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Omröstningar
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Närvaro
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Ordinarie ledamöter:
Karl Petersen (S)

N

Yvonne Stålnacke (S)

N

Anders Josefsson (M)

N
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N

Staffan Ek (S)

N

Lenita Ericson (S)
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N

Kaj Hedstig (S)

N

Jenny Alman (S)
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N
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N

Sofie Pettersson (FP)

N
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N
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§ 175185
§ 175181
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Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Omröstningar
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Närvaro
Ja
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Fr

Nils-Olov Lindfors (C)

Fr

Birgit Jonsson (S)

N

David Hedberg (RS)

Fr
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N
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Fr
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Fr
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N
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N

Martina Sandmarker (M)
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Göran Thyni (RS)

Fr

Annelie Ahlbäck (S)

N

Baby Thein (MP)

N

Tomas Westman (S)

Fr

Anja Johansson (S)

N

§ 175185

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

ERSÄTTARE:
för Socialdemokraterna:
Anita Engström

Fr

Ingvar Edelswärd

N

Emma Engelmark

Fr

Mattias Öhman

Fr

Carina Sammeli

N

Maria Burström

Maritha Meethz

N

Anita Geijer

Tony Sundbom

Fr

Ann-Charlotte Nordström

N

Erland Olofsson

Fr

Björn Holmberg Bergman

Fr

Christina Sandkvist

Fr

Tore Isaksson

N

Viktoria Johansson

Britt-Marie Henricsson

N

Runo Wikström

Sabor Jalili

N

Tomas Westman

Mona Desirée Pettersson

Fr

Jim Degerman

Fr

Mårten Ström

Fredrik Lundh Sammeli

§ 183200

för
Moderata Samlingspartiet:
Sari Hedlund

Fr

Mari-Lena Fuentes

Fr

Jesper Nordmark

Fr

Emil Åkerström

N

Claudia Henriksson

Staffan Eriksson

N

Mattias Karlsson

§ 175185

Nina Berggård

§ 188200

för
Vänsterpartiet:
Hanna Goding

Fr

Lena Jakobsson

N

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

för
Miljöpartiet de gröna:
Kamar Eddine Abdessamad

N

Risto Pekkala

Fr

Jörgen Naalisvaara

§ 183200

för
Folkpartiet Liberalerna:
Nils-Gustav Ökvist

N

Lotta Sundström

Fr

för
Centerpartiet:
Marie-Anne Björn

N

Nils-Olov Lindfors

Lennart Åström

N

Stefan Tornberg

för
Rättvisepartiet Socialisterna:
Robert Lundqvist

Fr

Britta Berggren

N

för
Kristdemokraterna:
Eugen Karlsson

N

Samuel Ek

Fr

för
Landsbygdspartiet Oberoende:
Hillevi Sandström

Fr

Per-Gustav Isaksson

N

David Hedberg

§ 175185

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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§ 175
Medborgarförslag om hörselslinga på Norrbottensteatern
Dnr 2012.362‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om hörselslinga
på Norrbottensteatern.

Sammanfattning av ärendet
Maria Balogh föreslår i bifogat medborgarförslag 2012‐06‐18 att Luleå
kommun installerar hörselslinga i Norrbottensteaterns scenlokaler.
Förslagsställaren beskriver att de hörhjälpmedel som idag lånas ut är
undermåliga samt svåra och otympliga att använda. Förslagsställaren menar
också att det är enkelt då en konventionell hörslinga fungerar direkt med
hörapparaten.
Kommunfullmäktige har 2012‐06‐18 § 139 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har 2013‐05‐30 § 84 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget om hörselslinga på Norrbottensteatern.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐17 § 151 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 153 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget om hörselslinga på Norrbottensteatern.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 175 (forts)
Tekniska nämndens yttrande
Vid kontakt med Norrbottensteaterns tekniska chef, Lothar Bellgard
informerade denne om den utrustning som finns i lokalen i dagsläget.
Slingan som finns idag på teatern är den modernaste på marknaden,
fungerar med IR ljus och har flera kanaler. Man har möjlighet till bland
annat tolkning på andra språk än svenska, vilket medför att gruppen man
når är betydligt större än med en konventionell slinga. Ljudåtergivningen
från befintlig utrusning skall också vara bättre än med en konventionell
hörslinga. Då en konventionell hörslinga inte går att installera parallellt med
befintlig teknik så föreslås att befintlig teknik behålls.
Två gånger per år testar hörselfrämjandet anläggningen (vår och höst) och de
har varit nöjda.
Underhåll, utbyte av förstärkare mm sker enligt plan vart femte år och tester
sker regelbundet.

Beslutsunderlag






Medborgarförslag, 2012‐06‐18 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐06‐18 § 139
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐05‐30 § 84
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐17 § 151
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 153

Beslutet skickas till
Maria Balogh
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Medborgarförslag om park och grönområde vid Norra hamn
istället för parkering
Dnr 2012.354‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget i avvaktan på den
utredning som pågår.

