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Val av opolitisk ledamot i Visit Luleå AB
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

3

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 54
Meddelanden till kommunfullmäktige 2016-04-04
Ärendenr 2016/403-1.1.1.7

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
Länsstyrelsen
2016-03-11

Ämne
Ärendenummer 2016/339-1.1.2.3
Sivert Mässing har utsetts till ny ledamot i
kommunfullmäktige för miljöpartiet efter Hani Ali.
Marie Björklund har utsetts till ny sista ersättare för
samma tid.

Kommunrevisionen
2016-03-16

Ärendenummer 2016/432-1.3.2.3
Granskning av kommunstyrelsens förstärkta
uppsiktsplikt av de kommunala bolagen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Antagande av detaljplan för del av Skutviken, del av
Skutviken 16:5, pumpstation
Ärendenr 2016/217-3.1.1.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Skutviken, del av
Skutviken 16:5, Pumpstation.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har 2016-01-28 § 19 föreslagit fullmäktige anta
detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation.
Planens huvudsakliga syfte är att ge byggrätt för en pumpstation med
tillhörande angörings- och parkeringsytor i Skutviken intill korsningen
Bodenvägen - Svartövägen. Planområdet är till stora delar ett uppgrundat
vattenområde men behöver fyllas ut ytterligare för att möjliggöra och
säkerställa funktionen av den nya anläggningen.
Pumpstationen är en del i färdigställandet av ett nytt huvudstråk för vatten
och avlopp, med syftet att förstärka VA-nätet i tätorten. Pumpstationen (P42)
ersätter befintlig pumpstation (P12), som i dagsläget är belägen på Skutvikens
industriområde.
Planområdet är lokaliserat längs med en av huvudinfarterna till Luleå
centrum, vilket ställer krav på att byggnaden utformas med god arkitektur på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbild.
Detaljplanen medger markanvändning för teknisk anläggning, pumpstation
E1, och resterande ytor som allmän platsmark genom markanvändningen
PARK.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 93 föreslagit fullmäktige
bifalla stadsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 102 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag











Beslutsförslag 2015-12-18
Detaljplan A4 (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser, illustration)
Planbeskrivning
Utredning Geoteknik
Utredning Sedimentprovtagning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Stadsbyggnadsnämndens protokoll § 19, 2016-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 93, 2016-02-29
Kommunstyrelsens protokoll § 102, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Detaljplan för del av Hertsölandet, Harrvikens Marina
Ärendenr 2016/214-3.1.1.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Hertsölandet,
Harrvikens Marina.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har 2016-01-28 § 17 föreslagit fullmäktige anta
detaljplan för del av Hertsölandet, Harrvikens Marina.
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggande av en marina med
småbåtshamn, ca 10 km från Luleå centrum på Hertsön i riktning mot
Lövskär. Anläggningen ska bli en fullserviceanläggning med ca 200 båtplatser,
isättning och upptagning samt underhåll och vinterförvaring av fritidsbåtar.
Den planerade småbåtshamnen/marinan placeras mellan två befintliga
grupper med bostadshus. En infartsväg anläggs rakt söderut från
Lövskärsvägen in i planområdet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 94 föreslagit fullmäktige
bifalla stadsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 103 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Lenita Ericson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Brännbergs förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag










Beslutsförslag 2015-09-21
Detaljplan A4 (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser, illustration)
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Stadsbyggnadsnämndens protokoll § 17, 2016-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 94, 2016-02-29
Kommunstyrelsens protokoll § 103, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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§ 57
Detaljplan för del av Bergnäset, del av Bergnäset 1:1 och del
av Bergnäset 2:446
Ärendenr 2016/216-3.1.1.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Bergnäset 1:1 samt

del av Bergnäset 2:446.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har 2016-01-28 § 18 föreslagit fullmäktige anta
detaljplan för del av Bergnäset 1:1 samt del av Bergnäset 2:446.
Planens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar för att
möjliggöra byggnation av ett trygghetsboende (kategoribostäder +70 år) med
70-120 lägenheter på Bergnäset. Detaljplanen syftar även till att säkerställa
åtgärder som krävs för att planområdet ska vara lämpligt för denna typ av
kategoribostäder.
Markområde för lokalgata syftar till att ge utrymme för en breddning av
Producentvägen för att inrymma gång- och cykelvägar samt busshållplatser.
Mellan den nya bebyggelsen och lägenheterna på Stengatan syftar
detaljplanen till att säkerställa ett fortsatt sammanhållande grönstråk.
En gångväg tillgänglig för allmänheten ska kunna anläggas mellan Bergstaden
och Producentvägen. Förlaget innebär även att utfartsförbud mellan mejeriets
fastighet och Granuddsvägen tas bort för att möjliggöra en ny utfart.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 95 föreslagit fullmäktige
bifalla stadsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 104 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag











Beslutsförslag 2015-12-18
Detaljplan A4 (Översiktskarta, plankarta, planbestämmelser, illustration)
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Bullerutredningar
Lokaliseringsutredning
Stadsbyggnadsnämndens protokoll § 18, 2016-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 95, 2016-02-29
Kommunstyrelsens protokoll § 104, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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§ 58
Medborgarförslag om permanent boende på vatten
Ärendenr 2015/389-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna att tillskapa boende på
vatten i Luleå.

Reservation
Carita Elfving (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslaget föreslås att kommunen gör en analys och pekar ut var
det kan skapas boende på vatten i de centrala delarna av staden. Exempel på
sådana flytande bostäder på pontoner eller likande finns bl a i Karlstad,
Kalmar och Stockholm. Ett ökat och mer varierat utbud av olika former av
boende kan vara betydelsefullt för att skapa ökad attraktionskraft i Luleå.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-27 § 101 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter skickat förslaget till
stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden har 2016-01-28 § 13 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att bifalla medborgarförslaget och att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att utreda möjligheterna att tillskapa boende på vatten i Luleå.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 92 föreslagit fullmäktige
besluta att bifalla medborgarförslaget och att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att utreda möjligheterna att tillskapa boende på vatten i Luleå.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 73 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Leslie Baily (SD) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Leslie Bailys förslag och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Tobias Söderlund
Kommunfullmäktiges protokoll § 101, 2015-04-27
Stadsbyggnadsnämndens protokoll § 13, 2016-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 92, 2016-02-29
Kommunstyrelsens protokoll § 73, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Tobias Söderlund
Stadsbyggnadsnämnden
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Nattbussar till Bergnäset och Hotell Nordkalotten
Ärendenr 2016/142-3.4.4.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Luleå Lokaltrafik AB i uppdrag att
genomföra försök med nattbussar till Hotell Nordkalotten under 2016.
Försöket ska omprövas redan inför hösten 2016 och vidare inför 2017.
Maximalt 200 000 kronor anvisas från kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter till en höjning av LLT:s budgetram för 2016.

Reservation
Carita Elfving (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret konstaterar att det efter att Nordkalotthotellet
öppnat för studentboenden i september 2015 finns en stark efterfrågan på
nattbussar mellan Porsön och hotellet.
Från boende på Bergnäset har det också under flera år kommit synpunkter på
att det inte finns nattbussar på samma sätt som till andra stadsdelar. Prov med
nattbussar till Bergnäset har gjorts vid ett par tillfällen, men resandet har varit
för lågt för att permanenta en nattbusslinje.
I och med att studenter och utbytesstudenter bor ute på Nordkalotthotellet så
blir underlaget bättre för en nattbuss.
En nattbusslinje mellan Porsön och Bergnäset/Nordkalotten kommer att starta
ute på Porsön så att den passar avgångstiden för övriga nattbussar i centrum.
Förslagsvis blir körvägen genom Bergnäset så att den passerar Stengatan på
vägen till Nordkalotthotellet. Tiderna bör vara 00.10, 01.10, 02.10 samt 03.10
från centrum i likhet med övriga nattbussar.
En beräknad kostnad, enligt gällande tjänstekoncessionsavtal, för att bedriva
den ovan beskrivna nattbusstrafiken visar på cirka 200 000 kronor för 2016
exklusive sommaren. Detta ryms inte inom LLT:s anslagna budgetram. Därför
bör medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Medlen betalas ut till LLT efter utförd trafik.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Ett försök med nattbussar bör kontinuerligt utvärdera resandet och en
omprövning ska göras inför hösten 2016 liksom inför 2017.
Samhällsutvecklingskontoret har 2016-02-01 föreslagit kommunstyrelsen
besluta ge Luleå Lokaltrafik AB i uppdrag att genomföra försök med
nattbussar till Hotell Nordkalotten under 2016, att försöket ska omprövas
redan inför hösten 2016 och vidare inför 2017, och att fullmäktige beslutar
anslå maximalt 200 tkr från fullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter till en
höjning av LLT:s budgetram för 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-15 § 63 föreslagit fullmäktige
bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 76 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Carita Elfving (SD) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Stålnacke (S), Agim Sulaj (S), Nina Berggård (V) och Anette Asplund
(KD) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Carita Elfvings förslag
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag




