituation där enskilda
medarbetare i sin oro eller hjälplöshet finner orsak till att visa sitt missnöje och agera på ett sätt som kan
skada eller provocera omgivningen.
Konsekvenser av kränkande särbehandling och trakasserier
Hos enskilda medarbetare
• Försämrad arbetsprestation
• Medvetet brytande av regler eller överdrivet hållande på regler
• Oförmåga att se framåt eller orimliga krav på upprättelse
• Samarbetsproblem i form av motvilja, irritabilitet eller stark likgiltighet
• Psykisk ohälsa t.ex. försämrad självkänsla, ångest, "grubblerier", depression eller maniskhet
• Hög stressnivå, låg stresstolerans med överreaktioner, ibland traumatisk krisupplevelse
• Fysisk ohälsa, missbruksproblem, svår trötthet eller sömnsvårigheter
• Självmordstankar eller våld mot egen person
6
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Hos arbetsgruppen
• Minskande effektivitet och produktivitet
• Upplösning av rådande regler eller fastlåsning av regler
• Ökande kritik och bristande förtroende gentemot arbetsgivaren
• Ökande samarbetsproblem t.ex. oförståelse för andra arbetssätt, drar sig undan från gruppen eller
från arbetsuppgifter, försök till maktövertaganden eller starka gruppbildningar
• Hög sjukfrånvaro, missbruksproblematik, personalomsättning och ökande antal
ledighetsansökningar
• Låg tolerans mot påfrestningar, mindre problem förstoras upp
• Sökande efter ”syndabockar”

Anmälan, råd och stöd
Vad gör du som drabbad
 Säg ifrån till den som trakasserar. Tala om att beteendet upplevs som trakasserier och kräv att
det upphör.
 Kontakta närmaste chef som har arbetsmiljöansvaret. Om detta inte är möjligt eller att det är
din chef som kränker, kontakta överordnad chef eller skyddsombud. Beskriv vad som hänt.
Fundera över vilket stöd du behöver.
 Du kan även söka stöd hos andra aktörer som du har förtroende för, t ex facklig representant,
skyddsombud, HR-funktion eller företagshälsovården.
 Om en anhörig till kund/brukare eller annan person är den som kränker eller trakasserar –
kontakta din närmaste chef för arbetsmiljöåtgärder kopplade till händelsen.
Till dig som kollega och medarbetare
Du kan hjälpa en kollega som upplever sig vara utsatt för kränkande särbehandling eller trakasserier genom
att:
 Lyssna på vad den utsatte berättar.
 Uppmuntra den utsatta att klargöra för den som kränker eller trakasserar att beteendet är
ovälkommet och bör upphöra.
 Erbjuda dig att ställa upp som stöd.
 Uppmuntra den drabbade att ta kontakt med chef och facklig representant.
 Vara diskret. Om rykten börjar gå kan det orsaka nya problem.
Vad gör du som chef?
Du som chef har skyldighet att skyndsamt, dock senast inom en vecka, påbörja utredning om misstanke av
kränkande särbehandling eller trakasserier. Förhållningssättet ska vara att agera snabbt och diskret.
Efter utredning kan det som till synes är kränkande särbehandling eller trakasserier istället handla om
samarbetssvårigheter eller konflikter som kräver andra åtgärder, exempelvis arbetsmiljökartläggning,
handledning, stödsamtal, konflikthantering eller arbetslagsutveckling. I de fall där det inte är möjligt att
fastställa om det förekommit kränkande särbehandling eller trakasserier ska den anklagade frias från
misstankarna. För att du som chef ska få stöd i situationen, ta hjälp av HR-funktionen eller
företagshälsovården. I vissa fall är det svårt att göra en bedömning av vilken utredning som behövs
(alternativ 2A eller 2B i rutinbeskrivningen) och det kan vara aktuellt med flera olika åtgärder för att komma
tillrätta med en uppkommen situation.
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Rutinbeskrivning
Tillvägagångssätt för dig som chef– utred, åtgärda och följ upp

Steg

Aktivitet

Ansvarig

1

FÖRBEREDA UTREDNING

Chef








Vänta inte, börja med en gång.
Gör i ett tidigt skede en bedömning av vilken hjälp du
behöver av din närmaste chef, HR-funktion eller
Företagshälsovården. Var diskret. Vidta inga åtgärder
över ”huvudet” på den som känner sig utsatt. Om det
är du som chef som upplevs kränka dina
medarbetare – involvera överordnad chef som tar
kontakt med företagshälsovården för utredning,
alternativ 2B.
Viktigt vid bedömning av åtgärd är att bedöma om
grunderna till kränkningen ligger hos enskilda
personer (ansvarsutredning) eller i organisationens
utformning/kultur (principiell utredning). Vid en
principiell utredning bör företagshälsovården alltid
anlitas, alternativ 2B.
Den medarbetare som utsätter andra medarbetare
för kränkande särbehandling eller trakasserier får
vara beredd på att arbetsgivaren både utreder och
vidtar åtgärder utifrån vad som skett.

Stöd: HR-funktion
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2A

A.















Chefen gör en egen utredning

Chef/medarbetare

Börja utredningen med att tala enskilt med var och
en av de berörda. Samla in så mycket fakta som
möjligt. Inta en objektiv och problemlösande
hållning.
Utredningen ska innehålla följande:
- den utsattes perspektiv och upplevelse
- den anklagades perspektiv och upplevelse
- vittnens perspektiv och upplevelse
- oberoende bevis såsom e-post, brev, protokoll,
inspelningar, bilder eller liknande.
Var noga med att dokumentera aktiviteter i
verktyget Adato. För bolagen gäller deras
dokumentationsverktyg. Samtal ska dokumenteras
och medarbetaren ska ha möjlighet att i efterhand ta
del av dokumentationen för att kunna säkerställa att
händelsen uppfattats på ett korrekt sätt.
Fråga medarbetaren om denne vill att en facklig
representant eller annan stödperson ska medverka.
Lyssna på vad medarbetaren berättar. Det är viktigt
att den som upplever sig kränkt blir tagen på allvar
och blir bemött med respekt.
Undvik att samla hela arbetsgruppen i ett första
skede. Det finns stor risk att diskussionen kommer
att handla om enskilda personers skuld.
Om det framförs kritik mot en medarbetare bör hen
sakligt få del av denna kritik och ges möjlighet att
bemöta den. Medarbetarna i utredningen är inte
anonyma gentemot varandra, men utredningen är
konfidentiell gentemot utomstående.
Personliga åsikter och löst grundande antagande om
en medarbetare eller dennes sätt att utföra sina
arbetsuppgifter får inte ligga till grund för
bedömning. Var objektiv och saklig.
Upprätta en handlingsplan vid behov.

Stöd: HR-funktion

Medverkan: facklig
representant eller
annan stödperson
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2B

B.




3

ÅTGÄRDA
För både steg A och B gäller sedan att:







4

Chefen anlitar företagshälsovården för en
fördjupad utredning
Vid behov av en fördjupad utredning, anlita
företagshälsovården för att säkerställa en objektiv
och saklig utredning av händelserna. Utredningen ska
göras skyndsamt. När en utredning från
företagshälsovården är genomförd ska chefen
bedöma och besluta om vilka åtgärder som ska
vidtas.
Det ska särskilt utredas om arbetets organisation är
grunden till brister i samarbetet.

Chefen ska redogöra för utredningens resultat till sin
överordnade chef för att kvalitetssäkra kommande
åtgärder. En dålig utredning är en kränkning i sig.
Åtgärda eventuella brister i arbetsmiljön som legat
till grund för att situationen uppstått. Samla
eventuellt hela arbetsgruppen för att diskutera
exempelvis arbetsrutiner och normer för att få alla
delaktiga i förändringar som är nödvändiga för att
förebygga uppkomst av kränkande särbehandling.
Försök hitta samrådslösningar där hänsyn tas till den
som är utsatt men även till övriga medarbetare.
Det ska särskilt utredas om arbetets organisation är
grunden till brister i samarbetet. Se över och åtgärda.
Konsekvenser av att kränka eller trakassera kan i
första hand vara tillsägelser och uppmaningar.
Därefter kan det handla om åtgärder utifrån
arbetsrättsliga regler. Ta stöd av HR-funktionen.
Dokumentera åtgärderna i Adato. För bolagen gäller
deras dokumentationsverktyg.

FÖLJ UPP


Chef/
Företagshälsovården
Stöd: HR-funktion

Chef

Stöd: HR-funktion

Chef/medarbetare
Följ upp och kontrollera inom tre månader att den
kränkande särbehandlingen eller trakasserierna har
upphört. Följ därefter upp i medarbetarsamtal.

Stöd: HR-funktion
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Örjan Spansk

2017-05-08

1 (3)
Ärendenr
2017/684-3.3.4.4

Ny skötselplan för naturreservatet Brändöskär
Ärendenr 2017/684-3.3.4.4

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa bilagd skötselplan för naturreservatet
Brändöskär.