Sammanfattning av ärendet
Maria Berglund föreslår i bifogat medborgarförslag att det tillskapas en park
och grönområde i kombination med underliggande parkeringar vid Strand
Galleria den s k Trekanten Norra hamn.
Kommunfullmäktige har 2012‐06‐18 § 138 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har 2013‐05‐30 § 86 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐17 § 152 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 154 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget i avvaktan på den utredning som pågår.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 176 (forts)

Tekniska nämndens yttrande
Det pågår en översyn av hela Norra hamnområdet där Trekanten är en del
av området som studeras. I avvaktan på utredningens resultat finns inga
medel avsatta för åtgärder utan förslagsställarens synpunkter tas med som
ett lovvärt initiativ och kommer att bedömas i en helhet där områdets
funktion och utformning vägs in.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐06‐18 § 138
 Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐05‐30 § 86
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐17 § 152
 Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 154

Beslutet skickas till
Maria Berglund
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 177
Motion om kartläggning av barnfattigdomen i Luleå
Dnr 2012.706‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bifalla motionens båda att‐satser om kartläggning av barnfattigdomen i
Luleå samt hur kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och
familjer
2. uppdra till socialnämnden att ansvara för utredning av barnfattigdomen i
Luleå med bistånd av fritidsnämnden, kulturnämnden, barn‐ och
utbildningsnämnden, stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads‐
förvaltningen och tekniska nämnden
3. utredningen utgår från de definitioner av barns ekonomiska utsatthet
som används i Rädda barnens årsrapporter om barnfattigdom

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård, Vänsterpartiet, yrkar i en motion att en utredning skyndsamt
tillsätts för att kartlägga barnfattigdomen i Luleå kommun samt att
utredningen kommer med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida
kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer.
Kommunfullmäktige har 2012‐11‐26 § 240 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
socialnämnden, stadsbyggnadskontoret, fritidsnämnden, kulturnämnden
och barn‐ och utbildningsnämnden.
Tjänstemän från berörda förvaltningar har tagit fram ett gemensamt
beslutsunderlag, bilaga.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 177 (forts)
I yttrandet framgår att en kartläggning/utredning av situationen för
ekonomiskt utsatta barn i Luleå bör göras under ledning av socialnämnden
och med medverkan från andra berörda nämnder. Utredningen föreslås
utmynna i en strategi för ökat stöd till barn som lever i ekonomiskt utsatta
familjer. Strategin ska fungera som en gemensam handlingsplan för
förvaltningarna och bolagen då det gäller att genomföra förbättringar för
denna målgrupp.
Det gemensamt utarbetade tjänstemannayttrandet har behandlats i
socialnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och barn‐ och
utbildningsnämnden. Stadsbyggnadskontoret har även deltagit i
beredningen. Vid socialnämndens sammanträde yrkade Per Tjärdalen (M)
och Anders Ekström (C) avslag på motionen. Vid barn‐ och
utbildningsnämndens sammanträde yrkade Eva Nilsson (FP) avslag på
motionen och reserverade sig mot beslutet.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐17 § 153 beslutat bifalla motionens
båda att‐satser om kartläggning av barnfattigdomen i Luleå samt hur
kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och familjer. Vidare
föreslås uppdra till socialnämnden att ansvara för utredning av
barnfattigdomen i Luleå med bistånd av fritidsnämnden, kulturnämnden,
barn‐ och utbildningsnämnden, stadsbyggnadskontoret, arbetsmarknads‐
förvaltningen och tekniska nämnden. Utredningen utgår från de definitioner
av barns ekonomiska utsatthet som används i Rädda barnens årsrapporter
om barnfattigdom.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 155 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde
föreslog Anders Josefsson (M) avslå motionen i sin helhet och reserverade sig
mot kommunstyrelsens förslag till beslut.

Sammanträdet
Nina Berggård (V), Margareta Bladfors‐Eriksson (S), Thomas Olofsson (FP),
Jonas Brännberg (RS), Bertil Bartholdson (V), Annika Eriksson (MP), Fredrik
Lundh Sammeli (S), Yvonne Stålnacke (S) och Erland Nilsson (LBPO) föreslår
bifalla kommunstyrelens förslag.
Carola Lidén (C) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag samt hänvisar till
det yttrande hon lämnade in vid kommunstyrelsens sammanträde, se bilaga.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 177 (forts)
Anette Asplund (KD) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag punkt 1 och 2.
Anders Josefsson (M), Sana Suljanovic (M) och Krister Hammarberg (M)
föreslår avslå motionen i sin helhet.

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

Beslutsunderlag












Motion från Nina Berggård (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013‐03‐14
Socialnämndens förslag till beslut 2013‐05‐24 § 103
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐23 § 53
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐15 § 45
Kulturnämndens förslag till beslut 2013‐04‐25 § 43
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 2013‐04‐08
Förvaltningarnas gemensamma yttrande (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐17 § 153
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 155
Förslag från Carola Lidén (bilaga)

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Barn‐ och utbildningsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Arbetsmarknadsförvaltningen
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 178
Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i grund‐
skolan
Dnr 2012.630‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget enligt motionen till den del
som avser att tillsätta en utredning.

Reservationer
Anette Asplund (KD), Jonas Brännberg (RS), Nina Berggård (V), Carola
Lidén (C) och Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg, för rättviseparitet socialisterna, föreslår i en motion med
målet att kvalitetssäkra verksamheterna vid vikariebehov, att
‐

‐
‐
‐

En utredning tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om
hur en vikariepool med tillsvidareanställd personal i grundskolan ska
införas
Utredning och införande sker i samverkan med berörda fackliga
organisationer
En utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att
systemet införts
Samordning med eventuell vikariepool inom t ex förskolan tas upp för
diskussion om liknande beslut tas där