Samhällsutvecklingskontorets förslag 2016-02-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 63, 2016-02-15
Kommunstyrelsens protokoll § 76, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Luleå Lokaltrafik AB
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Motion om handlingsplan mot politiskt motiverat våld, hot
och diskriminering
Ärendenr 2015/1225-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservation
Leslie Baily (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Oscar Rosengren (SD) lämnade i september 2015 in en motion med förslag att
Luleå kommun ser över möjligheterna att inrätta en handlingsplan mot hot,
våld och diskriminering riktat emot förtroendevalda och deras närstående.
Rosengren föreslår också att Luleå kommun ser över möjligheterna att via
kommunhemsidan gå ut och fördöma och informera kommuninvånarna om
grupperingar som kan anses vara ett hot mot den lokala demokratin.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 § 209 att motionen får ställas och
att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från
samhällsutvecklingskontoret.
Samhällsutvecklingskontoret har i samverkan med säkerhetschefen tagit del
av motionen. Samhällsutvecklingskontoret föreslår att motionen ska avslås då
kommunens befintliga riktlinjer för personlig säkerhet samt den nationella
lagstiftningen rörande diskriminering fyller behovet. När det gäller förslaget
om att fördöma och informera om grupperingar som kan anses vara ett hot
mot den lokala demokratin bedöms detta inte ligga i linje med hur offentliga
organisationer arbetar med säkerhetsfrågor och inte heller hur förtroende
skapas och rasism och intolerans förebyggs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-15 § 59 föreslagit fullmäktige
besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 77 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sammanträdet
Carita Elfving (SD) och Leslie Baily (SD) föreslår bifalla motionen.
Yvonne Stålnacke (S), Jonas Brännberg (RS), Jan Nyberg (MP), Nina Berggård
(V), Erland Nilsson (LPo), Rikard Aspholm (S), Mehmet Tekin (S), Thomas
Olofsson (L), Anette Asplund (KD) och Eva Hedesand Lundqvist (S) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Carita Elfvings förslag och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
En levande och uthållig demokrati är inte tyst och nöjd, utan den drivs framåt
genom det ständigt pågående samtalet. Att förtroendevalda utsätts för hot och
våld på grund av sitt politiska uppdrag är en allvarlig utmaning för det
demokratiska systemet. Hot och trakasserier kan leda till att det blir svårare
att rekrytera och behålla politiker, det kan påverka den demokratiska
beslutsprocessen men också göra att det öppna samhället påverkas om för
många skyddsåtgärder måste sättas in. För att värna öppenheten och det
demokratiska samtalet måste samtliga samhällsaktörer ständigt arbeta för att
bygga tillit och skapa ett klimat där alla människor kan känna trygghet i sina
dagliga liv. Ett viktigt tillvägagångssätt för att uppnå detta är att arbeta mot
rasism och intolerans, att minska polariseringen och att öka den demokratiska
medvetenheten.
På nationell nivå arbetar regeringen med frågan bland annat genom
framtagandet av en handlingsplan som syftar till att värna det demokratiska
samtalet och bidra till att förtroendevalda, journalister och andra
opinionsbildare ska känna sig trygga i sitt värv. Handlingsplanen ska
presenteras under 2016. Som ett led i det trygghetsskapande arbetet har
regeringen även tillsatt en nationell samordnare mot våldsbejakande
extremism vars uppgift är att stärka samverkan i arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism, genomföra riktade
utbildningsinsatser, utveckla arbetet med anhörigstöd och avhopp samt stötta
lokala aktörer.
Luleå kommun har arbetat med frågan om hot mot förtroendevalda och
anställda under många år. En del i arbetet har varit att genomföra utbildningsinsatser och utarbeta rutiner för hur individen respektive kommunen ska
agera i uppkomna situationer. För drygt tio år sedan togs en
informationsfolder, ”Personlig säkerhet”, fram som under 2014 reviderades
och omformades till riktlinjer. Folder och riktlinjer har tryckts i flera tusen
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exemplar och i omgångar spridits till förtroendevalda och tjänstemän.
Riktlinjerna bygger på säkerhetspolisens information om personlig säkerhet
och utgör ett stöd och en vägledning för medarbetare och förtroendevalda,
samt för Luleå Kommun som arbetsgivare.
Det är dock viktigt att klargöra att förtroendevalda inte är anställda och
sorterar därför heller inte under den lagstiftning som gäller för anställning hos
en arbetsgivare. Kommunen svarar för säkerhet när förtroendevalda tjänstgör
i uppdraget för kommunen, t ex i sitt uppdrag på möten som heltids- eller
deltidsarvoderade eller vid andra möten i Luleå kommuns lokaler.
Förtroendevaldas närstående omfattas inte av kommunens ansvar.
Respektive parti ansvarar för säkerheten i samband med att den förtroendevalde utövar uppdrag för det egna partiet. Gränsdragningen mellan
kommunen och de politiska partierna är ibland oklar, varför samverkan
mellan kommun och politiska partier är viktig.
Inom säkerhetsarbetet brukar vanligtvis begreppen våld, hot och trakasserier
hänga samman, men motionären föreslår att handlingsplanen ska omfatta
området diskriminering istället för trakasserier. Inom detta område gäller
Diskrimineringslagen där Luleå kommun som arbetsgivare har en skyldighet
att utreda och vidta åtgärder för att skydda följande diskrimineringsgrunder:
kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt åder.
Samhällutvecklingskontoret bedömer att en handlingsplan mot hot, våld och
diskriminering inte behöver utarbetas då de befintliga riktlinjerna för
personlig säkerhet respektive den nationella lagstiftningen kring
diskriminering uppfyller behovet. Att Luleå kommun via hemsidan skulle
fördöma handlingar eller informera om hotfulla grupperingar anser kontoret
gå stick i stäv både med tanken på att bygga tillit och minska polariseringen,
men också med hur säkerhetsarbete ska bedrivas. Utifrån ovanstående
resonemang föreslår Samhällutvecklingskontoret fullmäktige att avslå
motionen.

Beslutsunderlag







Motion från Oscar Rosengren (SD)
Kommunfullmäktiges protokoll § 209, 2015-09-28
Samhällsutvecklingskontorets yttrande 2016-01-29
Riktlinjer personlig säkerhet för förtroendevalda och medarbetare i Luleå
kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 59, 2016-02-15
Kommunstyrelsens protokoll § 77, 2016-03-14
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Beslutet skickas till
Oscar Rosengren
Samhällsutvecklingskontoret
Kansliet
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§ 61
Motion om rådslag för att utveckla Gültzauudden
Ärendenr 2014/703-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L) föreslår i en motion 2014-09-10 att det görs ett rådslag
kring hur Gültzauudden kan utvecklas.
Kommunfullmäktige har 2014-09-29 § 152 beslutat att motionen får ställas
samt överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har remitterat förslaget till tekniska
nämnden (nuvarande stadsbyggnadsnämnden) för att i samråd med
fritidsförvaltningen och Luleå Näringsliv AB ta fram ett yttrande. Motionen
har även remitterats till samhällsutvecklingskontoret för yttrande.
Stadsbyggnadsnämnden har 2015-08-27 § 127 föreslagit fullmäktige tillstyrka
motionen, i den mening att ett antal dialoger kommer att genomföras i arbetet
med utvecklingsplan för centrum.
Samhällsutvecklingskontoret har 2016-02-04 föreslagit fullmäktige bifalla
motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-15 § 56 föreslagit fullmäktige
bifalla samhällsutvecklingskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 78 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
• Motion från Thomas Olofsson (L), 2014-09-10
 Kommunfullmäktiges protokoll § 152, 2014-09-29
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll § 127, 2015-08-27
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 Samhällsutvecklingskontorets yttrande 2016-02-04
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 56, 2016-02-15
 Kommunstyrelsens protokoll § 78, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Thomas Olofsson
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsnämnden
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 62
Motion om könsneutrala toaletter och omklädningsrum
Ärendenr 2014/1133-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och uppdrar till
stadsbyggnadsnämnden att leda och samordna arbetet med att successivt
införa enskilda omklädningsrum och toaletter i kommunala skolor och
fritidsanläggningar.
2. I uppdraget ingår att säkerställa att tillräckliga resurser finns med i
kommande budgetplanering.
3. Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med organisationer och
berörda förvaltningar.
1.