Sammanfattning av ärendet

Naturreservatet Brändöskär bildades av Luleå kommun 2005. Med beslutet
följde en skötselplan för området där riktlinjer, mål och skötselåtgärder för
natur, kultur och friluftsanläggningar fastställdes.
Skötselplanen ska följas upp vart tionde år för att se om skötseln behöver
förändras. Kvalitet & samhällsutveckling har nu i samråd med berörda
förvaltningar gjort en sådan översyn och tagit fram ett nytt förslag till
skötselplan.
I den gällande skötselplanen var den huvudsakliga inriktningen att naturen
skulle lämnas för fri utveckling. Efter utvärderingen har det visat sig att
värdet för kulturmiljön och friluftslivet gynnas av att landskapet kring den
historiska bebyggelsemiljön hålls mer öppet än vad som ursprungligen var
tanken.
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Förslaget innebär därför i korthet att en större grad av aktiv skötsel av
vegetationen i fiskeläget ska utföras.

Beskrivning av ärendet
Enligt skötselföreskrifterna i skötselplanen från 2005 ska uppföljning av
skötselåtgärdernas effekt med avseende på syftet med reservatet följas upp
vart tionde år. I samband med detta har önskemål framförts av
stugarrendatorer på ön, bland annat genom Brändöskärs intresseförening, att
skötseln i högre grad bör ha inriktningen mot att miljön kring fiskeläget ska
hållas mer öppen. Upplevelsen av kulturmiljön och nyttjande av området för
rekreation och friluftsliv gynns av ett öppnare landskap.
Framtagandet av den nya skötselplanen har skett i dialog med
intresseföreningen.
I förslaget till ny skötselplan har kommunen tagit fasta på de berättigade
synpunkterna och föreskriver en större grad av aktiv skötsel av vegetationen i
fiskeläget än vad som gällde i den ursprungliga skötselplanen. Kommunen
kan inte tillmötesgås önskemålen tillfullo men har kommit fram till en
kompromiss som vi bedömer på en rimlig nivå ska leva upp till de olika
intressen som finns inom området och som ändå ligger inom syftet med
reservatet.
Det handlar om att ge utrymme för utveckling av de naturvärden som är
förknippade med pionjärskogar på en landhöjningspåverkad skärgårdsö
samtidigt som den kulturmiljö som människors brukande av marken skapat
kan bevaras. Detta måste balanseras. Det är även en driftsfråga då hävdandet
av alltför stora ytor är kostnadsdrivande.
Skötseln utförs av fritidsförvaltningen. Efter överenskommelse med annan
part, t ex en förening, kan dock hela eller delar av skötseln överlåtas.

Beslutsunderlag




Skötselplan för naturreservatet Brändöskär
Samrådsredogörelse
Kommunfullmäktiges protokoll 2005 § 113 Bildande av naturreservatet
Brändöskär

Örjan Spansk
Kommunekolog

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Skötselplan för naturreservatet Brändöskär
1. Allmänt
Denna skötselplan anger riktlinjerna och målen för skötseln av
naturreservatet Brändöskär. Vid planering och utförande av skötseln ska
syftet med naturreservatet och reservatsföreskrifterna vara styrande. Andra
aktuella regelverk och riktlinjer ska också beaktas.

2. Syftet med reservatet
Syftet med reservatet är att bevara områdets värdefulla naturmiljö och
därmed ge möjlighet för ingående ekosystem och arter att fortleva. Syftet är
även att den genom landhöjningen kontinuerligt nybildade marken och de
naturliga biologiska och geologiska processer och successioner som följer
härav ska bevaras. Reservatet omfattar således även ett vattenområde
utanför den nuvarande strandlinjen. Vidare ska reservatet bevara befintliga
kulturmiljöer. Inom ramen för ovan nämnda syften ska reservatet ge
möjlighet för naturupplevelser, friluftsliv och vetenskaplig forskning i orörd
natur.

3. Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets namn
Kommun
Area
Naturtyper

Fastigheter och ägare
Förvaltare

Brändöskär
Luleå
211,5 ha (varav land 61 ha)
6 ha
Barrskog av frisk ristyp
2 ha
Lövbuskmark
16 ha
Frisk rished
1,5 ha
Torr rished
0,5 ha
Maritim gräshed
4,5 ha
Moränstrandäng
27,5 ha Block-stenmark
3 ha
Hällmark
150,5 ha Vatten
Haraskär 1:1, Luleå kommun
Brändöskäret 1:1, Luleå kommun
Luleå kommun
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Arealuppgifterna är ungefärliga. De inbördes relationerna mellan
naturtyperna förändras kontinuerligt som en följd av landhöjningen och
efterföljande naturliga processer.

4. Mål och åtgärder
4.1 Natur
Områdets naturtyper förändras ständigt genom naturlig succession.
Landhöjningen blottlägger nytt land och vegetationens sammansättning
följer sedan en viss succession beroende på de naturgivna förutsättningarna i
områdets olika delar.
Öarna har allteftersom de höjts över havet utsatts för hård svallning varvid
det mesta av finmaterialet spolats bort. Följaktligen domineras stora delar av
öarna av klappersten och hällmarker där vegetation i form av träd och
buskar har svårt att få fäste. Vegetationen består över stora delar istället av
öppna rishedar och lavklädda blockmarker. Det är endast i skyddade vikar
man kan finna finkornigare jordar med rikare ängsflora.
Trädvegetation växer här och var i strandzonen i form av gråal, rönn och
glasbjörk. I övrigt förekommer endast glest med vindpinade tallar och granar
spridda över öarna. På den östra sidan av Haraskäret finns områdets största
sammanhängande skogsbestånd - en ca 6 ha stor grannaturskog.
Allteftersom de naturliga processerna fortskrider kan man förvänta ett
successivt större inslag av trädvegetation inom reservatets olika delar.
Bevarandemål
Områdets botaniska, zoologiska och geovetenskapliga värden ska bevaras.
Förändringar av naturtillståndet ska ske genom naturlig succession, dvs de
gradvisa naturliga förändringar som de flesta naturtyper genomgår.
Målet avser de delar av naturreservatet som inte omfattas av skötsel för
kulturmiljövärden (skötselområde A-E) markerade på kartan i bilaga 2.
Skötselåtgärder
Inga aktiva skötselåtgärder.

4.2 Kulturmiljövärden
Brändöskär har nyttjats för fiske och säljakt åtminstone från sen medeltid.
Härom vittnar lämningar av gamla fiskelägen som sannolikt användes under
1500-talets mitt. Rester av fiskelägen och tomtningar finns på flera ställen
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intill dagens fiskeläge. Detta visar på ett långt, obrutet nyttjande av denna ö
för framför allt fiske.
När dagens fiskeläge började användas vet man inte med säkerhet. Kapellet
byggdes 1774, vilket tyder på att fiskeläget åtminstone har anor från den
tiden. Idag nyttjas fiskarstugorna främst för fritidsändamål och nya
fritidsstugor har även uppförts mitt emot det gamla fiskeläget, på norra
sidan viken. Det gamla fiskeläget består av rödmålade fiskarstugor, sjöbodar
och förrådsbodar som ligger på rad längs stranden. Många av sjöbodarna
står på stenkistor i vattnet. Luleå kommun har uppfört ett antal
uthyrningsstugor som infogats i den gamla bebyggelsen.
Mark och vegetation har kontinuerligt påverkats genom brukandet av
fiskeläget. Generellt har det inneburit att den närmaste omgivningen kring
bebyggelsen haft en öppen karaktär. Det naturliga förloppet av
landhöjningens processer och åtföljande vegetationsetablering har här alltså
hållits tillbaka och ersatts av en kulturpräglad dynamik. Man kan anta att det
i perioder hållits betande tamdjur i området.
Den öppna karaktären har på senare år avtagit i takt med upphörd
traditionellt brukande av området. Buskar och träd intar alltmer de forna
öppna markerna kring bebyggelsen. Byggnaderna används idag mest som
fritidshus med fritidsfiske som kulturbärande aktivitet.

166

3 (9)

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Marken kring fiskeläget har historiskt varit öppen. Foto från 1906 taget från
kapellet mot norr, med Persögrundet i bakgrunden.
Foto: Sven Åström

167

4 (9)

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Tidigt 1980-tal. Ännu var trädvegetationen gles kring fiskeläget. Foto: okänd