Kommunfullmäktige har 2012‐10‐29 § 211 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn‐ och
utbildningsnämnden.
Barn‐ och utbildningsnämnden har 2013‐05‐23 § 57 beslutat bifalla motionen
till den del som avser att tillsätta en utredning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 178 (forts)
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde föreslog Ingrid Elisabeth
Wikström (C) med instämmande av Bengt‐Olof Palmklint (M), Eva Nilsson
(FP), Mikko Heikkinen (FP) och Annika Sundström (V) bifall till motionen i
sin helhet. De reserverade sig även mot barn‐ och utbildningsnämndens
beslut.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐17 § 155 beslutat bifalla barn‐ och
utbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 156 beslutat bifalla förslaget enligt
motionen till den del som avser att tillsätta en utredning. Vid sammanträdet
reserverade sig Nina Berggård (V), Carola Lidén (C) och Thomas Olofsson
(FP) mot beslutet.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS), Erland Nilsson (LBPO), Carola Lidén (C), Thomas
Olofsson (FP), Anette Asplund (KD) och Annika Sundström (V) föreslår
bifalla motionen i sin helhet.
Ingrid Norberg (S), Annika Eriksson (MP), Anders Josefsson (M), Göran
Öhman (S) och Peter Hedlund (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Jonas Brännbergs förslag
under proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Barn‐ och utbildningsnämndens yttrande
Barn‐ och utbildningsförvaltningen bedömer att vikarieproblematiken främst
beror på att frånvaron i organisationen är större än tillgången på vikarier.
Skolchefen har gett verksamhetscheferna för förskola och skola uppdraget att
vidta åtgärder för att minska den planerade frånvaron i verksamheterna.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 178 (forts)

Beslutsunderlag






Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i grundskolan (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐10‐29 § 211
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐23 § 57
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐17 § 155
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 156

Beslutet skickas till
Barn‐ och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 179
Medborgarförslag om ny fotbollsarena inomhus med
konstgräs
Dnr 2013.103‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om ny fotbollsarena
inomhus med konstgräs.

Sammanfattning av ärendet
Johannes Kjellander, Emmy Ek, Vilma Skog, David Hademalm, Elin Öhman
och Julia Landin föreslår i var sitt medborgarförslag 2013‐02‐01 att Luleå
kommun ska bygga ytterligare en konstgräsplan inomhus, på grund av att
många vill spela fotboll och det är svårt att få träningstider på Arcus.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25, § 28 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från fritidsnämnden i samråd med tekniska förvaltningen.
Fritidsnämnden har 2013‐05‐15 § 47 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐03 § 134 beslutat bifalla
fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 157 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 179 (forts)

Fritidsnämndens yttrande
En utredning pågår angående anläggning för fotbollen i Luleå. I denna
utredning kommer fotbollens behov att kartläggas och utredas. Utredningen
beräknas vara klar under hösten 2013.

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Johannes Kjellander m fl
Kommunfullmäktige beslut 2013‐02‐25 § 28
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐15 § 50
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐03 § 134
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 157

Beslutet skickas till
Johannes Kjellander
Emmy Ek
Vilma Skog
David Hademalm
Elin Öhman
Julia Landin
Fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 180
Medborgarförslag om äventyrsbad i Luleå
Dnr 2013.101‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om äventyrsbad i
Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Julia Andersson och Johannes Åström föreslår i var sitt medborgarförslag
2013‐02‐01 att Luleå kommun bygger ett äventyrsbad i Luleå, t ex ett som
liknar Piteå havsbad.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25, § 32 beslutat överlämna medborgar‐
förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvalt‐
ningens kansli har begärt in yttrande över förslaget från fritidsnämnden i
samråd med tekniska förvaltningen.
Fritidsnämnden har 2013‐05‐15 § 50 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐03 § 135 beslutat bifalla
fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 158 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
Fritidsnämndens yttrande
Fritidsförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen en
pågående utredning angående Hertsö badhus och Aronsbadet. I denna
utredning kommer framtida behov av inne/ute/äventyrsbad att belysas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 180 (forts)

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Julia Andersson och Johannes Åström
Kommunfullmäktige beslut 2013‐02‐25, § 32
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐15
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐03 § 135
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 158

Beslutet skickas till
Julia Andersson
Johannes Åström
Fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 181
Medborgarförslag om linbana över Tjuvholmssundet
Dnr 2012.505‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om linbana över
Tjuvholmssundet.

Sammanfattning av ärendet
Gun‐Britt Brindelöv föreslår i bifogat medborgarförslag 2012‐08‐28 att Luleå
kommun bygger en linbana över Tjuvholmssundet. Förslagsställaren har
inhämtat preliminärt kostnadsförslag på 10 mkr från Liftbyggarna AB.
Kommunfullmäktige har 2012‐09‐24, § 181 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in ett gemensamt
yttrande från stadsbyggnadskontoret, tekniska nämnden och
fritidsnämnden.
Fritidsnämnden har 2013‐05‐15 § 46 beslutat föreslå avslag på medborgar‐
förslaget. Det har även tekniska nämnden gjort 2103‐04‐25 § 66.
Stadsbyggnadskontoret föreslår också avslag på medborgarförslaget i sin
tjänsteskrivelse 2013‐04‐17.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐03 § 136 beslutat bifalla
fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 159 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 181 (forts)
Stadsbyggnadskontorets, tekniska nämndens och fritidsnämndens
gemensamma yttrande
Luleå kommun har haft en ambition att knyta samman Sandön med
fastlandet genom en gång‐ och cykelbro. Projektet har inte kunnat realiseras
på grund av att Mark‐ och miljödomstolen avslog Luleå kommuns ansökan.
Mark‐ och miljödomstolen fann vid sin samlade bedömning att fördelarna
med bron från allmän och enskild synpunkt inte överstiger kostnaderna samt
skadorna och olägenheterna av den.
En linbana över sundet skulle kunna ta gångtrafikanter och med rätt
utformning eventuellt även cyklister. Linbanan är dock en relativt
komplicerad anläggning som kräver bemannade stationer för på‐ och
avstigning. Den fria höjden under linbanan måste vara minst 25 meter för att
exempelvis bogserbåten Viscaria skall kunna passera. Då det både vinter och
sommar finns alternativ passage med bilväg och båt är det enbart en kort
period under förfallstid som det är svårigheter att ta sig över sundet.
En linbana med hög investeringskostnad och hög driftkostnad är en dyr och
tveksam lösning.
Då det främst är sommartid som allmänhetens möjlighet att besöka hela
Sandön är begränsad kan man tänka sig andra lösningar. Sedan några år har
fritidsförvaltningen haft en roddled över sundet. Kanske kan den utvecklas.
Båttrafiken till Klubbviken har utökats men finns ytterligare behov kan den
kanske utvecklas än mer. Med bättre vägar mellan Klubbviken och
Tjuvholmssundet och möjlighet att ta cykel på båt skulle en attraktiv
fritidscykelväg kunna skapas. På samma sätt som den nya gång‐ och
cykelvägen vid Lövskär öppnar för en intressant cykelväg mellan centrum
och Lövskär med möjlig båtförbindelse.
Att förbättra allmänhetens möjligheter att nå Sandön är en angelägen
uppgift. En linbana är dock en dyr och komplicerad anläggning.
Stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och fritidsförvaltningen
föreslår att medborgarförslaget avslås men att arbetet med att finna andra
lösningar fortsätter.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 181 (forts)