Reservationer
Anders Josefsson (M), Leslie Baily (SD) och Anette Asplund (KD) reserverar
sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg (RS) lämnade 2014-12-12 en motion med följande förslag:
– att kommunala verksamheter, skolor och fritidsanläggningar inventeras
avseende könsneutrala toaletter och möjlighet till könsneutrala
omklädningsrum,
-att en handlingsplan upprättas för att så fort som möjligt tillse att
könsneutrala omklädningsrum finns i alla kommunala verksamheter, skolor
och fritidsanläggningar,
-att alla nya kommunala verksamheter, om inte speciella skäl föreligger, till
största del installerar könsneutrala toaletter och ger möjlighet till könsneutrala
omklädningsrum som alternativ till de könsseparerade.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26 § 17 att motionen får ställas och att
överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från
samhällsutvecklingskontoret. Samhällsutvecklingskontoret har samrått med
fritidsförvaltningen.
Samhällsutvecklingskontorets yttrande behandlades i kommunstyrelsen 201511-09 § 240, där ärendet återremitterades med uppdrag för ytterligare
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omvärldsbevakning samt att utreda kostnader förknippade med motionens
förslag.
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter remitterat motionen till
samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsutvecklingskontoret har i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen
föreslagit fullmäktige besluta att bifalla motionen och att uppdra till
stadsbyggnadsnämnden att leda och samordna arbetet. I uppdraget ingår att
säkerställa att tillräckliga resurser finns med i kommande budgetplanering.
Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med organisationer och berörda
förvaltningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-15 § 58 föreslagit fullmäktige
besluta att bifalla motionen och att uppdra till stadsbyggnadsnämnden att
leda och samordna arbetet med att successivt införa enskilda
omklädningsrum och toaletter i kommunala skolor och fritidsanläggningar. I
uppdraget ingår att säkerställa att tillräckliga resurser finns med i kommande
budgetplanering. Arbetet ska ske i nära dialog och samverkan med
organisationer och berörda förvaltningar.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 79 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS), Lenita Ericson (S), Carola Lidén (C), Nina Berggård (V),
Anja Johansson (S), Margaretha Lindbäck (S) och Nils Harnesk (S) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Anders Josefsson (M) och Carita Elfving (SD) föreslår avslå kommunstyrelsens
förslag.
Samuel Ek (KD) föreslår i första hand återremittera ärendet för att ta fram
korrekt kostnadsunderlag och i andra hand avslå kommunstyrelsens förslag.
Thomas Olofsson (L) stödjer Samuel Eks förslag om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Samuel Eks förslag om återremiss under proposition och
finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Josefssons förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontorets yttrande
I enlighet med beslutet redovisas en omvärldsbevakning med nationella
exempel från Riksdagen, Boverket samt Myndigheten för unga och
civilsamhällesfrågor samt med lokala exempel från Sundbyberg, Lund och
Lidingö kommuner. Exempel på hur arbetet sker inom olika förvaltningar
inom Luleå kommun ges också.
Vid beredningen av ärendet har samråd skett med fritidsförvaltningen, miljöoch byggnadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt tillväxtkontoret. Samtliga av de tillfrågade
förvaltningarna är positiva till att genom enkla praktiska förändringar ge
människor mer lika förutsättningar till ett bra liv och en god hälsa. Luleå
kommuns övergripande arbete för öppenhet och mångfald harmonierar väl
med motionens intentioner. Det är varje verksamhets ansvar att informera
allmänheten/brukare om att det finns möjlighet till enskilda omklädningsrum
och vart de/den ligger. Framöver kommer det även att vara möjligt att i Luleå
kommuns tillgänglighetsdatabas se var dessa finns.
Samhällsutvecklingskontoret anser vidare att det inte behövs någon
ytterligare information om könsneutrala toaletter än den allmänna
skyltningen som visar vart verksamhetens samtliga toaletter finns. Den
skyltning som ska användas är ett pictogram som visar en bild med text
Toalett. Under arbetet med ärendet visar det sig att det behövs en tydligare
beskrivning kring tolkningen könsneutrala toaletter och omklädningsrum.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår följande.
Luleå kommun ska arbeta för att:
• Könsneutrala toaletter ska erbjudas i kommunens alla verksamheter,
tolkningen innebär inte att 100 % av alla toaletter behöver göras om utan att
minst en könsneutral toalett ska finnas i respektive verksamhet. Att informera
om var denna/dessa finns är en verksamhetsfråga. Könsneutrala toaletter
innebär inte att en ombyggnation ska ske utan enbart en anpassning och
omskyltning.
•Begreppet könsneutrala omklädningsrum ersätts med begreppet enskilt
omklädningsrum. Det beskriver enskilda omklädningsrum, för alla som
önskar byta om och duscha enskilt
•Enskilda omklädningsrum gäller för skolor och fritidsanläggningar. När det
gäller enskilt omklädningsrum (könsneutrala omklädningsrum) på skolor
gäller arbetsmiljölagen.
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•Stadsbyggnadsnämnden leder och samordnar arbetet i samverkan med
förvaltningar/bolag
•Se stadsbyggnadsförvaltningens redovisade kostnader förknippade med
motionens förslag
•Berörd nämnd/förvaltning står för de kostnader som uppstår i samband med
förändring.
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande
Motionens att-satser har koppling till varandra då frågan om toaletter och
omklädnadsrum ofta är förlagda intill varandra då rumsfunktioner med både
vatten och avlopp av praktiska skäl oftast koncentreras till en viss del av en
huskropp. Det faktum att omklädnadsrum som regel alltid har toalett gör att
frågorna bör behandlas som en gemensam fråga.
Då den första att-satsen berör inventering av kommunala verksamheter
gällande könsneutrala toaletter och den andra att-satsen berör inventering av
kommunala skolor och fritidsanläggningar gällande möjlighet till
könsneutralt omklädnadsrum så bör dessa utföras som en enda inventering
då frågorna har en nära koppling till varandra. En inventering av
kommunalägda fastigheter omfattar över 200 byggnader, undantaget de
förhyrda. Vi ser att en sådan utredning inte bara skall omfatta skolor och
fritidsanläggningar utan även alla verksamheter med tanke på att underlätta
för verksamheter som önskar HBTQ-certifiera sin verksamhet. Vår bedömning
är att arbetet bör bedrivas i projektform där tjänst för inventering och
kostnadsbedömning behöver köpas av extern konsult till en bedömd kostnad
av 3-4 mkr. Arbetet finansieras via investeringsäskande för genomförande
under 2017. De åtgärder som kan komma att utföras som konsekvens av
inventeringen skall sedan prioriteras utifrån ambitionsnivå samt genomföras
under 2018 och framåt som en del i investeringsbudgeten för detta år och
kommande år.
De två nästföljande att-satserna, den tredje och fjärde, berör upprättande av
handlingsplan för att anordna både könsneutrala toaletter och
omklädningsrum i kommunens alla verksamheter. Handlingsplanen kommer
att innefatta aktiviteter som;
- Finansiering och tidplan av/för inventering
- Inventering av kommunala verksamheter
- Kostnadsbedömning av föreslagna åtgärder
- Prioritering, finansiering, tidplan av/för åtgärder
- Genomförande
Den femte och sista att-satsen föreslår att alla nya kommunala verksamheter
ska installera könsneutrala toaletter och ge möjlighet till könsneutrala
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omklädnadsrum. Innan beslut fattas om genomförande av sådana lösningar
bör en utredning utföras för att säkerställa att alla berörda parters intressen
beaktas då frågeställningen om könsneutrala omklädnadsrum och toaletter
innehåller ett visst mått av komplexitet som man inte bör bortse ifrån. Att
sedan utifrån resultat av utredning revidera våra projekteringsanvisningar för
att ge ledning till hur könsneutrala toaletter och omklädnadsrum ska utformas
i kommunala verksamheter.
Ett kortsiktigt perspektiv kan ge möjligheten att skapa könsneutralt tänkande
genom att ta bort könsmarkeringar på WC. Ett beaktande med en sådan
åtgärd bör göras då den i sin enkelhet kan skapa upplevda olägenheter för
andra grupper som finner nuvarande alternativ med könsseparerade toaletter
som en fungerande lösning.