2000-talet. Tätare skog kring viken med fiskeläget.
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4.2.1 Övergripande mål för skötseln vid fiskeläget
(skötselområde A-E enligt bilaga 2)
Ett huvudsakligen öppet-halvöppet landskap där upplevelsen av
kulturmiljön och nyttjande av området för rekreation och friluftsliv ska
gynnas.
Samtliga byggnader ska underhållas väl och vidmakthållas i enlighet med
gällande detaljplanebestämmelser och, i förekommande fall, de villkor som
är fastställda i avtal om bostadsarrende. Bebyggelsen ska vara anpassad till
den lokala byggnadstraditionen vad gäller bl.a. materialval, färgsättning och
proportioner.
4.2.2 Skötsel av delområden
Skötselområden enligt indelning i bilaga 2.
Skötselområde A
Mål
Öppna hed- och ängsbiotoper med enstaka spridda träd. Skötseln ska
avpassas så att landskapet upplevs som öppet utan skymmande eller
skuggande träd och buskar, samt för att gynna en solexponerad fält- och
bottenskiktsflora.
Skötselåtgärder
Röjning av träd och buskar med en diameter i brösthöjd som understiger tio
centimeter samt träd som skuggar önskvärt solbelysta platser oavsett
diameter. All havtorn och spridda enbuskar sparas. Röjda träd forslas bort.
Röjning i direkt anslutning till byggnader ska ske i samråd med
stugarrendatorerna.
Intervall; vart femte år eller vid behov.
Skötselområde B
Mål
Stugplatser utan önskvärda skymmande och skuggande träd. Vid obebyggda
stugplatser lämnas vegetationen orörd tillsvidare.
Skötselåtgärder
Röjning av träd och buskar i samråd med berörda stugarrendatorer.
Intervall; vid behov.
Skötselområde C
Mål
Olikåldrigt, flerskiktat och luckigt trädskikt med inslag av större gläntor. Tall
och lövträd ska gynnas framför gran.
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Skötselåtgärder
Röjning och avverkning av de träd som ska tas bort för att uppnå målet.
Högvuxna granar kan tas bort. Invuxna tallar frihuggs. Åldersspridning ska
eftersträvas, vilket innebär att träd av alla åldersklasser sparas vid
åtgärderna (dvs inte t ex någon genomgripande underröjning av buskar och
sly). I anslutning till byggnader ska åtgärderna ske i samråd med
stugarrendatorerna.
Intervall; vid behov.
Skötselområde D
Mål
Luckig/gles och olikåldrig brynvegetation med rönn och andra lövträd och
buskar.
Skötselåtgärder
Avverka större granar och sådana som konkurrerar med lövträden.
Intervall; vid behov.
Skötselområde E
Mål
Öppna hed- och ängsbiotoper med enstaka spridda träd. Skötseln ska
avpassas så att landskapet upplevs som öppet utan skymmande eller
skuggande träd och buskar, samt för att gynna en solexponerad fält- och
bottenskiktsflora.
Skötselåtgärder
Röjning av träd och buskar. All havtorn sparas. Röjda träd forslas bort. Vid
täta ensnår kan bränning övervägas. Röjning i direkt anslutning till
byggnader ska ske i samråd med stugarrendatorerna.
Intervall; vart femte år eller vid behov.

4.3 Anordningar för besökare och friluftsliv
Skötselmål
Målet med skötseln är att ge information till besökarna som tydligt belyser
områdets värden och sevärdheter samt vilka föreskrifter som finns i
reservatet. Området ska vara inbjudande och lättillgängligt för besökarna och
de anläggningar som finns för detta ändamål ska hållas i gott skick.
Skötselåtgärder
Reservatet ska nyttjas utifrån dess naturgivna förutsättningar. Vissa
anordningar för att befrämja och kanalisera friluftslivet kan dock
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iordningställas av förvaltaren. Sådana anordningar får dock inte leda till att
syftet med naturreservatet motverkas. Befintliga anläggningar såsom
bryggor, toaletter, brunnar mm ska hållas i gott skick.
Kontinuerlig kontroll över att slitaget från reservatsbesökarna inte äventyrar
syftet med reservatet. Om slitaget bedöms vara för stort ska åtgärder vidtas
som motverkar detta, t.ex. genom att anlägga spångar och informera om den
känsliga naturen.
En informationstavla sätts upp vid lämplig entré till reservatet. På tavlan ska
anges områdets värden, varför det är skyddat, vilka föreskrifter som gäller,
vem som är förvaltare samt en karta med områdets gränser, stigar och andra
anordningar för besökare. Skylten ska ägnas regelbunden tillsyn och
underhållas vid behov.
Stigar
Avser stigar markerade på kartan i bilaga 2.
Skötselmål
Lätt framkomliga promenadstigar utan hindrande vegetation.
Skötselåtgärder
Röjning av buskar och borttagande av grenar på träd som utgör hinder vid
normal skogsvandring. Åtgärderna omfattar endast buskar och träd som är
direkt i vägen för stigarna. Spontant fallna träd och grenar på stigarna lyfts åt
sidan.
Intervall; vart femte år eller vid behov

4.4 Gränser
Skötselmål
Reservatets gränser ska vara tydligt markerade enligt nationell standard.
Skötselåtgärder
Gränsmarkeringarna ska ägnas regelbunden tillsyn och underhållas vid
behov.

5. Uppföljning av skötselåtgärderna
En uppföljning av skötselåtgärderna med utgångspunkt från reservatets
syfte ska ske vart tionde år. Då utvärderas om åtgärderna haft avsedd effekt
och om natur- och kulturvärdena i reservatet påverkats eller förändrats pga
besöksfrekvens, störningar o dyl. Om utvärderingen visar att en sådan
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påverkan föreligger ska orsakerna härtill utredas och åtgärder vidtas för att
motverka dessa.

6. Sammanfattning av skötselåtgärderna
Avsnitt
4.1
4.2

4.3

4.4

5

Vad
Natur
Inga åtgärder
Kulturmiljövärden
Röjning av buskar och träd inom områden
markerade i bilaga 2
Underhåll av byggnader
Anordningar för besökare och friluftsliv
Informationstavla om reservatet tas fram
och monteras upp
Underhåll av skyltar och andra
anläggningar såsom bryggor, toaletter mm
Kontroll över att slitaget från
reservatsbesökarna inte äventyrar syftet
med reservatet
Om slitaget bedöms vara för stort ska
åtgärder vidtas som motverkar detta, t.ex.
genom att anlägga spångar och informera
om den känsliga naturen.
Anläggande av enklare anordningar för att
kanalisera och befrämja friluftslivet, t.ex.
eldstäder, spångar, naturstigar, bryggor
Röjning av stigar
Gränser
Utmärkning av reservatet
Underhåll av gränsmarkeringar
Uppföljning
Uppföljning av skötselåtgärdernas effekt
med avseende på syftet med reservatet

Bilagor
1. Översiktskarta över naturreservatet
2. Karta med skötselområden
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När
Vid behov - vart femte år
Vid behov
Snarast
Vid behov
Löpande

Vid behov

Vid behov

Vid behov – vart femte år
Snarast
Vid behov
Vart tionde år
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Bilaga1
Översiktskarta över naturreservatet
Fiskelägeslämning
5

Labyrint

Klubben
Persögrundet
Fiskelägeslämning
Fiskelägeslämning
Träthällan

Gästhamn

Brändöskär
Hällgrundet

5

Brändö-Uddskärs kapell
Labyrint

Brändöskäret

Bådahällan

Teckenförklaring

0

Naturreservat
Område för skötsel av kulturmiljö
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125

