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§ 158
Avtackning av avgående ledamöter och ersättare
Dnr 2014.851-00

Beskrivning av ärendet
I och med utgången av föregående mandatperiod avgår ett antal ledamöter
och ersättare från kommunfullmäktige.
Fullmäktiges ålderspresident avtackar de avgående ledamöterna och
ersättarna och överlämnar en gåva från kommunen.
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§ 159
Val av presidium
Dnr 2014.850-102

Kommunfullmäktiges beslut
För mandatperioden 2014-10-15 – 2018-10-14 beslutar fullmäktige välja
följande ledamöter till fullmäktiges presidium:
-

Maritha Meethz (S) till ordförande
Daniel Smirat (S) till förste vice ordförande
Nihad Zara (M) till andre vice ordförande

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse presidium bestående av ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 2014-10-15 – 2018-10-14.
Följande nomineringar redovisas:
-

Maritha Meethz (S) till ordförande
Daniel Smirat (S) till förste vice ordförande
Nihad Zara (M) till andre vice ordförande

Sammanträdet
Fullmäktiges ålderspresident Erland Nilsson (LPo) ställer förslagen under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslagen.

Beslutsunderlag



Socialdemokraternas nominering
Moderaternas nominering

Beslutet skickas till
Maritha Meethz
Daniel Smirat
Nihad Zara
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 160
Val av valberedning
Dnr 2014.852-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare till
valberedning för mandatperioden t o m 2018-10-14:
Ledamöter:
(S) Maritha Meethz, Plommonstigen 3, 974 51 LULEÅ (ordförande)
(S) Daniel Smirat, Klintvägen 89, 973 34 LULEÅ (vice ordförande)
(S) Margareta Bladfors Eriksson, Sandviksgatan 59, 972 33 LULEÅ
(S) Omar Jakobsson, Skomakargatan 54, 972 41 LULEÅ
(S) Lenita Ericson, Kyrkogatan 7 B, 972 32 LULEÅ
(S) Göran Öhman, Arbetarvägen 11 A, Karlsvik, 975 94 LULEÅ
(S) Carina Sammeli, Rundgatan 19 K, 974 33 LULEÅ
(MP) Jan Nyberg, Ringgatan 25 D, 974 34 LULEÅ
(M) Anders Josefsson, Bärgarstigen 7, 954 35 GAMMELSTAD
(V) Annika Sundström, Rundgatan 10, 974 33 LULEÅ
(KD) Anette Asplund, Norra Sunderbyvägen 722, 961 93 BODEN
Ersättare:
(S) Mehmet Tekin, Skeppsbrogatan 13 C, 972 38 LULEÅ
(S) Nils Harnesk, Lingonstigen 109, 973 33 LULEÅ
(S) Jenny Ahlman, Västra Solgatan 21 A, 972 53 LULEÅ
(S) Peter Hedlund, Burströmsvägen 100, 974 33 LULEÅ
(S) Emma Engelmark, Västra Malmgatan 11 C, 972 41 LULEÅ
(S) Joakim Andersson, Vitåskatan 35, 955 96 VITÅ
(S) Anja Johansson, Prästholmsforsen 29, 955 91 RÅNEÅ
(MP) Malene Jensen, Varvsgatan 61 C, 972 33 LULEÅ
(M) Sana Suljanovic, Repslagargatan 27 A, 972 39 LULEÅ
(FP) Ylva Mjärdell, Stångholmsgatan 2, 974 41 LULEÅ
(C) Carola Lidén, Norrbyvägen 48, 975 93 LULEÅ