Beslutsunderlag













Motion från Jonas Brännberg (RS) 2014-12-12
Kommunfullmäktiges protokoll § 2015-01-26 § 17
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 2015-06-10
Fritidsförvaltningens yttrande 2015-06-11
Samhällsutvecklingskontorets yttrande 2015-09-03
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 258, 2015-10-12
Kommunstyrelsens protokoll § 240, 2015-11-09
Samhällsutvecklingskontorets yttrande 2016-01-28
Bilaga till samhällsutvecklingskontorets yttrande 2016-01-28
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 2016-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 58, 2016-02-15
Kommunstyrelsens protokoll § 79, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Samhällsutvecklingskontoret
Fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

25

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 63
Slutrapport om kommunalförbund för kommunala
gymnasieskolor i fyrkanten
Ärendenr 2016/108-3.8.0.1

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att rapporten/utredningen om ev.
kommunalförbund för de kommunala gymnasieorganisationerna i 4kanten anses föredragen och läggs till handlingarna.
2. Frågan om ett kommunalförbund för fyrkanten har prövats och är inte
aktuell.
3. Samarbetet inom 4-kantens gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas i
ett nytt samverkansavtal.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalråden har gett i uppdrag till kommunchefer och skolchefer att i
respektive kommun via barn- och utbildningsnämnderna vidare till
kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige besluta om en
intresseanmälan om att fortsätta utreda bildandet av ett kommunalförbund
avseende de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten. Kommuncheferna
beslutade att utredningen skulle upphandlas av skolchef Karina Pettersson
Hedman i Luleå. Utredningen genomfördes under 2014 och slutrapport
överlämnades av extern utredare 2014-12-10. Utredningen är
presenterad/informerad under 2015 i respektive kommun via barn- och
utbildningsnämnderna.
Barn- och utbildningsnämnden har 2015-10-22 § 99 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att rapporten/utredningen om ev.
kommunalförbund för de kommunala gymnasieorganisationerna i 4-kanten
anses föredragen och läggs till handlingarna och att samarbetet inom 4kantens gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas i ett nytt
samverkansavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-15 § 54 föreslagit fullmäktige
besluta att rapporten/utredningen om ev. kommunalförbund för de
kommunala gymnasieorganisationerna i 4-kanten anses föredragen och läggs
till handlingarna, att frågan om ett kommunalförbund för fyrkanten har
prövats och är inte aktuell, och att samarbetet inom 4-kantens
gymnasiesamverkan fortsätter och fördjupas i ett nytt samverkansavtal.
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Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 80 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag






Utredningen utvecklad samverkan mellan huvudmännen för
gymnasieutbildning i 4-kanten, eventuellt inom ett kommunalförbund,
2014-12-10
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 99, 2015-10-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 54, 2016-02-15
Kommunstyrelsens protokoll § 80, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 64
Parkeringsnorm för cykel och bil
Ärendenr 2016/220-3.4.6.5

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta parkeringsnorm för cykel där
parkeringstalen är minimivärden för hur många platser som krävs,
2. Parkeringsnorm för bil fastställs där parkeringstalen är utgångsvärden
som är flexibla.
3. Fortsatt arbete godkänns med att ta fram tillämpningsanvisningar för
avsteg från parkeringstalen för bil. Stadsbyggnadsnämnden får rätt att
besluta om dessa tillämpningsanvisningar.

Reservationer
Leslie Baily (SD), Anders Josefsson (M), Anette Asplund (KD), Carola Lidén
(C) och Thomas Olofsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsnämnden har 2016-01-28 § 20 föreslagit fullmäktige att anta
parkeringsnorm för cykel där parkeringstalen är minvärden för hur många
platser som krävs, att anta parkeringsnorm för bil där parkeringstalen är
utgångsvärden som är flexibla, och att godkänna fortsatt arbete med att ta
fram tillämpningsanvisningar för avsteg från parkeringstalen för bil samt
delegera till stadsbyggnadsnämnden att besluta om dessa
tillämpningsanvisningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 96 föreslagit fullmäktige
bifalla stadsbyggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 81 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) och Bo Larsson (M) föreslår i första hand att
parkeringstalet för Flerbostadshus, zon 1 ändras från 8 till 9 och att Student,
zon 2 ändras från 5 till 7 och i andra hand att avslå kommunstyrelsens förslag
i sin helhet.
Thomas Olofsson (L) stödjer Anders Josefssons förslag.
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Bertil Bartholdson (V), Jan Nyberg (MP), Lenita Ericson (S) och Göran Öhman
(S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS) föreslår att parkeringstalet för bil i flerbostads- och
studentbostadshus ska minskas med 1 för varje zon och att parkeringstalet för
bil i enbostadshus med gemensam parkering ska minskas med 2 för varje zon.
Anette Asplund (KD) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag avseende
punkt 1 och avslå punkt 2 och 3.
Carola Lidén (C) föreslår i första hand bifalla Anders Josefssons förslag och i
andra hand avslå kommunstyrelsens förslag.
Leslie Baily (SD) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 1 mot Leslie
Bailys avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer Anders Josefssons och Jonas Brännbergs ändringsförslag
avseende punkt 2 var för sig under proposition och finner att fullmäktige
avslår förslagen.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 2 mot Anders
Josefssons avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 3 mot Anette
Asplunds avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beskrivning av ärendet
Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det fastighetsägaren som ansvarar för att
anordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att
ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för
parkeringsplanering och ska ange vilken efterfrågan fastighetsägarna ska
tillgodose. Erfarenheter från andra kommuner i Sverige och från andra länder
har visat att parkering är ett kraftfullt styrmedel för att påverka
färdmedelsfördelning, markanvändning och stadens karaktär.
Luleå kommuns översiktsplan 2013, Vision Luleå 2050, har en vision om ett
samhälle som är attraktivt, växande samt hållbart socialt, ekonomiskt och
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ekologiskt. Luleå har ett mål om att växa med 10 000 nya invånare. Med fler
invånare blir vi också fler trafikanter. Kommunen vill möta detta med att
aktivt arbeta för att fler ska välja att resa kollektivt, gå eller cykla istället för att
transportera sig med egen bil.
Ett av målen i översiktsplanen är att skapa en tätare stadsbygd för att öka
närheten mellan olika målpunkter. Även om man förtätar staden ska det ändå
finnas kvar närhet till natur och platser för möten mellan människor. Bilen tar
idag stora ytor i anspråk med breda gator och markparkeringar.
Översiktsplanens målsättning är att bilparkeringsplatser i tät stadsbebyggelse
i första hand ska förläggas under marknivå. Längs gatorna ska ytor för
kollektivtrafik, gående och cyklister ha högre prioritet än bilparkering.
I Luleå centrum har miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskridits vilket
inneburit att kommunen behövt ta fram en åtgärdsplan för att förbättra luften.
Den största utsläppskällan är biltrafiken. Förutom ohälsosamma kväveoxider
behöver också utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser minskas.
Detta förslag till parkeringsnorm är en del av kommunens parkeringsstrategi
som ska medverka till ett långsiktigt hållbart transportsystem ekologiskt,
socialt och ekonomiskt. Strategin ska bidra till att skapa ett välbalanserat
system där gående, cykel, kollektivtrafik och bil tillsammans succesivt bildar
ett resurssnålt och effektivt transportsystem. De åtgärder som beslutas kring
parkering förväntas bidra till att fler övergår till hållbara sätt att resa och
därmed till en minskning av biltrafiken. Detta i sin tur innebär minskade
störningar av buller och luftföroreningar, attraktivare miljöer och att ytor
frigörs för trevligare ändamål än bilparkering.
Parkeringsnormen föreslår parkeringstal för cykel och bil samt riktlinjer för
parkeringsfrågor på tomtmark. Parkering på gatumark/offentlig plats
behandlas inte. Parkeringstalen för cykel är minvärden och för bil flexibla
utgångsvärden. Särskilda skäl ska finnas för att höja parkeringstalet för bil.
För lägre bilparkeringstal ska fastighetsägaren vidta alternativa åtgärder för
att tillgodose transportbehoven inom fastigheten.
Parkeringsnormen omfattar hela kommunen men belyser Luleå tätort mer
ingående. Fokus ligger på centrum där marktillgången är begränsad och
dagens stora mängd av biltrafik medför miljöproblem och barriärer.