250

500 Meters

Bilaga 2
Skötselområden

B

D
B

E

B
C

B
A

Teckenförklaring
Skötselområden
Stig

0

37,5

75

150 Meters
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Ny skötselplan för naturreservatet Brändöskär,
samrådsredogörelse
Ett förslag till ny skötselplan har remitterats till länsstyrelsen, berörda
kommunala förvaltningar, Brändöskärs intresseförening och samtliga
stugarrendatorer i området.
Yttranden har inkommit från länsstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningen,
Brändöskärs intresseförening och några stugarrendatorer. Nedan redovisas
yttrandena i sammanfattning och hur synpunkterna har omhändertagits.
Länsstyrelsen tillstyrker i stort förslaget men har några förslag på ändringar
i detalj för några skötselområden.
Ett förtydligande när det gäller målbild och skötsel avseende träddimensioner inom
skötselområde A har införts.
Stadsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget men framför
att det är viktigt att formalisera vilken funktion inom kommunen som
ansvarar för förvaltningen av reservatet och att eventuella kostnader
finansieras.
Vilken funktion inom kommunen som ansvarar för skötseln av reservatet bör inte
fastställas i skötselplanen utan löses i annan ordning. Man bör inte i ett dylikt
dokument låsa fast ansvaret till en organisatorisk tillhörighet som kan vara
föränderlig.
Brändöskärs intresseförening har framfört synpunkter som i korthet går ut
på att man vill utvidga det område som föreslagits vara föremål för skötsel
av vegetationen. Man vill ha ett öppet landskap i mer av de områden på ön
som historiskt varit öppna, i enlighet med en till yttrandet bifogad karta.
Man föreslår även spångning av gångstigar för att motverka markslitage.
Att Luleå kommun nu tar fram en ny skötselplan är till stor del en följd av önskemål
som framförts av arrendatorerna på ön, bland annat genom intresseföreningen. I
förslaget till ny skötselplan har kommunen tagit fasta på det berättigade önskemålet
och föreskriver en större grad av aktiv skötsel av vegetationen i fiskeläget än vad som
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gällde i den ursprungliga skötselplanen från 2005. Intresseföreningens synpunkter
på framtaget förslag innebär dock att en betydligt större yta ska hållas öppen än vad
som kommunen föreslagit. Kommunen kan inte tillmötesgås detta tillfullo men har
kommit fram till en kompromiss som vi bedömer på en rimlig nivå ska leva upp till
de olika intressen som finns inom området och som ändå ligger inom syftet med
reservatet.
Det handlar om att ge utrymme för utveckling av de naturvärden som är förknippade
med fritt utvecklade pionjärskogar på en landhöjningspåverkad skärgårdsö samtidigt
som den kulturmiljö som människors brukande av marken skapat kan bevaras. Detta
måste balanseras. Det är även en driftsfråga då hävdandet av alltför stora ytor är
kostnadsdrivande.
Synpunkterna har tillmötesgåtts genom att skötselområde A har utvidgats till i stort
sett den yta som föreningen föreslår, i anslutning till kapellet och för att
vidmakthålla utsikten österut mot Hällgrundet med dess Kristusstaty. Skötselområde
C har utvidgats mot nordväst för att innesluta ett dass och en vattenpump samt för
att medge öppen kontakt med viken i norr. Den största avvikelsen mot föreningens
förslag är att området inte utökas i norr på Persögrundet.
Spångning av gångstigar anges i skötselplanen som en av flera åtgärder för att
motverka markslitage som kan bli aktuell vid behov.
Ett par stugarrendatorer har inkommit med separata yttranden,
innehållandes inga direkta invändningar mot förslaget utan bara uttryck för
gillande av att miljön kommer att hållas öppen. Ett längre yttrande har dock
inkommit ifrån Ulrika Lindstedt och Lars Carlsson (arrendenr 51) i vilket
man framför synpunkter i fem punkter vilka sammanfattas här:
1. Förslaget klargör inte på ett tydligt sätt hur konflikten mellan naturhänsyn
och kulturbevarande bör lösas. Eftersom “förändringar av naturtillståndet
[utanför skötselområdena] endast ska ske genom naturlig succession”, hur
ska detta tolkas mot bakgrund av de ”naturliga” förändringar som den
pågående landhöjningen medför, exempelvis med effekten att turbåtar,
fiskare, arrendatorer m.fl. inte längre kan angöra bryggor och sjöbodar? Om
inget får röras, t.ex. genom muddring, kan den antydda utvecklingen inte
motverkas.
Skötselplanen innebär ingen förändring av de föreskrifter som gäller för
naturreservatet, fastställda i det ursprungliga beslutet om bildande 2005. Där finns
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ett undantag som medger t ex muddring för att bibehålla tillgängligheten till
bryggor och båtplatser (Föreskrift A, undantag 2).
2. En synpunkt om att de föreslagna skötselområdena generellt borde utökas
för att kunna bevara något av områdets karaktär.
Se kommentar till Brändöskärs intresseförenings yttrande ovan.
3. I den allmänna beskrivningen under 4.2 beskrivs bebyggelsen och dess
utveckling översiktligt. Här borde också nämnas att kommunen uppfört ett
antal (uthyres)stugor som är infogade i den gamla bebyggelsen.
Texten har kompletterats enligt önskemålet.
4. Förslaget är otydligt när det gäller vem som ska utföra olika typer av
skötselåtgärder inom respektive skötesområde. Man bör exempelvis
tydliggöra att röjning ska ske ”i samråd med och av stugarrendatorerna”. På
vissa ställen nämns ”förvaltaren”. Ska man förstå detta som ”kommunen”?
Hur som helst bör det tydligare framgå vilket ansvar som vilar på
kommunen och vilka åtgärder som arrendatorerna förväntas och har rätt att
utföra.
Luleå kommun ansvarar för all skötsel i enlighet med skötselplanen eftersom
ingenting annat föreskrivs. Luleå kommun är synonymt med förvaltaren. I de
skötselområden som innefattar arrendestugor eller gränsar direkt emot dessa (område
A, B, C och E) ska röjning i anslutning till stugorna ske i samråd med
arrendatorerna. Vi påminner om att arrendena endast omfatttar stugplatserna.
Marken i övrigt är allmän och skötseln avpassas för att tillgodose allmänna
intressen.
5. Slutligen ställs frågan om inte naturreservatet vore ett lämpligt objekt för
samförvaltning dvs. att områdets intressenter (inklusive representanter för
kommunen) tillsammans får uppgiften att förvalta området i
överenstämmelse med gällande mål och riktlinjer.
Kommunen förvaltar och sköter reservatet enligt vad som sagts ovan. Efter
överenskommelse med annan part kan dock hela eller delar av skötseln överlåtas.
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Ärendenr
2016/1642-3.1.2.2

Försäljning av del av Degerön 1:11
Ärendenr 2016/1642-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att arrendatorerna på Degerö-Börstskär
äger rätt att förvärva avstyckade bostadstomter på del av Degerön
1:11. Utformningen av tomtplatserna ska ske vid
lantmäteriförrättningen och med en ganska snäv avgränsning, ungefär
enligt nuvarande arrendeupplåtelser.
2. Begäran om förvärv av skifte 5 och 6 av Degerön 1:11 avslås med
hänsyn till strandskydds- och naturvårdsintressen.

Sammanfattning av ärendet
Arrendatorn till en fritidstomt på Degerö-Börstskär har frågat om möjligheten
att förvärva delar av fastigheten Degerön 1:11. Arrendatorn önskar i första
hand förvärva två skiften, skifte 5 på Lillön och skifte 6 på Hamngrundet och i
andra hand förvärva den bostadstomt som de arrenderar. Syftet med
förvärvet skulle enligt arrendatorn vara för att vårda markområdet, för att få
möjlighet till veduttag och ur ett ideellt miljöperspektiv.
Ön Degerö-Börstskär ligger i den norra delen av skärgården och är mycket
attraktiv för friluftslivet. På ön finns en skyddad vik med en kommunal
anläggning med brygga, grillplatser och en stuga som är öppen för
allmänheten. På södra sidan av den skyddade viken ligger den sk Lillön med
två arrenden upplåtna för fritidsbostad. De två arrendeupplåtelserna omfattar
1400 respektive 1500 kvm. Lillön är numera avskuren från övriga ön efter
muddring. Strandskydd gäller för området. Av kommunens naturvårdsplan
framgår att Degerö-Börstskär har höga naturvärden och ska på sikt skyddas
genom bildande av naturreservat.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med fritids- och
stadsbyggnadsförvaltningen att kommunen är beredd att avstycka och försälja
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de två arrendetomterna som redan idag är ianspråktagna. Avgränsning av
tomtplatserna bör göras ganska snävt och ske på plats i samband med
lantmäteriförrättningen. Vidare föreslås att begäran om försäljning av skiftena
5 och 6 avslås med hänsyn till strandskydds- och naturvårdsintressen.

Beslutsunderlag



Förfrågan om köp av Degerön 1:11, (5-6)
Kompletterande skrivelse

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Frågeställarna/arrendatorn
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över
samverkansöverenskommelse mellan polis och Luleå
kommun 2017-2019
Ärendenr 2017/523-1.2.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunsstyrelsen beslutar att anta samverkansöverenskommelsen mellan
polis och Luleå kommun 2017-2019.

Sammanfattning av ärendet
Samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde Luleå-Boden samt
Luleå kommun utgör ett strategiskt dokument för perioden 2017-2019, och ska
ligga till grund för de aktiviteter och medborgarlöften som tas fram under
perioden.
Överenskommelsen innehåller ett övergripande mål: ”Tryggheten ska öka och
utsattheten för brott ska minska bland de som bor och vistas i Luleå”. Målet
följs upp via den återkommande trygghetsmätningen och genom
brottsstatistik.
Samverkan kommer under perioden att fokusera på tre områden som valts ut
utifrån en gemensam lägesbild:
1) Långsiktig hållbar samverkan, samordning och samarbete.
Insatser inom detta fokusområde kommer att handla om kartläggning
av pågående samverkan samt att skapa gemensamma strukturer för ett
effektivare arbete.
2) Unga i riskzon och unga kriminella.
Området fokuserar på främjande och förebyggande samverkansformer
eller insatser, som stärker förmågan att upptäcka och ge stöd i tidigt
skede.
3) Våld
Under 2016 har det totala antalet våldsbrott ökat i Luleå efter flera år
med sjukande siffror. I överenskommelsen fokuseras på
våldsbrottskategorierna våld i nära relation samt våld i offentlig miljö.
Förebyggande insatser behöver utvecklas lokalt inom båda
kategorierna med utgångspunkt i nationella strategier.
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Beslutsunderlag


Samverkansöverenskommelse Luleå kommun och lokalpolisområde
Luleå-Boden, 2017-2019

Maria Eriksson
Strateg

Beslutet skickas till
Lokalpolisområde Luleå-Boden.
Samtliga förvaltningar
Kvalitet & samhällsutveckling
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Samverkansöverenskömmelse mellan Lulea kömmun
öch lökalpölisömrade Lulea -Böden 2017-2019
Inledning
Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden har fattat beslut om
samverkan inom det trygghetsskapande1 och brottsförebyggande arbetet.
Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är ett brett
samhällsuppdrag som kräver samverkan mellan olika myndigheter,
organisationer, föreningar och medborgare. Huvudansvaret för denna
samverkansprocess ligger dock hos kommun och polis.
Polisen har primärt det brottsförebyggande uppdraget som handlar om att
minska den faktiska utsattheten för brott. I detta uppdrag behöver polisen stöd
från andra aktörer – inte minst från kommunen.
Det trygghetsskapande arbetet är ett bredare uppdrag som handlar om att
påverka tryggheten. Tillit, förtroende, social förankring och delaktighet är
några faktorer som har betydelse för tryggheten men även utveckling av den
fysiska miljön och polisens synliga närvaro.
Samverkansöverenskommelsen framhåller vikten av samverkan samt
behandlar strukturen och formerna för samverkan mellan Luleå kommun och
Lokalpolisområde Luleå-Boden. Arbetet ska bedrivas långsiktigt och uthålligt.
För att bygga en stabil och varaktig samverkan krävs ett strukturerat och
systematiskt arbetssätt. Den strategiska överenskommelsen ligger till grund för
det fortsatta operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som
sker i olika samverkansforum mellan kommun och polis.
Samverkan, samordning och samarbete är tre viktiga termer för att uppnå goda
och långvariga effekter. I detta dokument har vi förhållit oss till följande
definitioner:
Samverkan innebär aktiviteter som är gränsöverskridande inom eller mellan
organisationer. Samordning är strukturen som möjliggör samarbete och
samarbete sker i mellanmänskliga relationer och i det praktiska arbetet.
Samverkansöverenskommelsen utgör ett övergripande strategiskt dokument
och ligger till grund för de aktiviteter och medborgarlöften som tas fram i
1

Med trygghet/trygghetsskapande menas i denna överenskommelse frågor som rör brott och
ordningsstörningar.
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samverkan mellan Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden.
Samverkansöverenskommelse undertecknas av lokalpolisområdeschef och
kommunstyrelsens ordförande, efter beslut av kommunstyrelsen.
Aktivitetsplan/medborgarlöfte beslutas och undertecknas av kommundirektör
samt lokalpolisområdeschef.