Beslutsunderlag








Medborgarförslag från Gun‐Britt Brindelöv (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐09‐24 § 181
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐15 § 46
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐04‐25 § 66
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐04‐17
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐03 § 136
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 159

Beslutet skickas till
Gun‐Britt Brindelöv
Fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 182
Motion om en hållbar kommun för både stad, tätort och
landsbygd ‐ Niemiselmodellen
Dnr 2013.36‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget och hänvisar till kommun‐
fullmäktiges beslut om antagande av program till Vision Luleå 2050.

Reservation
Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD), Erland Nilsson (LBPO) och Jonas
Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén, centerpartiet föreslår i en motion att alla beslut ska lands‐
bygdssäkras, dvs att innan beslut tas ska politiken ta fram hur beslutet kan
påverka landsbygden, positivt eller negativt. Centerpartiet anser att det inte
får vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden.
Luleå kommun måste vara säker på att de politiska beslut som tas hanterar
medborgarna rättvist oavsett var de bor i kommunen. Genom att införa
landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en hållbar utveckling i hela
kommunen.
Kommunfullmäktige har 2013‐01‐28 § 1 beslutat tillåta att motionen får
ställas samt överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har beslutat begära in yttrande från
landsbygdskommittén och stadsbyggnadskontoret.
Landsbygdskommittén har 2013‐04‐04 § 3 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
motionen.
Stadsbyggnadskontoret föreslår fullmäktige avslå motionen om
landsbygdssäkring och hänvisar till fullmäktiges beslut 2013‐05‐27 om
antagande av program till Vision Luleå 2050.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

21 (50)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 182 (forts)
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐03 § 137 beslutat bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 161 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
förslaget och hänvisar till fullmäktiges beslut om antagande av program till
Vision Luleå 2050. Vid sammanträdet reserverade sig Carola Lidén (C) mot
beslutet.

Sammanträdet
Carola Lidén (C), Erland Nilssond (LBPO), Anette Asplund (KD) och Jonas
Brännberg (RS) föreslår bifalla motionen.
Yvonne Stålnacke (S), Annika Eriksson (MP), Eva Hedesand Lundqvist (S),
Karl Petersen (S) och Lenita Ericson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Carola Lidéns förslag under
proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Landsbygdskommitténs yttrande
Landsbygdsprogrammet för Luleå kommun antogs 2001‐03‐26 och
reviderades 2009‐04‐07 av kommunfullmäktige. I kapitel ”Strategier för
landsbygdsprogrammets genomförande” finns inskrivet om
landsbygdssäkring.
Landsbygdssäkring (Rural proofing) innebär att en konsekvensanalys ska
ligga till grund innan kommunala beslut tas så att påverkan på landsbygden
beaktas ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
Landsbygdssäkring underlättar tillämpning och uppföljning av
landsbygdsprogrammet.
Niemiselsmodellen, (i samband med den föreslagna skolnedläggningen i
Niemisel år 2007‐2008) skulle inneburit att alla beslut skall analyseras utifrån
vilka konsekvenser det får i Niemiselområdet. Egentligen hur beslutet
påverkar att bo, verka och leva i Niemiselsområdet. Detta är en form av
landsbygdssäkring.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 182 (forts)
Eftersom Luleå kommuns tillväxt är summan av stadens och landsbygdens
tillväxt, behöver således alla förvaltningar involveras i en landsbygdsstrategi.
Luleå kommun har inte råd med att landsbygden inte presterar i enlighet
med vad de har förutsättningar för. Det handlar alltså om tillväxt och
möjligheter till jobbskapande, dvs. att skapa utvecklingskraft på
landsbygden. De kommunala nämnderna måste involveras och samarbeta.
Frågor som berörs är utbildning, service (både social och kommersiell),
infrastruktur, vägar, fiberbredband. Med andra ord det som omfattas av
vision Luleå 2050.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Stadsbyggnadskontoret anser principiellt att det är viktigt att säkra
beslutsunderlag inför beslut genom att tydligt beskriva konsekvenser utifrån
såväl fakta som antagna politiska målsättningar.
Om en ökad rättvisa och en ökad möjlighet för hållbar utveckling ska säkras i
beslut är det dock inte möjligt att begränsa detta till ett geografiskt
perspektiv. Det finns fler perspektiv – exempelvis jämställdhetsperspektivet,
barnperspektivet, miljöperspektivet – som på ett likartat sätt behöver säkras.
I förslaget till antagande av program till Vision Luleå 2050 föreslås
kommunfullmäktige uppdra till samtliga kommunala nämnder och styrelser
att vid beslut och planer som gäller samhällets utveckling beskriva
förhållandet till programmen och konsekvenserna av beslutet.
Stadsbyggnadskontoret anser att denna formulering uppmanar till en
tydligare rutin för säkring av beslut men med en bredare syn på möjliga
konsekvenser.
Beslutsunderlag