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har att utse 11 ledamöter och 11 ersättare i
valberedningen för innevarande mandatperiod, d v s till och med 2018-10-14.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 160 (forts)
Följande nomineringar redovisas.
Ledamöter:
(S) Maritha Meethz, Plommonstigen 3, 974 51 LULEÅ (ordförande)
(S) Daniel Smirat, Klintvägen 89, 973 34 LULEÅ (vice ordförande)
(S) Margareta Bladfors Eriksson, Sandviksgatan 59, 972 33 LULEÅ
(S) Omar Jakobsson, Skomakargatan 54, 972 41 LULEÅ
(S) Lenita Ericson, Kyrkogatan 7 B, 972 32 LULEÅ
(S) Göran Öhman, Arbetarvägen 11 A, Karlsvik, 975 94 LULEÅ
(S) Carina Sammeli, Rundgatan 19 K, 974 33 LULEÅ
(MP) Jan Nyberg, Ringgatan 25 D, 974 34 LULEÅ
(M) Anders Josefsson, Bärgarstigen 7, 954 35 GAMMELSTAD
(V) Annika Sundström, Rundgatan 10, 974 33 LULEÅ
(KD) Anette Asplund, Norra Sunderbyvägen 722, 961 93 BODEN
Ersättare:
(S) Mehmet Tekin, Skeppsbrogatan 13 C, 972 38 LULEÅ
(S) Nils Harnesk, Lingonstigen 109, 973 33 LULEÅ
(S) Jenny Ahlman, Västra Solgatan 21 A, 972 53 LULEÅ
(S) Peter Hedlund, Burströmsvägen 100, 974 33 LULEÅ
(S) Emma Engelmark, Västra Malmgatan 11 C, 972 41 LULEÅ
(S) Joakim Andersson, Vitåskatan 35, 955 96 VITÅ
(S) Anja Johansson, Prästholmsforsen 29, 955 91 RÅNEÅ
(MP) Malene Jensen, Varvsgatan 61 C, 972 33 LULEÅ
(M) Sana Suljanovic, Repslagargatan 27 A, 972 39 LULEÅ
(FP) Ylva Mjärdell, Stångholmsgatan 2, 974 41 LULEÅ
(C) Carola Lidén, Norrbyvägen 48, 975 93 LULEÅ

Sammanträdet
Ordföranden ställer nomineringarna under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslagen.

Beslutsunderlag


Partiernas nomineringar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 160 (forts)
Beslutet skickas till
Valda ledamöter och ersättare
Kansliet
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§ 161
Detaljplan för del av centrum, Kalkonen 8 och 9
Dnr 2014.713-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Centrum,
Kalkonen 8 och 9.

Reservationer
Jonas Brännberg (RS), Oscar Rosengren (SD) och Jan Nyberg (MP) reserverar
sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Planens huvudsakliga syfte är att ge planmässiga förutsättningar för en
tillbyggnad av stadshotellet mot Skeppsbrogatan i norr. Tillbyggnaden
innebär två nya våningsplan för ca 30 hotellrum ersätter den västra
byggnadskroppen, bryggan. Samt att nya lokaler för gym och spa byggs på
befintlig terrass som höjs en våning.
Området ligger mitt i Luleå centrum och utgör den östra delen av kvarteret
Kalkonen och anslutande del av Kyrkogatan mellan Storgatan och
Skeppsbrogatan.
Detaljplanen syftar också till att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse,
karaktär och volymer för stadshotellet och gamla biblioteket.
I översiktsplanen 2013 anges i områdesrekommendationer bland annat att
förtätning genom påbyggnad av befintliga byggnader kan prövas.
Värdefulla byggnader och kulturmiljöer i centrum ska bevaras och att ny-,
om- eller tillbyggnader i anslutning till äldre bebyggelse ska anpassas till
befintlig miljö beträffande gestaltning, placering och höjder.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att godkänna
utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av Centrum, Kalkonen 8 och 9.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

9 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 161 (forts)
Byggnadsnämnden har 2014-09-02 beslutat att godkänna utlåtandet och
rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Centrum,
Kalkonen 8 och 9.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-09-22 § 71 beslutat föreslå fullmäktige
anta detaljplanen för del av Centrum, Kalkonen 8 och 9.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 211 beslutat föreslå fullmäktige anta
detaljplanen för del av Centrum, Kalkonen 8 och 9.

Sammanträdet
Jan Nyberg (MP) och Jonas Brännberg (RS) föreslår återremittera ärendet.
Niklas Nordström (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Oscar Rosengren (SD) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jan Nybergs förslag om återremiss under proposition och
finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Oscar
Rosengrens förslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Jonas Brännberg (RS), Oscar Rosengren (SD) och Jan Nyberg (MP) reserverar
sig mot beslutet.