Denna överenskommelse omfattar endast tre år, 2017-2019. Anledning till det
är att i första hand se till att detta strategiska dokument kommer rätt i tid i
förhållande till mandatperioderna och i andra hand för att stort fokus i denna
överenskommelse ligger på att skapa struktur i det långsiktiga arbetet kring
samverkan, samordning och samarbete.
Övergripande mål
Det övergripande målet för det gemensamma trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet ska innebära ett mervärde för medborgarna.
Tryggheten ska öka och utsattheten för brott ska minska bland de som bor och
vistas i Luleå.
Den generella utvecklingen följs upp genom trygghetsmätningar samt aktuell
brottsstatistik över anmälda brott. Aktiviteter som bidrar till uppsatta mål ska
följas upp och återkopplas.
Samverkansområden 2017-2019
Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden har enats om att
nedanstående fokusområden ska prioriteras i det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet.
Fokusområde 1: Långsiktig hållbar samverkan, samordning och samarbete
Luleå kommun och lokalpolisområde Luleå-Boden har kommit överens om att
stärka samt tydliggöra samverkan och samarbete beträffande det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Detta för att säkerställa
långsiktigt hållbar samverkan.
För att samverkan och samarbete ska vara långsiktigt hållbara behöver den
integreras och förankras i den ordinarie verksamheten. En fungerande
samverkan förutsätter samordning; ledning, struktur och samsyn.
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För att möjliggöra ledning av den brottsförebyggande verksamheten, i bägge
organisationerna, samt ge samverkan legitimitet och ett tydligt mandat, bör en
fast samverkansorganisation skapas mellan polis och kommun.
För att skapa samsyn och förståelse för varandras uppdrag, möjligheter och
begränsningar i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet, är det
av stor vikt att kommun och polis tillsammans genomför kompetens- och
metodutveckling.
Om samarbete ska fungera i praktiken måste samverkande myndigheter bygga
upp en tillit till varandra, skapa en gemensam bild av arbetet och använda
gemensamma begrepp.
Målsättning:
Säkerställa långsiktig och hållbar samverkan samt samarbete.
Fokusområde 2: Unga i riskzon och unga kriminella
Att stoppa en negativ utveckling är av stor vikt för den unge och dennes familj
men även ur ett samhällekonomiskt perspektiv. Samverkan ska ge
förutsättningar för att den som har behov erbjuds stöd i ett så tidigt skede som
möjligt. Det finns mycket som skola, socialtjänst, fritid och polis kan göra
tillsammans för att förebygga kriminalitet och missbruk bland unga. Det är
viktigt att kommun och polis tillsammans prioriterar insatser för att tidigt
upptäcka och fånga upp barn och unga med riskbeteende eller som befinner sig
i riskmiljöer. Ett viktigt led i arbetet är att öka kunskapen om de riskfaktorer
som innebär förhöjd risk för unga att hamna i ett framtida utanförskap.
Målsättning:
Utveckla samverkan, samordning och samarbete som bidrar till tidig upptäckt
av barn och unga i riskzon.
Fokusområde 3: Våld
Våldsbrotten utgör 8 % av den totala brottsligheten i Luleå. Den totala
våldsbrottsligheten ökade under 2016 efter en minskande trend åren 20122015. Två stora grupperinger inom brottskategorin våld är våld i nära relation,
31,8 %, samt våld i offentlig miljö, 27,4 %.
Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem som i
grunden handlar om bristande jämställdhet. Antalet våldsutsatta i nära relation
som sökt hjälp hos socialförvaltningen eller lokala ideella organisationer i
Luleå har legat på en konstant nivå sedan 2013, ca 400 ärenden årligen.
Anmälda brott i nära relation minskade under åren 2013-2015, men har ökat
under 2016.
Våld i offentlig miljö sker i stor utsträckning i form av nöjesrelaterad
misshandel där gärningsman och offer ofta är unga män. Dessa brott har en
stark koppling till berusningsnivåer och krogars öppettider.
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Målsättning:
Utveckla förebyggande insatser enligt nationell strategi för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor (Skr. 2016/17:10) 2017-2027. Detta enligt
strategins fyra målsättningar:
- Ett utökat och verkningsfullt förbyggande arbete mot våld.
- Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn.
- Effektivare brottsbekämpning.
- Förbättrad kunskap och metodutveckling.
Utveckla samordning och samarbete som leder till minskad tillgång på alkohol
i syfte att minska våldet i offentlig miljö enligt regeringens samlade strategi
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Skr. 2015/16:86)
2016-2020. Detta enligt strategins mål 1, tillgång till alkohol, narkotika,
dopningsmedel och tobak ska minska.
Den totala våldsbrottsligheten ska minska med 10 % jämfört med utfallet år
2016.

Luleå 2017-06-07

………………………………..

……………………………….

Ulf Sköld
Lokalpolisområdeschef
Luleå-Boden

Yvonne Stålnacke
Kommunstyrelsens ordförande
Luleå kommun
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BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutvecklings
Kvalitet & samhällsutveckling
Håkan Wiklund

2017-05-16

1 (1)
Ärendenr
2017/682-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut avseende
aktiviteter på Södra hamn 2017
Ärendenr 2017/682-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta att anslå 530 tkr för genomförandet av aktiviteter
på Södra hamnplan 2017.
2. Medel anvisas till stadsbyggnadsnämnden från anslaget för strategiska
utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Södra hamnplan är en centralt belägen mötesplats med bra förutsättningar för
aktiviteter för alla olika åldrar. 2015 och 2016 har en rad aktiviteter arrangerats
under namnet Södra strand. Satsningen har fått ett mycket positivt
mottagande. För att även sommaren 2017 kunna erbjuda ett liknande koncept
behöver medel tillskjutas. Baserat på tidigare år består kostnaderna av
marknadsföring, planering/möblering/utsmyckning av ytan, samordning av
olika aktörers aktiviteter, utställningar, med mera.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att satsningen på Södra strand har varit
framgångsrik, och att det finns ett stort värde i att erbjuda ett liknande
koncept även under sommaren 2017. Visit Luleå har inkommit med en
ansökan om att vara projektägare för Södra Strand 2017. Kvalitet &
samhällsutveckling menar emellertid att stadsbyggnadsförvaltningen är den
naturliga ägaren av samordningen av Södra strand 2017, och föreslår att
530 tkr anslås till stadsbyggnadsnämnden för Södra strand 2017.

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden, ekonomikontoret
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Kvalitet & samhällsutvecklings
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-05-09

1 (2)
Ärendenr
2017/675-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över finansiering
av ansökan Digitaliseringens möjligheter för kulturella och
kreativa näringar
Ärendenr 2017/675-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera
Digitaliseringens möjligheter för kulturella- och kreativa näringar med
20 tkr.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-finansiering.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Region Norrbotten ansöker om medfinansiering från Luleå kommun med 80
tkr till konferensen Digitaliseringens möjligheter, den 31 maj- 1 juni 2017.
Konferensen är en fortsättning på tidigare års nationella temakonferenser om
kulturella- och kreativa näringar som genomförts i Malmö, Borås och Kalmar.
Det av stort signalvärde att deltagande kommuner tydliggör vikten av
konferensens genomförande i Norrbotten och synliggörandet av de kulturella
kreativa näringarna och Norrbottens verksamheter och företag.
Att satsa på dessa näringar bidrar även till en ökad jämställdhet och mångfald
genom att både kvinnor och män med olika bakgrund och ålder är
verksamma i de kulturella och kreativa näringarna.
Budgeten uppgår till 1 162 tkr. Övrig finansiering sker från Tillväxtverket (500
tkr), Region Norrbotten (562 tkr), Piteå kommun (20 tkr).
Kvalitet & samhällsutveckling menar att konferensen ligger i linje med Luleås
och regionens satsningar på kulturella- och kreativa näringar. Det är också
viktigt att tydliggöra regionens näring i ett nationellt perspektiv.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)
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Kvalitet & samhällsutvecklings
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-05-09

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Region Norrbotten
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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2 (2)
Ärendenr
2017/675-2.4.3.3

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
projektmedel

Monica Lejon
3 May 2017 16:49:24 +0000
Kommunledningsförvaltningen Allmän E-postadress
Maria Bergman
Digitaliseringens möjligheter för Kulturella och kreativa näringar - ansökan om