Motion från centerpartiet (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013‐01‐28 § 1
Landsbygdskommitténs förslag till beslut 2013‐04‐04 § 3
Landsbygdsprogram för Luleå kommun
Folder landsbygdssäkring
Jordbruksverkets Guide för landsbygdssäkring PM 2012‐01‐14
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐05‐21
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐03 § 137
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 161

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 182 (forts)

Beslutet skickas till
Landsbygdskommittén
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 183
Medborgarförslag om WiFi på bussar inom Luleå kommun
Dnr 2013.100‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Sofia Malmberg och Aylin Gültekin föreslår i var sitt medborgarförslag att
bussar inom Luleå kommun ska ha WiFi.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25 § 33 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från Luleå Lokaltrafik AB.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐17 § 161 beslutat föreslå
fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 167 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (FP), Anette Asplund (KD) och Annika Eriksson (MP)
föreslår bifalla medborgarförslaget.
Jonas Brännberg (RS) föreslår återremittera ärendet för att klargöra
kostnadsbilden för WiFi på bussarna.
Karl Petersen (S), Nina Berggård (V) Conny Sundström (KD) Thomas
Olofsson (FP) och Anette Asplund (KD) föreslår bifalla Jonas Brännbergs
förslag om återremiss.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 183 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Luleå Lokaltrafik ABs yttrande
LLT har idag WiFi på en av bussarna som ett test, vilket har pågått sedan
2011. Införande av WiFi har diskuterats i ledningsgruppen och styrelsen för
LLT vid ett antal tillfällen och därefter beslutats att LLT inte kommer att
införa WiFi på samtliga bussar. Anledningen till det är att LLT anser att
kostnaden för införandet och brukandet är väldigt stort i förhållande till den
nytta vi ser att våra kunder har av den under de relativt korta resor de gör
inom tätorten. Resenärerna sitter i snitt ca 15 minuter på bussen per resa.
Kostnaden för WiFi på bussarna var år 2011 ca 300 000 kronor samt att det
tillkommer driftskostnader som baseras på hur stort utrymme som används
(MB).

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Sofia Malmberg och Aylin Gültekin
Kommunfullmäktiges beslut 2013‐02‐25 § 33
Luleå Lokaltrafiks yttrande 2013‐06‐03
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐17 § 161
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 167

Beslutet skickas till
Sofia Malmberg
Aylin Gültekin
Luleå Lokaltrafik AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 184
Delårsrapport per 2013‐05‐31
Dnr 2013.491‐04

Kommunstyrelsen förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Godkänna delårsrapporten
2. Uppdra till de nämnder/förvaltningar som prognosticerar underskott att
upprätta åtgärdsplaner i syfte att uppnå målet ”Resultat > 0” vid
årsbokslutet. Berörda nämnder ska avrapportera vidtagna/ planerade
åtgärder till budgetutskottet vid andra delårsrapporteringen.
3. Godkänna utökad ram för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
oförutsedda utgifter med 1 200 tkr samt avslå barn‐ och utbildnings‐
nämndens äskanden enligt bilaga 2
4. Utöka barn‐ och utbildningsnämndens investeringsram med 8 000 tkr
enligt bilaga 3

Reservationer
Thomas Olofsson (FP), Bertil Bartholdson (V), Anette Asplund (KD), Jonas
Brännberg (RS) och Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets första delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten omfattar
nämndernas verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag till
kommunstyrelsens måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårs‐
rapporten är att göra en prognos för hur kommunens fastställda mål (se
strategisk plan och budget 2013‐2015) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten
innehåller således både uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas
styrkort.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐08‐12 § 183 beslutat föreslå fullmäktige
godkänna delårsrapporten och uppdra till de nämnder/förvaltningar som
prognosticerar underskott att upprätta åtgärdsplaner i syfte att uppnå målet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 184 (forts)
”Resultat > 0” vid årsbokslutet. Berörda nämnder ska avrapportera vidtagna/
planerade åtgärder till budgetutskottet vid andra delårsrapporteringen.
Vidare har arbets‐ och personalutskottet beslutat föreslå godkänna utökad
ram för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter
med 1 200 tkr samt avslå barn‐ och utbildningsnämndens äskanden enligt
bilaga 2 samt utöka barn‐ och utbildningsnämndens investeringsram med
8 000 tkr enligt bilaga 3. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 168 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) och Thomas Olofsson (FP) föreslår avslå punkt 3 och i
övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag enligt punkt
1 och 4 samt avslag på punkt 2 och 3. Vidare föreslår Brännberg bifalla barn‐
och utbildningsnämndens äskande om ett utökat driftanslag om 5,7 mkr
enligt bilaga 2.
Anette Asplund (KD) föreslår bifalla punkt 1, 2 och 4 samt avslag på punkt 3
i kommunstyrelsens förslag. Vidare föreslår Asplund bifalla barn‐ och
utbildningsnämndens äskande om utökat driftanslag om 5,7 mkr enligt
bilaga 2.
Carola Lidén (C) stödjer Anette Asplunds förslag.
Bertil Bartholdson (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag punkt 1, 2, 3
och 4 samt att bevilja barn‐ och utbildningsnämndens äskande om
tilläggsanslag på 5,7 mkr.
Karl Petersen (S) och Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Anders Josefssons förslag,
Jonas Brännbergs förslag, Anette Asplunds förslag och Bertil Bartholdsons
förslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 184 (forts)
Periodresultat
Periodens resultat för nämnderna visar ett negativt resultat med ‐95,5 mkr
vilket är 99,8 mkr sämre än samma period föregående år. Verksamhetens
resultat (jämfört med budget) på ‐23,7 mkr är ett saldo av förvaltningarnas
över‐ respektive underskott (se drift redovisning nedan). Både nettot av
skatter och statsbidrag (+ 4,7 mkr) och saldot av finansiella intäkter och
kostnader (+ 8,5 mkr) är bättre än budget.
Årsprognosresultat
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett svagt positivt helårsresultat
på 1,3 mkr vilket är ca 25 mkr sämre än budget. Försämringen beror huvudsakligen
på att nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 19 mkr.
Äskande om tilläggsanslag
Barn‐och utbildningsnämnden har lämnat in äskande om utökat
kommunbidrag med 5 700 tkr samt utökad investeringsram med 8 000 tkr
enligt bilaga 2 och 3. Förslag till utökning av kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges oförutsedda medel med 1 200 tkr redovisas också i
bilaga 2.