Beslutsunderlag










Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning
Utlåtande
Byggandsnämnden § 99, 2014-09-02
Plan- och tillväxtutskottet § 71, 2014-09-22
Kommunstyrelsen § 211, 2014-10-13
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§ 161 (forts)
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 162
Medborgarförslag om annan användning av området vid
Bergnäsbrons norra sida
Dnr 2014.132-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Gerd Niemi m fl. föreslår i medborgarförslag 2014-02-03 att Dykab, som har
sin verksamhet jämte Bergnäsbron, flyttar till annan lämplig plats där sådan
verksamhet hör hemma. Platsen är numera som ett skrotupplag. Platsen bör
bebyggas med bostäder eller annat som gör Luleå än mer attraktivt. En plan
för området bör snarast arbetas fram, med bostäder i staden och industrier i
mindre attraktiva områden.
Kommunfullmäktige har 2014-02-24 § 42 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från
stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Området som nyttjas av Dykabs verksamhet är i översiktsplan avsatt som
reservat för en framtida bro om/när Bergnäsbron behöver ersättas. Inom
reservatet bör därmed inga nya byggnader uppföras som kan fördyra eller
förhindra detta. Området är bland annat utrustat med slip för underhåll av
fartyg som är svår att ersätta på annan plats. Marken arrenderas av Luleå
hamn och nuvarande verksamhet kan fortgå fram till dess att området
eventuellt behövs för en ny bro. Luleå är en sjöstad och verksamheter som är
kopplat till sjöfart och varvsverksamhet utgör ett naturligt inslag i
stadsbilden.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-15 § 171 föreslagit fullmäktige avslå
medborgarförslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 162 (forts)
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 186 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Anette Asplund (KD), Jan Nyberg (MP), Eva Hedesand
Lundqvist (S) Thomas Olofsson (FP) och Erland Nilsson (LPo) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Gerd Niemi m fl (bilaga)
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2014-08-14
Arbets- och personalutskottet 2014-09-15 § 171
Kommunstyrelsen 2014-10-13, § 186

Beslutet skickas till
Gerd Niemi
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 163
Medborgarförslag om WiFi på bussarna inom Luleå
kommun
Dnr 2013.100-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget mot bakgrund av pågående
utredning om gratis WiFi i Luleå centrum.

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.
Kommunfullmäktige har 2013-08-26 § 183 beslutat återremittera ärendet för
att klargöra kostnadsbilden för WiFi på bussarna. Kommunledningsförvaltningen har även begärt in ett yttrande från stadsbyggnadskontoret. Nu
föreligger Länstrafikens redogörelse för kostnader förknippade med WiFi på
bussarna och stadsbyggnadskontorets yttrande.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-15 § 173 föreslagit fullmäktige avslå
medborgarförslaget mot bakgrund av pågående utredning om gratis WiFi i
Luleå centrum.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 163 (forts)
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § bifallit arbets- och personalutskottets
förslag.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (FP), Anette Asplund (KD) och Nina Berggård (V) föreslår
återremittera ärendet för att utreda frågan i samband med utredning om
gratis WiFi i Luleå centrum.
Niklas Nordström (S) och Erland Nilsson (LPo) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Thomas Olofssons förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition
och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Länstrafikens yttrande
Länstrafiken har 2014-08-14 vid sina senaste upphandlingar ställt krav på
WiFi i fordon som trafikerar stomlinjenätet i länet, dvs den mer långväga
linjetrafiken. Något upphandlingskrav på internetuppkoppling på kortare
linjer har inte gjorts.
WiFi går att eftermontera på de fordon som trafikerar det lokala linjenätet i
Luleå. En fast installationskostnad på ca 8 000 kronor samt ett
årsabonnemang på 2 400 kronor/fordon tillkommer.
Antal fordon i det lokala linjenätet i Luleå är 16 st. Installationskostnader
skulle därmed uppgå till 128 000 kronor och den årliga kostander för
abonnemangen för dessa fordon skulle uppgå till 38 400 kronor/år.
Luleå kommun har det ekonomiska och politiska ansvaret för den
inomkommunala trafiken och kan om man så vill välja att uppgradera
vagnsparken med WiFi till denna kostnad.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Stadsbyggnadskontoret instämmer helt i det yttrande till medborgarförslaget
som Luleå Lokaltrafik AB lämnat.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 163 (forts)
Att införa WiFi på alla LLT:s bussar skulle innebära en investering på 222 000
kronor och en årlig driftkostnad på 341 000 kronor. Motsvarande kostnader
för att införa WiFi på alla Länstrafikens bussar som trafikerar Luleås byar
skulle bli 128 000 respektive 38 000 kronor.
Detta är pengar som måste tillföras LLT respektive Länstrafiken eftersom det
inte ryms inom de anslag för trafiken som finns idag.
Nyttan av att införa WiFi på bussarna anser vi blir begränsad då de flesta
idag har tillgång till mobila lösningar och de flesta som reser inom
kommunen inte tillbringar så lång tid på bussen. Vi anser därför att de
pengar som krävs för
WiFi skulle kunna användas på bättre sätt för att få ett ökat kollektivt resande
i Luleå.
Luleå Lokaltrafik ABs yttrande (2013-11-08)
Kostnader för införande och drift av WiFi för LLT:s bussar har beräknats till
en engångskostnad på 221 775 kronor samt en beräknad driftskostand på
341 316 kronor per år. LLT anser att kundnyttan är relativt liten och
rekommenderar därmed att avslå medborgarförslaget med följande
motivering:
Med de relativt korta resor (snittresa 12-15 min) som våra resenärer gör tror
vi inte att så många kommer att koppla upp sig via WiFi på bussen.
Bedömningen är att de flesta idag har ett mobilt abonnemang med en relativt
låg kostnad för surf och ser av den anledningen ingen störres nytta i att införa
WiFi till de kostander för införande och drift som det innebär.
LLT rekommenderar att de kostander som införandet innebär används till
satsningar som kan ge en större kund- och samhällsnytta, t ex genom att
utveckla linjerna med tätare turer under vissa tider för några linjer, förbättra
luftkvaliteten i tätorten genom att satsa mer på förnyelsebara drivmedel i
snabbare takt än planerat eller att använda mer medel till att genomföra
revandeundersökningar och utföra fler riktade kampanjer, för att därmed öka
resandet och bidra till fördubblingsmålet av kollektivtrafiken.