Hej!
Härmed ansöker Region Norrbotten om medfinansiering från Luleå kommun med 80 000 kr till
konferensen Digitaliseringens möjligheter. 2017 års nationella konferens om kulturella och kreativa
näringar.
Konferensen syftar till att synliggöra hur kulturella och kreativa näringar är drivande i digital
tjänsteutveckling och genomförs av regionalt utvecklingsansvarig aktör (numera Region Norrbotten) på
uppdrag av Tillväxtverket den 31 maj- 1 juni. Den nationella konferensen som i huvudsak finansieras av
Tillväxtverket och Region Norrbotten (tidigare länsstyrelsen och landstinget) är en fortsättning på
tidigare års nationella temakonferenser om kulturella kreativa näringar som genomförts i Malmö, Borås
och Kalmar.
För att arrangemanget ska bli lyckosamt med nedslag i huvudsak Piteå och Luleå men även
synliggörandet av andra delar av länet är det av stort signalvärde från nationell nivå att även inblandade
kommuner skickar en signal om vikten av konferensens genomförande i Norrbotten och synliggörandet
av de kulturella kreativa näringarna och Norrbottens verksamheter och företag. Att satsa på dessa
näringar bidrar även till en ökad jämställdhet och mångfald genom att både kvinnor och män med olika
bakgrund och ålder är verksamma i de kulturella och kreativa näringarna.
Budget:
Projektledning 250 000 kr
Externa tjänster 120 000 kr
Resor
55 000 kr
Övriga kostnader 737 500 kr
Totalt
1 162 500 kr
Finansiering
Tillväxtverket
500 000 kr
Region Norrbotten 562 500 kr
Luleå kommun
80 000 kr
Piteå kommun
Totalt
1 162 500 kr

20 000 kr

Vi har haft en dialog med Kommunstyrelsens ordförande Yvonne Stålnacke om ansökan och hon har
meddelat att hon ser positivt på den.
Kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Nordström kommer även att delta för att berätta om Luleås
utveckling för konferensens deltagare.
Mvh
Monica Lejon
Monica Lejon
Näringslivsstrateg
Avdelningen för regional utveckling/Näringsliv och samhällsplanering
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Region Norrbotten
Robertsvikgatan 7
971 89 Luleå
+46 70 387 3752
monica.lejon@norrbotten.se
www.norrbotten.se
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Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2017-05-09

1 (1)
Ärendenr
2017/663-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om
finansiering av Luleåmässan 2017
Ärendenr 2017/663-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering.

Sammanfattning av ärendet
L. Wild. D ansöker om 150 tkr till finansiering av Luleåmässan Våren 2017.
Mässan genomförs i Arcushallen 3-5 maj och har fokus på hem, hus, trädgård,
mat, barn, fordon, aktiviteter och inspiration. Arrangören räknar med ett 100tal utställare och ca 10 000 besökare. Utställare är allt från handelsträdgårdar,
konstnärer, hantverkare, hustillverkare, design, matkreatörer, restauranger,
bagerier, hälsoföretag, pool och spaföretag. Som komplement till utställarna
pågår ett gediget program under tre dagar med lokala och nationella
föreläsare inom jakt och trädgård. Hjälporganisationer som Missing People,
Vilda Kidz och Röda korset får sponsrade montrar och tid på stora scenen för
att marknadsföra sina organisationer. Den extra finansieringen syftar bl a till
marknadsföring för att nå ut och därmed få fler besökare till Luleå.
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
L.Wild. D
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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Luleå 2017-05-03
Ansökan finansiering Luleåmässan Våren 2017
Luleåmässan Våren 2017 är en lokal, och centralt belägen mässa med fokus på hem, hus, trädgård,
mat, barn, fordon, aktiviteter och inspiration. 5-7 maj 2017 arrangeras den för första gången av L.
Wild. D och genomförs i lokalerna på Arcushallen i Luleå.
Under 3 dagar gästas Arcushallen av ett 100-tal utställare och ca 10 000 besökare. Utställare är allt
från handelsträdgårdar, konstnärer, hantverkare, hustillverkare, design, matkreatörer, restauranger,
bagerier, hälsoföretag, pool och spaföretag. Som komplement till utställarna pågår ett gediget
program under alla 3 dagar med inspirerande lokala och nationella föreläsare inom jakt och trädgård.
Även hjälporganisationer som Missing people, Vilda Kidz och Röda korset får sponsrade montrar och
tid på stora scenen för att marknadsföra sina organisationer. Samt lokala entreprenörer och
inspiratörer.
Tidigare har denna mässa haft några olika arrangörer och upplägg. De senaste 9 åren har mässan sett
likadan ut och många utställare och besökare har tröttnat. Sedan vi fick möjligheten att skapa en ny
plattform och marknadsfört det, har vi fått en enorm respons. Redan en succé enligt utvärderingarna
på olika media. Historiskt sett har det varit som sämst 9000 besökare och som mest över 20 000 st
besökare och vi tror på 5000 besökare nu första gången. Mässan kommer att inbringa ökade
skatteintäkter till kommunen. Vår egna marknadsundersökning har visat att mässan är uppskattad av
en bred målgrupp och många har nämnt vikten av att mässan återkommer och med ett annat
upplägg. Vi vill skapa en ny plattform för alla där företag kan öka sin omsättning, skapa kontakter och
öka handeln i hela Norrbotten.
Idén till mässan föddes då tidigare arrangörer valde att ej genomföra vår, höst och även denna
vårmässa . Då vi själva varit utställare runt om i hela Norden ansåg vi att det skulle vara en stor
förlust för kommunen och regionen om denna typ av arrangemang skulle försvinna. Vi ville även göra
den roligare och en mässa där alla kunde vara med och ställa ut och där alla besökare skulle finna
något. Då vi vet att utställarna tyckt att det varit för dyrt så lade vi en väldigt åtstramad budget. Detta
är således ett riskprojekt där utställarna och besökarnas biljettintäkter ska täcka vår arbetsinsats
samt inköp och marknadsföring. Vi har hittills inte skjutit till pengar, men överskottet täcker ej vår
egen arbetsinsats.
Vi är målinriktade och fokuserade på att utveckla Luleåmässan till ett event som gynnar handeln och
ska bli en självklarhet för företag och besökare. Det långsiktiga målet är att det ska bli en mässa för
hela Norra Norden. Vi vill därför ansöka om extra finansiering (150 000 SEK) som ger en extra
trygghet samt marknadsföring för att nå ut och därmed få fler besökare till Luleå.
Grov budget:
Intäkter:
Utställare
Biljettintäkter
Bidrag Luleå kommun

420 000
620 000
150 000

Kostnader:
Föreläsare
Marknadsföring
Montermaterial, teknik och dekor
Lokalhyra
Arbetsinsats L. Wild. D

60 000
70 000
310 000
150 000
600 000

Totalt: 0

Vänliga hälsningar, Annika Brännström, vd & ägare L.Wild. D
207

LULEÅ KOMMUN
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2017-03-27

1 (2)
Ärendenr
2016/1304-1.1.1.1

Kommunledningsförvaltningens yttrande över granskning
av beredningsprocessen inom kommunstyrelsen
Ärendenr 2016/1304-1.1.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens
yttrande som svar på revisionens granskningsrapport.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämndens beredningsprocess av ärenden som föreläggs
kommunfullmäktige för beslut.
I revisonens granskningsrapport framgår att beredningsprocessen bedrivs i
huvudsak i efterlevnad av reglerna i det kommunövergripande
styrdokumentet ”Ärendehantering i Luleå kommun” som fastställdes 2013.
Revisionens granskningsrapport mynnar dock ut i följande
rekommendationer;
- Kommunstyrelsen bör överväga att skapa kommunövergripande
riktlinjer avseende ärendeberedning
- Barn- och utbildningsnämnden bör fastställa ett arbetssätt för
hantering av dokumentation avseende ärendeberedning, alternativt
infoga det i kommunstyrelsens kommunövergripande riktlinjer
- Nämnderna och styrelsen bör överväga att dokumentera och följa upp
vissa kritiska steg i ärendehanteringsprocessen för att ytterligare öka
effektiviteten i den.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Som framgår av rapporten har kommunstyrelsen en väl fungerande
ärendeberedningsprocess. Det dokument som utarbetades 2012/2013
tillsammans med representanter från förvaltningarna och fastställdes av
kommunstyrelsen 2013-02-11 är formulerat på ett sätt som håller över tid.
Dokumentet gällde för anställda och förtroendevalda. Det kommer att ses
över och det finns tankar på en komprimerad version som riktar sig till
handläggare. Syftet med dokumentet var att skapa ett gemensamt sätt att
arbeta för att säkra kvalitén på arbetet.
För närvarande pågår en översyn av administrativa stödprocesser där den
politiska beslutsprocessen ingår. Inom ramen för projektet har sårbarheten ute
på förvaltningarna lyfts fram som ett område för förbättring. Om man ska
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2017-03-27

2 (2)
Ärendenr
2016/1304-1.1.1.1

kunna minska sårbarhet är det absolut nödvändigt att förvaltningarna har ett
standardiserat gemensamt arbetssätt som inkluderar samtliga roller i
förvaltningsorganisationen samt ordföranden i nämnderna. Det innebär att
enskilda förvaltningar/nämnder inte kan fastställa egna arbetsätt för
ärendehantering. Slutrapport med förslag till förbättringar presenteras runt
årsskiftet.
Revisionens rekommendation om uppföljning av vissa kritiska steg i
ärendehanteringsprocessen för förbättrad effektivitet anser kansliet bäst
uppnås i direkt dialog med respektive handläggare. Handläggaren har störst
nytta av att få återkoppling på ett konkret ärende och utifrån detta reflektera
över förbättringspotentialen tillsammans med kansliets personal.
Kanslikontoret erbjuder även utbildning till förvaltningens personal och
planerar att genomföra en utbildningsinsats med särskild fokus på
handläggarrollen.