Beslutsunderlag







Delårsrapport (separat bilaga 1)
Äskande om justering av kommunbidrag (bilaga 2)
Äskande om utökad investeringsram för barn‐ och utbildningsnämnden (bilaga 3)
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013‐06‐17
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐08‐12 § 183
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 168

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 185
Redovisning av handläggning av motioner
Dnr 2013.487 ‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av motioner.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes”.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens
kansli 2013‐06‐10 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
motioner.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i mars
2013.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐17 § 164 beslutat föreslå
fullmäktige godkänna upprättad förteckning över handläggningen av motio‐
ner.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 174 beslutat föreslå fullmäktige
godkänna upprättad förteckning över handläggningen av motioner.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 185 (forts)

Beslutsunderlag
 Förteckning över handläggning av motioner 2013‐06‐10 (bilaga)
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐17 § 164
 Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 174

Beslutet skickas till
Berörda förvaltningar
Berörda nämnds‐ och bolagsordföranden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 186
Bidrag till Bok & Bild‐festival
Dnr 2013.338‐042

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anslå 50 000 kr till kulturförvaltningen
för Bok & Bild‐festival. Medel anvisas med 40 000 kr från
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter och 10 000 kr från
EU‐potten.
2. Kulturförvaltningen tar initiativ till en utvärdering av Bok & Bild‐
festivalen av en grupp bestående av kommunala tjänstemän, politiker
och berörda kulturarbetare från Luleå och länet. Gruppen får i uppdrag
att ge förslag för Bok & Bilds inriktning för framtiden.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen ansöker om 50 tkr till finansiering av Bok & Bild 18‐19
oktober 2013. Bok & Bild arrangeras vart annat år i Luleå och brukar besökas
av 4000 personer. Kulturnämnden har anslagit 200 tkr och bland övriga
finansiärer finns bland andra Norrbottens läns landsting (100 tkr) och
Kulturrådet (100 tkr). Ansökan om 50 tkr från kommunstyrelsen görs för att
möjliggöra en internationell dimension på årets Bok & Bild.
Kommunledningsförvaltningen menar att arrangemanget Bok & Bild fyller
en viktig funktion för Luleå som kultur‐ och evenemangsstad, och att det
vore värdefullt att även kunna erbjuda en internationell dimension.
Utvecklingskontoret föreslår att arbets‐ och personalutskottet anslår 50 000 kr
till kulturförvaltningen för Bok & Bild festivalen och att pengarna anslås från
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter (40 000 kr) och från EU‐
potten (10 000 kr).

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 186 (forts)
Ekonomikontoret föreslår med anledning av att anslaget för
kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges oförutsedda medel i stort sett är
förbrukade, att kommunstyrelsen beslutar att 50 000 kr enligt anspråk i
ansökan från Luleå kulturförvaltning i första hand tas inom ramen för
kulturförvaltningens angivna kommunbidrag.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐06‐03 § 139 beslutat föreslå
fullmäktige anslå 50 000 kr till kulturförvaltningen för Bok & Bild‐festival.
Medel anvisas med 40 000 kr från kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter och 10 000 kr från EU‐potten.
Kommunstyrelsen har 2013‐08‐12 § 175 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M), Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD) och Thomas
Olofsson (FP) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Vidare föreslår Brännberg ett tillägg om att kulturförvaltningen tar initiativ
till en utvärdering av Bok & Bild‐festivalen av en grupp bestående av
kommunala tjänstemän, politiker och berörda kulturarbetare från Luleå och
länet. Gruppen får i uppdrag att ge förslag för Bok & Bilds inriktning för
framtiden.
Omar Jakobsson (S), Karl Petersen (S), Margareta Bladfors Eriksson (S) och
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nina Berggård (V) och Erland Nilsson (LBPO) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag och Jonas Brännbergs tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Vidare ställer ordföranden Jonas Brännbergs tilläggsförslag under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 186 (forts)

Beslutsunderlag







Ansökan om stöd till Bok & Bild
Budget (bilaga)
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013‐05‐02
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013‐05‐17
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐06‐03 § 139
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐08‐12 § 186

Beslutet skickas till
Kulturförvaltningen
Utvecklingskontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 187
Interpellation om förslag till utvidgning av övningsfältet i
nordvästra delen av Luleå kommun
Dnr 2013.424‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad samt att
anse interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Erland Nilsson (LBPO) har lämnat in följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande.
Försvarets tänkta utvidgning av övningsfältet i den nordvästra delen av
Luleå kommun bedöms lägga en ”död” hand över denna del av kommunen.
Byggnadsfrågor, industrietableringar, säkerhetsfrågor för den som vistas i
skog och mark etc är frågor som aktualiserats.
Vilka åtgärder har kommunalrådet i detta fall vidtagit för att ta tillvara den
lokala befolkningens engagemang och intressen och avser kommunalrådet
fortsättningsvis att vidta några åtgärder för att tillgodose den berörda
ortsbefolkningens intressen.
Kommunfullmäktige har 2013‐05‐27 § 144 beslutat att interpellationen får
ställas samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besvara
interpellationen.

Sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Karl Petersen (S) föredrar sitt svar på Erland
Nilssons interpellation och föreslår att interpellationen anses besvarad.
Erland Nilsson (LBPO) tackar för svaret.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 187

Beslutsunderlag
 Interpellation från Erland Nilsson (LBPO)
 Svar på interpellation från Karl Petersen (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 188
Interpellation om policy för heltäckningsmattor i Luleå
kommun
Dnr 2013.472‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad samt att
anse interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson och Nils‐Gustav Ökvist, för folkpartiet liberalerna, har
lämnat in en interpellation till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande
enligt bilaga.
Med anledning av att det satts in heltäckningsmattor i Porsöskolans lokaler,
ställer de följande frågor till ordföranden i barn och utbildningsnämnden.
-

Är det en ny ”policy” att sätta in heltäckningsmattor i Luleås skolor?
Vad grundar ni dessa beslut på?
Vad säger du till de astmatiker och allergiker som är oroade?

Kommunfullmäktige har 2013‐06‐17 § 167 beslutat att interpellationen får
ställas samt uppdra till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande att
besvara interpellationen.

Sammanträdet
Barn‐ och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg (S) föredrar sitt
svar på Thomas Olofssons och Nils‐Gustav Ökvists interpellation och
föreslår att interpellationen anses besvarad.
Thomas Olofsson (FP) tackar för svaret.
Nils‐Gustav Ökvist (FP) och Inger B Larsson (S) deltar även i debatten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Ingrid Norbergs förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag



Interpellation från Thomas Olofsson (FP) och Nils‐Gustav Ökvist (FP)
(bilaga)
Svar på interpellationen från Ingrid Norberg (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 189
Val av ny revisor och ersättare för lekmannarevisonen
i Nordiskt Flygteknikcentrum AB
Dnr 2013.556‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Folke Sundberg (V) till ny lekmanna‐
revisor för kommunrevisionen i Nordiskt Flygteknikcentrum AB t o m
2014‐12‐31 och att utse Birger Palo (KD) till ny ersättare för
kommunrevisionen i Nordiskt Flygteknikcentrum AB t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Robert Lundqvist har avsagt sig uppdraget som lekmannarevisor i Nordiskt
Flygteknikcentrum AB.
Kommunrevisionen föreslår att
‐

Folke Sundberg, (V, nu ersättare), Rökvägen 31, 973 42 LULEÅ utses till ny
lekmannarevisor för kommunrevisionen i Nordiskt Flygteknikcentrum AB
t o m 2014‐12‐31

‐

Birger Palo (KD), Avans Byaväg 23, 975 94 LULEÅ utses till ny ersättare
för kommunrevisionen i Nordiskt Flygteknikcentrum AB t o m
2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Robert Lundqvist
Kommunrevisionens nominering

Beslutet skickas till
Robert Lundqvist
Folke Sundberg
Birger Palo
Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 190
Val av ny ersättare för kommunrevisionen i Luleå Expo AB
Dnr 2013.555‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Birger Palo (KD) till ny ersättare för
kommunrevisionen i Luleå Expo AB t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Robert Lundqvist har avsagt sig uppdraget som ersättare i Luleå Expo AB.
Kommunrevisionen föreslår att
‐

Birger Palo (KD), Avans Byaväg 23, 975 94 LULEÅ utses till ny ersättare
för kommunrevisionen i Luleå Expo AB t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Robert Lundqvist
Kommunrevisionens nominering

Beslutet skickas till
Robert Lundqvist
Birger Palo
Luleå Expo AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 191
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i
socialnämnden
Dnr 2013.460‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Maria Palmgren (S) till ny sista ersättare
för socialdemokraterna i socialnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Maria Krantz har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Maria Palmgren, Gultmalsvägen 7, Måttsund, 975 95 LULEÅ utses till ny
sista ersättare i socialnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Maria Krantz
Kommunrevisionens nominering

Beslutet skickas till
Maria Krantz
Maria Palmgren
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 192
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i
fritidsnämnden
Dnr 2013.387‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Kjell‐Åke Sommeryd (S) till ny sista
ersättare för socialdemokraterna i fritidsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Tony Sundbom har avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Kjell‐Åke Sommeryd, Lingonstigen 8, 973 32 LULEÅ utses till ny sista
ersättare i fritidsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Tony Sundbom
Kommunrevisionens nominering

Beslutet skickas till
Tony Sundbom
Kjell‐Åke Sommeryd
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 193
Meddelanden
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Länsstyrelsen
2013‐06‐03

Dnr 2013.431‐102
Britta Berggren har utsetts till ny ersättare för rättvisepartiet
socialisterna i kommunfullmäktige efter Signe Enström t o m
2014‐10‐31.

Länsstyrelsen
2013‐06‐18

Dnr 2013.470‐102
Rolf Höglund har utsetts till ny ersättare för moderata
samlingspartiet i kommunfullmäktige efter Signar
Hammargren t o m 2014‐10‐31.