Beslutsunderlag







Parkeringsnorm för cykel och bil
Cykelfrämjandets synpunkter
Sammanställning synpunkter p-norm
Stadsbyggnadsnämndens protokoll § 20, 2016-01-28
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 96, 2016-02-29
Kommunstyrelsens protokoll § 81, 2016-03-14
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Stadsbyggnadsnämnden
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§ 65
Framtidens skola
Ärendenr 2016/252-3.8.0.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Uppföljning av beslutad förändring redovisas till barn- och
utbildningsnämnden december 2016.
2. Prioritering och finansiering av Framtidens skola hanteras inom ramen för
kommunens budgetprocess.
3. Uppdra till barn- och utbildningsnämnden att genomföra Framtidens
skola utifrån beslut i kommunfullmäktige
4. Med kommunfullmäktiges beslut som grund, har barn- och
utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för att forma den framtida
skolstrukturen.
5. Avslå förslaget att elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik fr.o.m.
hösten 2016 och avslå förslaget att pedagogisk omsorg kan erbjudas för
barn i fritidshemsålder i Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
6. Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan,
klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 - 8 avd.
Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till Mandaskolans
förskola 2024
7. Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till Stadsöskolan för
elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021
8. Avslå förslaget att elever från Vitåskolan går till Råneskolan f - 9, 400
elever fr.o.m. hösten 2016 och avslå förslaget att pedagogisk omsorg kan
erbjudas för barn i fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m. hösten 2016.
9. Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och
Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och byggs
ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på Kläppbacken,
Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans förskola fr.o.m.
hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter tidigare beslut.
10. Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever) f-9
fr.o.m. hösten 2016.
11. Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6 avdelningar
2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens förskolor, 6–8
avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på Lövskatan, Skurholmen,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till Berget alternativt
Haga/Knöppelåsens förskolor.
En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.
En handledning för säkra skolskjutsar tas fram.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa åtgärder och planeringar
angående säkra skolvägar samt berörda elever och personals arbetsmiljö.
Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa elevernas måluppfyllelse
och lärares behörigheter på skolor med bemanningssvårigheter.
Rutiner skapas om varför så många pedagoger väljer att avsluta sin
anställning av andra skäl än pension.
Särskilt följa utvecklingen av antal insatser för elever med behov av
särskilt stöd vid de skolor som går samman samt hur insatserna faller
ut/uppfyller målen.
Prioritera utveckling/upprustning/utformning av hälsofrämjande
läromiljöer, såväl inne som ute, vid de skolor som går samman och de som
byggs nya.

Reservationer
Jonas Brännberg (RS), Carita Elfving (SD), Jan Nyberg (MP), Nina Berggård
(V), Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (L), Anders Josefsson (M) och Anette
Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns förverkligande av Vision 2050 ställer krav på den
kommunala skolans struktur och verksamhet. En översyn av grundskolans
struktur och verksamhet har genomförts relaterat till den demografiska
utvecklingen, fortsatt hög kvalitet och möjlighet att tillgodose skollagens
behörighetskrav. Under våren 2015 har barn- och utbildningsförvaltningen
arbetat fram en målbild för Framtidens skola. Målbilden beslutades i barn- och
utbildningsnämnden (BUN) 2015-04-24 och kommunfullmäktige (KF) 2015-0615.
Barn- och utbildningsnämnden har 2016-02-22 föreslagit fullmäktige besluta
att:
1. Uppföljning av beslutad förändring redovisas till BUN december 2016.
2. Prioritering och finansiering av Framtidens skola hanteras inom ramen för
kommunens budgetprocess.
3. Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra Framtidens
skola utifrån beslut i Kommunfullmäktige
4. Med kommunfullmäktiges beslut som grund, har Barn- och
utbildningsnämnden det fortsatta ansvaret för att forma den framtida
skolstrukturen.
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5. Avslå förslaget att Elever i Klöverträskskolan går till skolan i Alvik fr.o.m.
hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i fritidshemsålder i
Klöverträsk fr.o.m. hösten 2016.
6. Ny f-6- skola för ca 400-450 elever med tillhörande utemiljö byggs i
anslutning till Bergsskolan för elever från Mandaskolan och Hedskolan,
klar 2023. Mandaskolan anpassas till förskola med 6 - 8 avd.
Förskoleverksamhet i Klippans förskola överförs till Mandaskolans
förskola 2024
7. Ny f-6- skola för ca 450 – 500 elever byggs i anslutning till Stadsöskolan för
elever från Öhemsskolan, Mariebergsskolan och Kyrkbyskolan, klar 2021
8. Avslå förslaget att Elever från Vitåskolan går till Råneskolan f - 9, 400
elever fr.o.m hösten 2016. Pedagogisk omsorg kan erbjudas för barn i
fritidshemsålder i Jämtön och Vitå fr.o.m hösten 2016.
9. Skolverksamhet f – 9 i Sunderbyn organiseras i Hemängsskolan och
Kråkbergsskolan fr.o.m hösten 2017. Kläppenskolan byggs om och byggs
ut till förskola 6–8 avdelningar. Förskoleverksamhet på Kläppbacken,
Arealen och Lantmätaren överförs till Kläppenskolans förskola fr.o.m.
hösten 2018. Moduler återlämnas 2018. Ersätter tidigare beslut.
10. Elever från Svartöstadsskolan f–6 går till Örnässkolan (ca 400 elever) f-9
fr.o.m hösten 2016.
11. Anpassning av Berget (på Furuparksskolan) till förskola 5-6 avdelningar
2017-2018. Om-/tillbyggnad av Haga och Knöppelåsens förskolor, 6–8
avdelningar 2018-2019. Förskoleverksamhet på Lövskatan, Skurholmen,
Stubben och Ur o skur Tallroten överförs till Berget alternativt
Haga/Knöppelåsens förskolor.
12. En 7–9-skola i centrum planeras för ca 500–700 elever till 2025.
13. Att en handledning för säkra skolskjutsar tas fram.
14. Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa åtgärder och planeringar
angående säkra skolvägar samt berörda elever och personals arbetsmiljö.
15. Barn- och utbildningsnämnden ska särskilt följa elevernas måluppfyllelse
och lärares behörigheter på skolor med bemanningssvårigheter.
16. Rutiner skapas om varför så många pedagoger väljer att avsluta sin
anställning av andra skäl än pension.
17. Särskilt följa utvecklingen av antal insatser för elever med behov av
särskilt stöd vid de skolor som går samman samt hur insatserna faller
ut/uppfyller målen.
18. Prioritera utveckling/upprustning/utformning av hälsofrämjande
läromiljöer, såväl inne som ute, vid de skolor som går samman och de som
byggs nya.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 97 föreslagit fullmäktige
bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