Beskrivning av ärendet
Revisionsrapporten har behandlats av barn- och utbildningsnämnden till den
del som berör nämndens egen hantering.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-04-20 § 47 beslutat godkänna
förvaltningens svar på revisionsrapporten. Barn- och utbildningsnämnden ser
fram emot att kommunövergripande riktlinjer för ärendeberedning tas fram
centralt. Med tanke på den administrativa översyn som kommunen gjort
avseende samordning av stödprocesser är det av stor betydelse att samtliga
förvaltningar arbetar på samma sätt. I avvaktan på kommunövergripande
riktlinjer har barn- och utbildningsförvaltningen för avsikt att ta fram rutiner
för att ytterligare kvalitetssäkra hantering av dokumentation avseende
ärendeberedning.

Beslutsunderlag



Revisionsrapport om beredningsprocessen inom kommunstyrelsen och
barn- och utbildningsnämnden
Slutdokument för granskning av beredningsprocessen inom
kommunstyrselsen och barn- och utbildningsnämnden

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Revisionen, barn- och utbildningsnämnden
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-20

§ 47
Granskning av beredningsprocessen inom
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden
Ärendenr 2016/706-007

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat svar på
revisionsrapporten ”Granskning av beredningsprocessen inom
kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden” i de delar som avser
barn- och utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat kommunstyrelsens och barn- och
utbildningsförvaltningens beredningsprocess av ärenden som ska till
kommunfullmäktige för beslut. Syftet med granskningen har varit att bedöma
om kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har tillräckliga
rutiner för att säkerställa att ärenden till fullmäktige bereds på ett
ändamålsenligt sätt. Efter genomförd granskning lämnar revisorerna följande
rekommendationer:





Kommunstyrelsen rekommenderas att skapa kommunövergripande
riktlinjer avseende ärendeberedning.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås fastställa ett arbetssätt för
hantering av dokumentation avseende ärendeberedning, alternativt att
det infogas i kommunövergripande riktlinjer.
Kommunstyrelsen och nämnden rekommenderas att dokumentera och
följa upp vissa kritiska steg i ärendeberedningsprocessen för att
ytterligare öka effektiviteten i den.

Barn- och utbildningsnämnden ser fram emot att kommunövergripande
riktlinjer för ärendeberedning tas fram centralt. Med tanke på den
administrativa översyn som kommunen gjort avseende samordning av
stödprocesser är det av stor betydelse att samtliga förvaltningar arbetar på
samma sätt.
I avvaktan på kommunövergripande riktlinjer har barn- och
utbildningsförvaltningen för avsikt att ta fram rutiner för att ytterligare
kvalitetssäkra hantering av dokumentation avseende ärendeberedning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-20

Följande åtgärder har vidtagits hittills:


Ordförande, vice ordförande och förvaltningschef ska ha tillgång till
underlag för beredning, tre arbetsdagar innan själva
beredningstillfället.



Ärenden som ska behandlas i nämnden, ska först kvalitetssäkras av
respektive verksamhetschef innan de lämnas vidare till
nämndsekreterare.



För att stärka tjänstemännen i rollen som handläggare har barn- och
utbildningsförvaltningens kansli tagit fram en halvdagsutbildning
med fokus på ärendeprocessen.



Nämndsekreterare och registrator ger vid behov stöd och hjälp till
handläggare för att de ska kunna arbeta självständigt direkt i
ärendesystemet.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att
godkänna upprättat svar på revisionsrapporten ”Granskning av
beredningsprocessen inom kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden” i de delar som avser barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna
upprättat svar på revisionsrapporten ”Granskning av beredningsprocessen
inom kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden” i de delar som
avser barn- och utbildningsnämnden.

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

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 34, 2017-04-06
Granskning av beredningsprocessen inom kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden, slutdokument.

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-12-29

1 (1)
Ärendenr
2016/1699-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till riktlinjer för
strategiska utvecklingsinsatser
Ärendenr 2016/1699-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för strategiska
utvecklingsinsatser och att kommunstyrelsens arbetsutskott är beslutsinstans
för anslaget.

Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2016 gav dåvarande chefen för kommunledningsförvaltningen
kansliet och ekonomikontoret i uppdrag att utarbeta förslag till riktlinjer för
nyttjande av medel för strategiska utvecklingsinsatser.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
fastställa riktlinjerna och att kommunstyrelsens arbetsutskott är beslutsinstans
för anslaget.

Beslutsunderlag


Riktlinjer för strategiska utvecklingsinsatser

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga kommunala bolag och förvaltningar
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LULEÅ KOMMUN

RIKTLINJER

1 (1)
Ärendenr
2016/1699-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-12-29

Riktlinjer för strategiska utvecklingsinsatser
Kommunstyrelsen har under de senaste mandatperioderna avsatt medel för
särskilda insatser i syfte att utveckla Luleå. Anslaget benämns strategiska
utvecklingsinsatser. Sedan 2015 har kommunstyrelsens arbetsutskott varit
beslutsinstans för att bevilja medel ur anslaget.
Följande faktorer ska beaktas vid nyttjande av anslaget.








De åtgärder som beviljas medel ska utveckla Luleå i det långa
perspektivet.
Det ska främst riktas mot tillväxt och näringsliv, säkra framtida
befolkningsutveckling.
Åtgärderna kan även innebära långsiktiga förbättringar som antingen är
koncern- eller förvaltningsövergripande.
Det ska bygga kompetens för ett varaktigt behov.
Åtgärderna kan med fördel ta sikte på nationell eller internationell
påverkan.
Det finns en undre gräns för nyttjande av anslaget. Omfattningen av den
samlade insatsen ska inte understiga 500 tkr.
Konsultinsatser kan ske i form av utredningar.

Anslaget för strategiska utvecklingsinsatser ska inte nyttjas för att finansiera
permanent verksamhet/tjänst med undantag för nyetablering.

Dokumenttyp
Riktlinje
Dokumentansvarig
Förvaltningschef KLF

Dokumentnamn

Fastställd

Giltighetstid

Senast reviderad
Ny

Beslutsinstans
KS

Dokument gäller för
Luleå kommunkoncern
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Mona Ejnestrand

2017-04-21

1 (2)
Ärendenr
2016/1704-1.3.1.3

Kanslikontorets yttrande över förslag till ny avgiftstaxa för
kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Ärendenr 2016/1704-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny avgiftstaxa för kopior och avskrifter av
allmänna handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Varje medborgare har en rätt enligt offentlighetsprincipen att få ta del av
kommunens allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Om
medborgaren önskar en kopia av handlingarna så har kommunen rätt att ta
betalt i enlighet med kommunfullmäktiges avgiftstaxa. Kansliet har
uppmärksammat att det finns behov av att göra ändringar i den nuvarande
avgiftstaxan bl.a. utifrån otydlighet gällande kommunens rätt att ta betalt för
handlingar som skickas digitalt. Dessutom behöver avgiftstaxan moderniseras
och anpassas till ett allt mer digitaliserat samhälle vad gäller bl.a.
betalningssätt. Förslaget till ny avgiftstaxa har skickats på remiss till
kommunens samtliga förvaltningar och kommunledningsförvaltningens
kontor.
Syftet med den nya avgiftstaxan är att tydliggöra hur och på vilket sätt som
kommunen kan ta betalt för kopior av allmänna handlingar. Dessutom
föreslås att kostnaden för kopior ska tillämpas för handlingar som överstiger
19 sidor, istället för som idag, handlingar som överstiger 9 sidor. Kansliets
uppfattning är att kommunens förvaltningar ofta frångår avgiftstaxan då
fakturering för kopior av handlingar som understiger 20 sidor tar en hel del
administrativ tid i anspråk. De flesta begäran om att få kopior av allmänna
handlingar motsvarar generellt mindre än 20 sidor. På detta sätt skulle
kommunen kunna få en bättre och enhetlig tillämpning av avgiftstaxan.
I remissförfarandet har Barn- och utbildningsförvaltningen, Miljö- och
byggnadsförvaltningen samt Fritidsförvaltningen varit negativa till att rätten
att ta betalt för kopior höjs från 9:e till 19:e sidan.

Beslutsunderlag



Förslag på ny avgiftstaxa
Gällande avgiftstaxa

Mona Ejnestrand
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Mona Ejnestrand

2017-04-21

Kommunjurist

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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2 (2)
Ärendenr
2016/1704-1.3.1.3

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Kommunledningsförvaltningen

2017-05-03

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar
Enligt offentlighetsprincipen har medborgare rätt att få ta del av allmän handling
som inte omfattas av sekretess, på plats eller genom att få en kopia av
originalhandlingen. Vid utlämnande av allmän handling har kommunen rätt att ta
ut en avgift.
1.

Kommunens nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna
taxa vid utlämnande av allmän handling.
a.
b.
c.
d.

kopia av allmän handling (pappers- eller digitalt format)
kopia av ljud- och bildupptagning
bearbetning av digital information
kopia av digitala bilder

Respektive nämnd har rätt att fatta beslut om avgifter för
verksamhetsspecifika handlingar utöver ovan angivna typer av handlingar.
Avgift ska tas ut när en handling sänds till beställaren via e-post även om
handlingen vid beställning finns i digitalt format. Den begärda digitala
handlingen ska i första hand skickas via e-post i andra hand ska handlingen
skickas med ordinarie postgång. Handlingen kan även hämtas ut via
stadshusets reception. Betalning ska ske innan utlämnande av handling.
Avgiften kan erläggas kontant, via Swish, mot faktura eller genom inbetalning
på kommunens plusgirokonto 602 00-3. Vid insättning via kommunens
plusgirokonto eller via Swish ska referens ”begäran” anges.
När avgift tas ut ska nämnden samtidigt ta ersättning för portokostnad
om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift
eller annan särskild kostnad för att förmedla den begärda handlingen till
mottagaren.
2.