Länsstyrelsen
2013‐06‐20

Dnr 2013.498‐102
Eric Eriksson har utsetts till ny ledamot för
socialdemokraterna i kommunfullmäktige efter Johan
Lennartsson t o m 2014‐10‐31. Jim Degerman har utsetts till
ny ersättare för samma tid.

Länsstyrelsen
2013‐07‐04

Dnr 2013.523‐102
Staffan Eriksson har utsetts till ny ersättare för moderata
samlingspartiet i kommunfullmäktige efter Rolf Höglund
t o m 2014‐10‐31.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐08‐26

§ 194
Motion om att öppna varmvattenbassängen i Råneå
Dnr 2013.588‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att motionen får ställas samt överlämna
den till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
I fastigheten där Råneå hälsocentral är placerad finns en vattenbassäng för
”varmbad”. Erland Nilsson (LBPO) föreslår i en motion att kommunen
öppnar vattenbassängen för den/de som är i behov av bad i varmt vatten.
Många människor med rygg‐ och ledsjukdomar mår bra av rörelse och
vistelse i varmt vatten. De saknar denna möjlighet eftersom bassängen inte
nyttjats på ett effektivt sätt. Öppettiderna är enligt uppgift, för remitterade
patienter, två förmiddagar i veckan.
I Råneå, som annorstädes, finns människor som av medicinska skäl skulle
klara av att förebygga sjukdom och förbättra sin hälsa om personen/‐erna
kunde få tillgång till varmbad. Det är oansvarigt av kommunen om tillgång
till bassängen nekades. Varken ekonomiska eller praktiska skäl borde hindra
ett längre öppethållande.
Eftersom sjukvården (NLL) inte nyttjar bassängen fullt ut kräver Erland
Nilsson att kommunen med sina resurser går in och öppnar bassängen för
den/de som är i behov av bad i varmt vatten. Praktiska och ekonomiska
frågor bör utredas omgående. Nilsson yrkar att ärendet behandlas
omgående.

Beslutsunderlag
 Motion från Erland Nilsson

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 195
Medbogarförslag om pir i Norra hamn
Dnr 2013.547‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Farid Golkar föreslår i bifogat medborgarförslag 2013‐07‐16 att man bygger
en ca 100–150 m lång och 10–15 m bred pir vid Norra hamn. Ute på piren ska
det finnas sittplatser/bänkar och längst ut café och glassbar.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Farid Golkar (bilaga)

Beslutet skickas till
Farid Golkar
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 196
Medborgarförslag om fartreducerande åtgärder i
korsningen Dalbacksvägen/Skärgårdsvägen i Bensbyn
Dnr 2013.551‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joanna Hansson, representant för Dalbacksvägens samfällighet i Bensbyn,
föreslår i bifogat medborgarförslag att det genomförs fartreducerande
åtgärder i korsningen Dalbacksvägen/Skärgårdsvägen i Bensbyn.
Skärgårdsvägen är idag en genomfartsled på grund av en växande bofast
befolkning på Granön och Björkön. Eftersom expansionen på Granön och
Björkön skett under kommunens överinseende hoppas samfällighets‐
föreningen att kommunen också tar ansvar för och skapar en hållbar
trafiksituation för såväl bilister som oskyddade trafikanter på
Skärgårdsvägen.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Joanna Hansson (bilaga)

Beslutet skickas till
Joanna Hansson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 197
Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid
korsningen Stationsgatan/Residensgatan
Dnr 2013.574‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Johan Gustavsson föreslår i ett medborgarförslag 2013‐08‐12 att
trafiksäkerheten förbättras vid korsningen Stationsgatan/Residensgatan.
Luleå kommun har generellt bra standard på cykelvägarna men för de som
cyklar över Bergnäsbron och kommer till korsningen Stationsgatan/‐
Residensgatan är det vid 8‐tiden på morgonen kaos med bussar och bilar.
Gustavsson efterlyser en bättre separering av bussar/bilar innan en allvarlig
olycka sker.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Johan Gustavsson

Beslutet skickas till
Johan Gustavsson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Medborgarförslag om röjning och avverkning för att
bevara utsikten från Ormberget
Dnr 2013.573‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning
Johan Gustavsson föreslår i ett medborgarförslag 2013‐08‐12 att det ska
rensas och avverkas för att bevara utsikten från Ormberget. Gustavsson
brukar visa gäster på besök i Luleå den fina vyn man får över staden och
havet från terrassen bredvid restaurangen på Ormberget. Nu har alla
småtallar i sluttningen nedanför börjat växa till sig så att utsikten kommer
snart att vara ett minne blott. Det bör rensas/avverkas så att denna
utsiktsplats kan användas som just det även i fortsättningen.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Johan Gustavsson

Beslutet skickas till
Johan Gustavsson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 199
Medborgarförslag om att bygga fler bostäder i Luleå
Dnr 2013.585‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till kommunstyrelsens för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Mohammad H Yazdani föreslår i bifogat medborgarförslag att det bör satsas
på fler bostäder i Luleå. Yazdani bor på ett boende för ensamkommande
ungdomar och tycker att det är obekvämt och känner sig otrygg där.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag (bilaga)

Beslutet skickas till
Mohammad H Yazdani
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Medborgarförslag om fler aktiviteter för ungdomar
Dnr 2013.586‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Habib Husseini föreslår i ett medborgarförslag 2013‐05‐31 att Luleå kommun
satsar mera pengar på ungdomarna, t ex blanda invandrare med svenska
ungdomar och ordna fler sporthallar. Alla ungdomar borde vara upptagna
med aktiviteter annars ökar brottsligheten.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Habib Husseini

Beslutet skickas till
Habib Husseini
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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