34

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 82 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Agim Sulaj (S), Erland Nilsson (LPo), Carina Sammeli
(S), Peter Hedlund (S), Lenita Ericson (S), Margareta Bladfors Eriksson (S),
Göran Öhman (S), Nils Harnesk (S) och Anneli Ahlbäck (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Anette Asplund (KD) föreslår i första hand återremittera ärendet för att
kvalitetssäkra det ekonomiska underlaget inför beslutet, och för att genomföra
en risk- och konsekvensanalys för stängningen av Svartöstadsskolan,
Kyrkbyskolan och Kläppenskolan. Återremissyrkandet avser inte punkterna 5
och 8. I andra hand föreslår Asplund avslå kommunstyrelsens förslag
avseende samtliga punkter förutom punkt 5 och punkt 8. Asplund föreslår
vidare ett tillägg enligt följande: ”Tillsätt en Skolkommission med lärare,
föräldrar, rektorer, experter och förvaltningar. Kommissionen får i uppgift att
bland annat se över hur läraryrket ska bli mer attraktivt, hur
kompetensförsörjningen ska klaras, hur landsbygden kan utveckla sina skolor
och hur man ska kunna erbjuda skolor som berikar mångfald och valfrihet”.
Thomas Olofsson (L), Thomas Söderström (L), Samuel Ek (KD), Carola Lidén
(C) och Ylva Mjärdell (L) stödjer Anette Asplunds samtliga förslag.
Nina Berggård (V), Bertil Bartholdson (V) och Annika Sundström (V) föreslår i
första hand bifalla Anette Asplunds förslag om återremiss och föreslår i andra
hand följande.
punkt 7 Gammelstad
Berggård föreslår i första hand att en ny F-6 skola byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Mariebergsskolan och Öhemsskolan samt att
Kyrkbyskolans verksamhet förblir i nuvarande form. I andra hand föreslår
Berggård avslag på kommunstyrelsens förslag.
punkt 9 Sunderbyn
Berggård föreslår i första hand att inga förändringar skall göras i Sunderbyn
utifrån det nuvarande underlaget och att barn- och utbildningsförvaltningen
skall utreda förslaget att bygga om Kläppenskolan och Hemängsskolan till
kombiskolor med plats för förskola och F-6-skolor. I andra hand föreslår
Berggård avslag på kommunstyrelsens förslag.
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punkt 12 Centrum
Berggård föreslår i första hand att ge barn-och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att planera en högstadieskola, dimensionerad efter det behov som
finns i centrums upptagningsområde. I andra hand föreslår Berggård avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Slutligen föreslår Berggård följande tillägg.
1. Barn- och utbildningsförvaltningen utreder snarast hur kommunen kan
möta lärarbristen genom att bli en bättre arbetsgivare. Detta skall ske i
nära samråd med verksamheterna och berörda fackförbund och syfta till
att utarbeta åtgärder som förbättrar pedagogers arbetsvillkor och
arbetsmiljö, samt främjar inflyttning av pedagoger till Luleå kommun.
2. Ett särskilt stöd till Luleås mindre skolor upprättas, för att dessa ska
kunna bemöta de svårigheter som följer med beslutet att behålla mindre
skolor. Vilken form detta stöd ska ta bör utredas av förvaltningen i samråd
med berörda enheter.
Sebastian Harby (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag avseende
punkt 1-6, 8 samt 11-18 och att avslå punkt 10. Vidare föreslår Harby en
ändring avseende punkt 7 om att ”Ny f-6-skola byggs i anslutning till
Stadsöskolan för elever från Öhemsskolan och Mariebergskolan, klar 2021”,
samt att bifalla Nina Berggårds förslag avseende punkt 9.
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag. Josefsson
föreslår vidare ett tillägg till punkt 9 om att innan beslutet verkställs ska det
säkerställas att nuvarande och tillkommande elever från Kläppenskolan ska
inrymmas i befintliga lokaler på Hemängsskolan. Om så inte är fallet ska
skolverksamheten fortsatt bedrivas i Kläppenskolan till dess att nödvändig
om- och tillbyggnation av Hemängsskolan är färdigställd.
Carita Elfving (SD) och Leslie Baily (SD) föreslår avslå kommunstyrelsens
förslag i sin helhet.
Jonas Brännberg (RS) och Robert Lundqvist (RS) stödjer i första hand Anette
Asplunds förslag om återremiss. I andra hand föreslår Brännberg och
Lundqvist att avslå kommunstyrelsens förslag avseende alla punkter utom 5
och 8.
Brännberg föreslår vidare ett tillägg enligt följande: ”En ny plan för hur skolan
i Luleå kommun ska utvecklas i framtiden ska utarbetas i dialog med barn och
föräldrar, personal och hela lokalsamhället. En dialog som måste ges tid. I den
dialogen anser vi att viktiga principer bör vara:
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1. Skolan organiseras utifrån barnens behov.
2. Små barn ska ha nära till skolan för att ge lugn och ork till lärande och lek.
3. Skolans roll som samhällsbyggande funktion är viktig. Trygga barn i
tryggt samhälle ger bra resultat och förebygger ohälsa hos både elever,
lärare och familjer.
4. Förändringar ska göras för att lösa problem, inte för att riva ned det som
fungerar.
5. Ta hjälp av lärarna för att utarbeta en handlingsplan för att Luleå kommun
ska bli en attraktiv arbetsgivare.
6. Risk- och konsekvensanalys ska ske utifrån barnens perspektiv och utifrån
hållbar utveckling. En förutsättning för en verklig utveckling av skolan är
en höjning av personalens löner, mer personal för att minska stress och
arbetsbelastning och större inflytande för personal, elever och föräldrar”.
Brännberg föreslår slutligen en ändring av formuleringen i kommunstyrelsens
förslag avseende punkt 5 och 8 så att det tydligt framgår att båda
beslutsmeningarna i respektive punkt omfattas av avslagsbeslutet.
Carina Sammeli (S) stödjer Jonas Brännbergs ändringsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Anette Asplunds förslag om återremiss under proposition
och finner att fullmäktige avslår förslaget. Votering begärs där en ja-röst
innebär att ärendet ska beslutas idag och en nej-röst innebär att ärendet ska
återremitteras. Efter omröstning redovisar ordföranden att 43 ja-röster och 13
nej-röster lämnats samt att 3 ledamöter avstått från att rösta.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat avslå Anette Asplunds
förslag om återremiss.
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs ändringsförslag avseende
kommunstyrelsens förslag punkt 5 och 8 under proposition och finner att
fullmäktige bifaller ändringsförslaget.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 1 mot Anette
Asplunds avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag. Votering begärs, där en ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens
förslag och en nej-röst innebär att avslå kommunstyrelsens förslag. Efter
omröstning redovisar ordföranden att 47 ja-röster och 12 nej-röster lämnats.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag avseende punkt 1.
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 2 mot Anette
Asplunds avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag. Votering begärs, där en ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens
förslag och en nej-röst innebär att avslå kommunstyrelsens förslag. Efter
omröstning redovisar ordföranden att 47 ja-röster och 12 nej-röster lämnats.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag avseende punkt 2.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 3 och 4 mot
Anette Asplunds avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag avseende punkt 3 och 4.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 5 mot Carita
Elfvings avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag avseende punkt 5.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 6 mot Anette
Asplunds avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag. Votering begärs, där en ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens
förslag och en nej-röst innebär att avslå kommunstyrelsens förslag. Efter
omröstning redovisar ordföranden att 46 ja-röster och 12 nej-röster lämnats.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag avseende punkt 6.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 7, Nina
Berggårds eget förslag, Sebastian Harbys ändringsförslag och Anette
Asplunds avslagsförslag var för sig under proposition och finner att
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och
ordföranden föreslår propositionsordningen att en ja-röst innebär bifalla
kommunstyrelsens förslag och att en nej-röst innebär avslå kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden finner att fullmäktige godkänner
propositionsordningen. Efter omröstning redovisar ordföranden att 37 jaröster och 20 nej-röster lämnats.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag avseende punkt 7.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 8 mot Carita
Elfvings avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag avseende punkt 8.
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 9 mot Nina
Berggårds förslag, Anders Josefssons tilläggsförslag och Anette Asplunds
avslagsförslag vart och ett under proposition och finner att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och ordföranden föreslår
propositionsordningen att en ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens
förslag och en nej-röst innebär att avslå kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att fullmäktige godkänner propositionsordningen. Efter
omröstning redovisar ordföranden att 32 ja-röster och 20 nej-röster lämnats
samt att 5 ledamöter avstått från att rösta.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag avseende punkt 9.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 10 mot Anette
Asplunds avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag. Votering begärs, där en ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens
förslag och en nej-röst innebär att avslå kommunstyrelsens förslag. Efter
omröstning redovisar ordföranden att 36 ja-röster och 20 nej-röster lämnats.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag avseende punkt10.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 11 mot Anette
Asplunds avslagsförslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag. Votering begärs, där en ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens
förslag och en nej-röst innebär att avslå kommunstyrelsens förslag. Efter
omröstning redovisar ordföranden att 40 ja-röster och 16 nej-röster lämnats.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag avseende punkt11.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkt 12, Nina
Berggårds förslag och Anette Asplunds avslagsförslag vart och ett under
proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
avseende punkt 12.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag avseende punkterna 13 till 18
var för sig mot Anette Asplunds avslagsförslag och finner att fullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag avseende punkterna 13 till 18.
Ordföranden ställer Nina Berggårds tilläggsförslag om hur kommunen kan
bemöta lärarbristen under proposition och finner att fullmäktige avslår
tilläggsförslaget.
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Ordföranden ställer Nina Berggårds tilläggsförslag om stöd till mindre skolor
under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer Anette Asplunds tilläggsförslag om skolkommission
under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs tilläggsförslag om en ny plan för hur
skolan i Luleå ska utvecklas i framtiden under proposition och finner att
fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden konstaterar slutligen att fullmäktige beslutat bifalla
kommunstyrelsens förslag avseende punkterna 1-4, 6-7 och 9-18 samt att
bifalla Jonas Brännbergs ändringsförslag avseende punkterna 5 och 8.