Branschorganisationer eller Statistiska Centralbyrån som förser kommunen
med information för jämförande statistik, omfattas inte av avgiftstaxan.

3. Nämnden avgör i vilket format som handlingarna ska lämnas ut och avgiften
fastställs enligt punkt 5 nedan och tillfaller den nämnd som ombesörjer
beställningen.

Dokumenttyp
Styrdokument
Dokumentansvarig
Kommunsekreteraren

Dokumentnamn
Avgiftstaxa
Senast reviderad
2014-12-15 KF § 270

Fastställd

Giltighetstid

Beslutsinstans
KF

Dokument gäller för
Samtliga förvaltningar
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LULEÅ KOMMUN

Dnr

Kommunstyrelsen

4. Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan
kommunens nämnder eller i förhållande till de kommunala bolagen eller
kommunförbund i vilket kommunen är medlem.
5.

För kopior enligt punkterna a, b och c under punkt 1 utgår följande avgifter:

Pappers- och digitala kopior
Exempelvis digitala utskick av beslut eller protokoll.
Begäran som understiger 20 sidor är kostnadsfri. Vid begäran som överstiger
19 sidor utgår en grundavgift på 50 kr och därutöver:
Format
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

Svartvitt
5 kr/sida
10 kr/sida
30 kr/sida
40 kr/sida
60 kr/sida

Färg
5 kr/sida
20 kr/sida
50 kr/sida
60 kr/sida
80 kr/sida

OBS! Utöver avgift per sida tillkommer eventuellt en avgift enligt nedan.
Överföring till mobil informationsbärare
t.ex. USB

120 kr/USB

Kopior av ljud- eller bildupptagning

120 kr/USB

Digital bild JPG, 300 dpi

100 kr/st

Bearbetning av digital information
För sammanställning av information ur kommunens digitala system t.ex.
ekonomisystemet tillkommer en särskild avgift.
Varje sammanställning kostar 50 kr per påbörjad kvart.
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Dnr

Nämnd

Datum

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
1.

Kommunens nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna
taxa för att nämnden efter särskild begäran lämnar ut
a.
b.
c.

kopia eller avskrift av allmän handling
utskrift av elektronisk upptagning
kopia av ljud- eller bildupptagning eller utskrift av ljudupptagning

När avgift tas ut ska nämnden samtidigt ta ersättning för portokostnad
om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell
postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud
eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till
mottagaren.
Avgift ska även tas ut när en handling sänds till beställaren via fax.
Översändande via e-post av handlingar som redan vid beställningen
finns i digitalt format är avgiftsfri.
2

Avgiften fastställs enligt taxa punkt 4 nedan och tillfaller den nämnd
som ombesörjer beställningen. Betalningssätt (kontant, fakturering eller
postförskott) bestäms av nämnden.

3

Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan
kommunens nämnder eller i förhållande till de kommunala bolagen
eller kommunförbund i vilket kommunen är medlem.

4

För kopior, avskrifter eller utskrifter enligt punkterna a, b och c utgår
följande avgifter:
Papperskopior

Svartvitt

Färg

Format A4
- beställning av 1 – 9 sidor
- beställning av 10 sidor
- varje sida därutöver
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

Kostnadsfritt
50 kr
4 kr/sida
10 kr/sida
30 kr/sida
40 kr/sida
60 kr/sida

Kostnadsfritt
60 kr
5 kr/sida
20 kr/sida
50 kr/sida
60 kr/sida
80 kr/sida

Dokumenttyp
Taxa
Dokumentansvarig
Kommunsekreteraren

Dokumentnamn
Avgiftstaxa
Senast reviderad
1993-01-25

Fastställd

Giltighetstid

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Dokument gäller för
Samtliga förvaltningar
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Dnr

Kommunstyrelsen

Kopia av bild- och ljudupptagning
Kopia av videobandupptagning
Kopior av ljudbandupptagningar eller
andra media med ljud- eller
bildupptagning

600 kr/band

120 kr/band/CD/USB-minne

Digital fil
Skapa digitala handlingar
(scanning av handlingar)

1 – 9 sidor kostnadsfritt
Därutöver 50 kr per påbörjad
fjärdedels arbetstimme

Avskrift
Avskrift av allmän handling
inkl utskrift av ljudupptagningar

125 kr per påbörjad fjärdedels
arbetstimme

Digitala bilder per styck
JPG, 300 dpi

100 kr
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2017-05-03

1 (1)
Ärendenr
2017/662-1.1.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till
sammanträdesordning 2018
Ärendenr 2017/662-1.1.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesordning 2018 enligt
bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kansliet har utarbetat förslag till sammanträdesordning för
budgetberedningen, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige verksamhetsåret 2018.
Förslaget innebär att arbetsutskottet även fortsättningsvis sammanträder 2
gånger per månad. Budgetberedningen har 5 inplanerade mötestillfällen.
Kommunstyrelsen sammanträder i början eller mitten av varje månad med
undantag av juli månad. Kommunfullmäktige sammanträder företrädesvis
sista måndagen varje månad med undantag för juli månad.
Vid planeringen tas hänsyn till skolstart och skolavslutning, lov och nationella
helgdagar.

Beslutsunderlag


Sammanträdesordning 2018

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningar och helägda kommunala bolag.
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Sammanträdesordning år 2018 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 15
18-01-02
Januari 15
18-01-16
Januari 29
Februari 12

Februari 14

18-02-01
18-02-13

Februari 12
Februari 26

Mars 12

Mars 26

18-02-01
18-03-13

Mars 12
Mars 26

April 09

April 23

April 27

18-03-27
18-04-10

April 09
April 23

Maj 07

Maj 21

Maj 22

18-04-24
18-05-08

Maj 07
Maj 21

Juni 04

Juni 18
Juni 19 kl 09 00

18-05-24
18-06-05

Juni 04
Juni 18

Augusti 13

Augusti 27

18-07-31
18-08-14

Augusti 13
Augusti 27

September 10

September 24

18-08-28
18-09-11

September 10
September 24

Oktober 08

Oktober 22

18-09-25
18-10-09

Oktober 08
Oktober 22

November 05

November 19

18-10-23
18-11-06

November 05
November 19

December 03

December 17

18-11-20
18-12-04

December 03
December 18

Mars 02
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Kommunfullmäktige
Kl 13 15
Januari 29
Februari 26
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2017-05-12

1 (1)
Ärendenr
2017/738-2.4.3.3

Bidrag till BC Luleå SM-guld 2017
Ärendenr 2017/738-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 50 tkr till BC Luleå samt att medel
hänvisas från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
BC Luleå blev svenska mästare i basket den 10 maj 2017. För att gratulera
föreningen till denna framgång föreslås kommunstyrelsen besluta att anslå 50
tkr till föreningen.
Tidigare vinster av SM-guld i basket och hockey har uppmärksammats genom
bidrag från Luleå kommun till vinnande förening.
Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
BC Luleå, ekonomikontoret, kanslikontoret
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2017-05-04

1 (1)
Ärendenr
2017/669-2.4.3.3

Bidrag till Luleå basket vid SM-guld 2017
Ärendenr 2017/669-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 50 tkr till Luleå basket samt att medel
hänvisas från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Basket blev svenska mästare i basket den 26 april 2017. För att gratulera
föreningen till denna framgång föreslås kommunstyrelsen besluta att anslå 50
tkr till föreningen.
Tidigare vinster av SM-guld i basket och hockey har uppmärksammats genom
bidrag från Luleå kommun till vinnande förening.

Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
Luleå basket, Ekonomikontoret, kanslikontoret
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2017-05-09

1 (1)
Ärendenr
2017/693-3.6.1.3

Bidrag för allsångskväll på Hägnan i juli 2017
Ärendenr 2017/693-3.6.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Lions Club Gammelstad ett bidrag om
50 000 kr för genomförande av allsångskväll på friluftsmuséet Hägnan den 13
juli 2017. Medel anslås ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Lions Club Gammelstad ansöker om 50 000 kr för genomförande av
allsångskväll på friluftsmuséet Hägnan den 13 juli 2017. I år arrangeras
allsångskvällen för tionde gången. Lions Club Gammelstad strävar efter att
med ett bra program attrahera besökare och invånare i hela länet genom att
erbjuda duktiga artister. Intresset för allsång på Hägnan har ökat konstant
sedan det inleddes 2010.
Lions Club Gammelstad ansöker om 50 000 kr för årets arrangemang. Skulle
årets allsångskväll utvisa ett överskott önskar Lions Club Gammelstad att det
överförs till nästa verksamhetsår. Bidrag kommer även att sökas från Region
Norrbotten.
Luleå kommun har under flera år bidragit till arrangemanget med 20 000 kr
per år.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja
Lions Club Gammelstad ett bidrag om 50 000 kr för genomförande av
allsångskväll på friluftsmuséet Hägnan den 13 juli 2017 och att medel anslås
ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag


Ansökan från Lions Club Gammelstad, KLF Hid 2017.2935

Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
Lions Club Gammelstad
Ekonomikontoret
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