Beslutsunderlag

























Slutrapport
Delrapport Elevtransporter
Delrapport Måltidsorganisation
Delrapport Ekonomi
Bilaga delrapport ekonomi, investeringsutgifter
Delrapport IT
Delrapport Kommunikation
Delrapport Kompetensförsörjning
Bilaga kompetensförsörjning, fiktiv bemanning f-9
Delrapport Stadsplanering
Delrapport Vision 20150
Riskbedömning
Bergnäset – Sörbyarna remissvar och kommentarer
Björkskatan remissvar och kommentarer
Centrum remissvar och kommentarer
Gammelstad remissvar och kommentarer
Råneå remissvar och kommentarer
Sunderbyn remissvar och kommentarer
Örnäset remissvar och kommentarer
Övrigt remissvar och kommentarer
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll § 9, 2016-02-12
Barn- och utbildningsnämndens protokoll § 18, 2016-02-22
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 97, 2016-02-29
Kommunstyrelsens protokoll § 82, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 66
Lulebo ABs köp av lagerbolag
Ärendenr 2016/256-2.6.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Lulebo AB:s köp av ytterligare 6
lagerbolag.

Reservationer
Jonas Brännberg (RS) och Carita Elfving (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 (§152) att ändra Lulebo AB:s
ägardirektiv, vilket innebär att bolagets andel av Luleås totala hyresbestånd
ska ligga på mellan 45-55 %.
I syfte att förverkliga ägardirektivet har Lulebo den 1 december 2015 via ett
helägt dotterbolag överlåtit 1 600 lägenheter till Luleå kommun/Rikshem. För
närvarande pågår en försäljningsprocess av ytterligare cirka 1 400 lägenheter.
Fullmäktige har 31 augusti 2015 godkänt att Lulebo AB förvärvar 1-7
lagerbolag med aktiekapital om vardera 50 000 kronor. Ett lagerbolag ingick i
avtalet med Luleå kommun/Rikshem. Övriga lagerbolag var avsedda att
användas i den nu pågående försäljningsprocessen.
Lulebo AB anser det som troligt att fler än tidigare beslutat antal lagerbolag
kan komma att behövas vid förestående försäljningar. Lulebo AB önskar
därmed att kommunföretags styrelse och kommunfullmäktige godkänner att
Lulebo AB köper in ytterligare 6 lagerbolag, till vilka de fastigheter som ska
säljas kan överlåtas.
Styrelsen i Lulebo har den 10 februari 2016 behandlat frågan och föreslår
fullmäktige att godkänna köp av 6 lagerbolag.
Luleå kommunföretag AB:s styrelse har 2016-02-17 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige godkänna Lulebo AB:s köp av 6 lagerbolag.
Med detta som bakgrund har kommunledningsförvaltningen 2016-02-18
föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna Lulebo AB:s köp av
ytterligare 6 lagerbolag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 107 föreslagit fullmäktige
bifalla kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 84 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Emma Engelmark (S) lämnar sammanträdet under ärendets behandling på
grund av jäv.
Jonas Brännberg (RS) och Carita Elfving (SD) föreslår avslå kommunstyrelsens
förslag.
Yvonne Stålnacke (S) och Agim Sulaj (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Brännbergs förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag





Luleå kommunföretag ABs protokoll 2016-02-17
Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag 2016-02-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 107, 2016-02-29
Kommunstyrelsens protokoll § 84, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Luleå kommunföretag AB
Lulebo AB
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 67
Resultatutjämning av 2015 års över/underskott samt
reviderad investeringsplan 2016
Ärendenr 2016/194-2.4.0.3

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka resultatutjämningsfonden med
totalt 6 469 tkr enligt ekonomikontorets förslag i bilaga 1.
2. I enlighet med ekonomikontorets förslag ombudgeteras 2 872 tkr till 2016
års driftbudget. Ombudgeteringen försämrar det budgeterade resultatet
2016 med 2 872 tkr.
3. Revidering av investeringsplan 2016 fastställs med totalt 193 975 tkr enligt
förslag i bilaga 2.
4. Kommunbidrag omfördelas från stadsbyggnadsnämnden till miljö- och
byggnadsnämnden och kommunledningsförvaltningen enligt förslag i
bilaga 3.

Reservationer
Thomas Olofsson (L), Jonas Brännberg (RS), Carola Lidén (C), Erland Nilsson
(LPo) och Anette Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nämnder/förvaltningar har lagt fram förslag till hantering av driftbudgetens
resultat i bokslut 2015, förslag till revidering av 2016 års investeringsplan samt
förslag till omfördelning av kommunbidrag från Stadsbyggnadsnämnden till
Miljö- och byggnadsnämnden och Kommunledningsförvaltningen.
Ekonomikontorets förslag till reglering mot resultatutjämningsfond uppgår
till 6 469 tkr, och förslag till ombudgeteringar uppgår till 2 872 tkr, bilaga 1.
Ekonomikontoret föreslår att de ökade kostnader på 2 872 tkr som
ombudgeteringen innebär, reducerar det budgeterade resultatet år 2016 med
2 872 tkr.
Av budgeterad investeringsvolym år 2015 på 798 712 tkr har 403 690 tkr inte
upparbetats under året. En stor del av överskottet beror på försäljning av
fastigheter. Revidering av 2016 års investeringsplan föreslås till 193 975 tkr,
bilaga 2.
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Vid omorganisationen av samhällsbyggnadsprocessen 2015 fördelades inte
kommunbidraget för f.d. Stadsbyggnadskontorets hyra och lokalvård i Stadshuset. Kommunbidraget ligger i sin helhet på Stadsbyggnadsförvaltningen
och föreslås fr.o.m. 2016 fördelas mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljöoch byggnadsnämnden samt Kommunledningsförvaltningen enligt bilaga 3.
Ekonomikontoret har 2016-02-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta att
utöka resultatutjämningsfonden med totalt 6 469 tkr enligt ekonomikontorets
förslag i bilaga 1 samt att ombudgetera 2 872 tkr till 2016 års driftbudget enligt
ekonomikontorets förslag i bilaga 1. Ombudgeteringen försämrar det
budgeterade resultatet 2016 med 2 872 tkr. Vidare föreslår ekonomikontoret
att revidering av investeringsplan 2016 fastställs med totalt
193 975 tkr enligt förslag i bilaga 2. Omfördela kommunbidrag från
stadsbyggnadsnämnden till miljö- och byggnadsnämnden och
kommunledningsförvaltningen enligt förslag i bilaga 3.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-02-29 § 105 föreslagit fullmäktige
bifalla ekonomikontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 99 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (L), Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS), Erland Nilsson
(LPo) och Anette Asplund (KD) föreslår att resultatutjämningsfonden för
socialnämnden ska nollställas.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Thomas Olofssons förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag








Resultatutjämning av under- och överskott i driftbudget 2015
Revidering av investeringsplan 2016
Flytt av kommunbidrag avseende Hyra – lokalvård, miljö- och
byggnadsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontorets förslag 2016-02-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 105, 2016-02-29
Kommunstyrelsens protokoll § 99, 2016-03-14
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Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Samtliga nämnder
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§ 68
Revisionsberättelse 2015
Ärendenr 2016/427-1.3.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelser och nämnder
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande informerar om revisionens uppdrag och föredrar
ärendet. Revisionen bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Luleå
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna i allt
väsentligt är rättvisande, att styrelsernas och nämndernas interna kontroll
varit tillräcklig och att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige uppställt, och delvis förenligt med
fullmäktiges verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ och att kommunens
årsredovisning 2015 fastställs. Revisionsberättelsen för 2015 bifogas.

Sammanträdet
Ordföranden frågar om fullmäktiges ställning till revisionens bedömning och
finner att fullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelser och
nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Beslutsunderlag



Kommunrevisorernas revisionsberättelse 2015, 2016-03-21
Kommunrevisorernas redogörelse 2015, 2016-03-21

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
KPMG
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 69
Luleå Kommun årsredovisning 2015
Ärendenr 2016/330-2.4.0.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen daterad 2016-03-

16 inklusive koncernredovisningen för år 2015 och att avsätta 95 mkr till
resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning av ärendet
2015 års bokslut är sammanställd i årsredovisning 2015. Kommunens resultat
visar ett överskott på 291,2 mkr.
Enligt balanskravet ska eventuella realisationsvinster räknas bort. Dessa var
156 mkr 2015, vilket innebär att resultatet enligt balanskravsutredningen visar
ett överskott på 40 mkr efter avsättning till resultatutjämningsreserven.
Luleå kommuns nämnder visar sammantaget ett positivt resultat på 18,5 mkr.
Kommunen uppnår fyra av fullmäktiges fem mål för god ekonomisk
hushållning.
Ekonomikontoret har 2016-03-02 föreslagit fullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen inklusive koncernredovisningen för år 2015 och att avsätta
95 mkr till resultatutjämningsreserven.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-03-14 § 123 föreslagit fullmäktige
bifalla ekonomikontorets förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen har 2016-03-14 § 106 föreslagit fullmäktige bifalla
arbetsutskottets förslag inklusive redaktionella förändringar enligt bilaga
daterad 2016-03-16.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsunderlag





Luleå kommuns årsredovisning 2015, 2016-03-16
Ekonomikontorets förslag 2016-03-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 123, 2016-03-14
Kommunstyrelsens protokoll § 106, 2016-03-14

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Samtliga styrelser och nämnder

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 70
Val av ny ersättare i valberedningen för miljöpartiet
Ärendenr 2015/344-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Sebastian Harby (MP) till ny ersättare i
valberedningen till och med 2018-10-14.

Sammanfattning av ärendet
Malene Jensen (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen.
Miljöpartiet föreslår att
– Sebastian Harby, Vårvägen 17, 976 31 LULEÅ
utses till ny ersättare i valberedningen till och med 2018-10-14.

Sammanträdet
Ordföranden ställer miljöpartiets förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Malene Jensen
Miljöpartiets nominering

Beslutet skickas till
Malene Jensen
Sebastian Harby
Valberedningen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 71
Val av ny ersättare i budgetberedningen för miljöpartiet
Ärendenr 2015/1509-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Sebastian Harby (MP) till ny ersättare i
budgetberedningen till och med 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Annelie Mattson-Djos (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
budgetberedningen.
Miljöpartiet föreslår att
– Sebastian Harby, Vårvägen 17, 976 31 LULEÅ
utses till ny ersättare i budgetberedningen till och med 2018-12-31.

Sammanträdet
Ordförandens ställer miljöpartiets förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Annelie Mattson-Djos
Miljöpartiets nominering

Beslutet skickas till
Annelie Mattson-Djos
Sebastian Harby
Budgetberedningen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 72
Val av ny ersättare i kommunförbundet för miljöpartiet
Ärendenr 2015/1508-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Sebastian Harby (MP) till ny ersättare i
Kommunförbundet till 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Annelie Mattson-Djos (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Kommunförbundet.
Miljöpartiet föreslår att
– Sebastian Harby, Vårvägen 17, 976 31 LULEÅ
utses till ny ersättare i Kommunförbundet till 2018-12-31.

Sammanträdet
Ordföranden ställer miljöpartiets förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Annelie Mattson-Djos
Miljöpartiets nominering

Beslutet skickas till
Annelie Mattson-Djos
Sebastian Harby
Kommunförbundet Norrbotten
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 73
Val av ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden för
miljöpartiet
Ärendenr 2016/317-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Johan Hansson (MP) till ny ledamot i miljöoch byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Markus Aarflot (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden.
Miljöpartiet föreslår att
– Johan Hansson (nu ersättare), Porsögården 28, 977 54 LULEÅ
utses till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.

Sammanträdet
Ordföranden ställer miljöpartiets förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Markus Aarflot
Miljöpartiets nominering

Beslutet skickas till
Markus Aarflot
Johan Hansson
Miljö- och byggnadsnämnden
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 74
Val av ny ledamot i Luleå Hamn AB för socialdemokraterna
Ärendenr 2016/238-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Ina Sandberg (S) till ny ledamot i Luleå
Hamn AB fram till ordinarie årsstämma efter 2018 års val till
kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Erika Hermansson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Luleå Hamn
AB.
Socialdemokraterna föreslår att
– Ina Sandberg, Malmuddsvägen 8, 972 45 LULEÅ
utses till ny ledamot i Luleå Hamn AB fram till ordinarie årsstämma efter 2018
års val till kommunfullmäktige.

Sammanträdet
Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Erika Hermansson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Erika Hermansson
Ina Sandberg
Luleå Hamn AB
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 75
Val av ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för
socialdemokraterna
Ärendenr 2016/207-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Anna Lovén (S) till ny ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Monica Lundqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
– Anna Lovén, Tunastigen 61, 973 44 LULEÅ
utses till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden till och med 2018-12-31.

Sammanträdet
Ordföranden ställer socialdemokraternas förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Monica Lundqvist
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Monica Lundqvist
Anna Lovén
Miljö- och byggnadsnämnden
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 76
Val av ny ledamot och ny sista ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden för moderaterna
Ärendenr 2016/345-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Alexander Engström (M) till ny ledamot
och Bo Larsson (M) till ny sista ersättare i miljö- och byggnadsnämnden till
och med 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Martina Koivuranta Sandmarker (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
miljö- och byggnadsnämnden.
Moderaterna föreslår att
– Alexander Engström, c/o Allan Holmgren, Docentvägen 389, 977 52 LULEÅ
utses till ny ledamot, och
– Bo Larsson, Kårvägen 2 B, 976 31 LULEÅ
utses till ny sista ersättare i miljö- och byggnadsnämnden till och med 201812-31.

Sammanträdet
Ordföranden ställer moderaternas förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Martina Koivuranta Sandmarker
Moderaternas nominering

Beslutet skickas till
Martina Koivuranta Sandmarker
Bo Larsson
Miljö- och byggnadsnämnden
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 77
Val av ledamot i Luleå Näringsliv AB:s styrelse
Ärendenr 2016/370-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Lekfalk till ny opolitisk ledamot i
styrelsen för Luleå Näringsliv AB. Lekfalk tillträder uppdraget i samband
med bolagets ordinarie bolagsstämma 2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 § 65 utse Anne Karlenius till ny
opolitisk ledamot i styrelsen för Luleå Näringsliv AB.
Karlenius har beslutat gå i pension och har avsagt sig uppdraget.
Kommunfullmäktige har därför att utse ny ledamot i hennes ställe.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår utse kommundirektör Mikael
Lekfalk. Lekfalk föreslås tillträda uppdraget i samband med bolagets
ordinarie bolagsstämma 2016.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunledningsförvaltningens kanslis förslag under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-30 § 65

Beslutet skickas till
Anne Karlenius
Mikael Lekfalk
Luleå Näringsliv AB
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-04-04

§ 78
Val av opolitisk ledamot i Visit Luleå AB
Ärendenr 2016/371-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Mikael Lekfalk till ny opolitisk ledamot i
Visit Luleå AB. Lekfalk tillträder uppdraget i samband med bolagets ordinarie
bolagsstämma 2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-30 § 68 utse Anne Karlenius till ny
opolitisk ledamot i styrelsen för Visit Luleå AB.
Karlenius har beslutat gå i pension och har avsagt sig uppdraget.
Kommunfullmäktige har därför att utse ny ledamot i hennes ställe.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår utse kommundirektör Mikael
Lekfalk. Lekfalk föreslås tillträda uppdraget i samband med bolagets
ordinarie bolagsstämma 2016.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunledningsförvaltningens kanslis förslag under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-30 § 68

Beslutet skickas till
Anne Karlenius
Mikael Lekfalk
Visit Luleå AB
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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