Beslutsunderlag



Medborgarförslag från Sofia Malmberg och Aylin Gültekin
Kommunfullmäktige § 33, 2013-02-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 163 (forts)
 Luleå Lokaltrafiks yttrande 2013-06-03
 Luleå Lokaltrafiks yttrande 2013-11-08
 Länstrafikens yttrande 2014-08-14
 Stadsbyggnadskontorets yttrande 2014-09-09
 Arbets- och personalutskottet § 173, 2014-09-15
 Kommunstyrelsen § 187, 2014-10-13
Beslutet skickas till
Sofia Malmberg och Aylin Gültekin
Luleå Lokaltrafik AB
Länstrafiken i Norrbotten AB
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 164
Medborgarförslag om Svartöberget
Dnr 2013.46-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Eva Wenngren föreslår i medborgarförslag 2013-01-15 att kommunen
tillsammans med LKAB inrättar ett övergångsområde typ ”Gruvstadspark”
av Svartöberget. Detta i avvaktan på nästa era i Svartöbergets historia, som
borde innebära att berget med sluttningar planläggs som frilufts- och
bostadsområde.
Kommunfullmäktige har 2013-01-28 § 6 beslutat att medborgarförslaget får
ställas och överlämnar det till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande av
stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret har 2014-09-08 beslutat föreslå fullmäktige att
tillstyrka medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-29 § 186 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla stadsbyggnadskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 188 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Svartöberget ska enligt översiktsplanen priorieteras för bostäder och
arbetsplatser. Befintliga verksamheter vid Svartöberget behöver omlokaliJusterandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

18 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 164 (forts)
seras innan området kan bebyggas med bostäder. Miljöaspekter som störningar och saneringsbehov behöver utredas. Svartöberget, som till största del
ägs av LKAB, är ett gammalt industriområde som idag till stora delar inte är
tillgängligt för allmänheten. Berget har naturvärden och det finns möjlighet
till fina utblickar över Luleå centrum och vattnet. Enligt översiktsplanen ska
behovet av grönstruktur och bevarande av naturvärden särskilt beaktas vid
planläggning.
Stadsbyggnadskontoret anser att medborgarförslaget är bra och har därför
beslutat att inleda en utredning kring hur Svartöberget skulle kunna bli mer
tillgängligt för medborgarna. Utredningen kommer att ske i form av ett
examensarbete som kommer att utföras under 2014-2015.

Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Eva Wenngren (bilaga)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-09-08
Arbets- och personalutskottet § 186, 2014-09-29
Kommunstyrelsen § 188, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Eva Wenngren
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 165
Förskottering för ombyggnad av riksväg 97, Sunderbyn –
Sävast
Dnr 2014.708-519

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Luleå kommun förskotterar ombyggnaden
av riksväg 97 med början tidigast 2016.

Sammanfattning av ärendet
Ett avtal har upprättats mellan Bodens och Luleå kommuner och Trafikverket
angående byggande och finansiering av väg 97, delen Sunderbyn - Sävast.
Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i
Luleå kommun och Bodens kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län,
generaldirektören för Trafikverket samt av regeringen.
Vägprojektet ingår i Länsplan för regional transportinfrastruktur i
Norrbottens län 2014 - 2025 med planerad byggstart år 2017. Kostnaden
(Trafikverkets kalkyl augusti 2014) för återstående åtgärder är 276 miljoner.
Byggstart beräknas ske 2016 med en ökad produktionstakt i förhållande till
den regionala planen. Byggtiden är beräknad till tre år.
Projektet avser mötesseparering på hela den aktuella vägsträckan. Skälen för
behovet av förskottering är att projektet är angeläget för samtliga inblandade
parter samt att en förskottering är en förutsättning för ett genomförande då
ombyggnaden totalt tar en stor del av utrymmet i den regionala
transportplanen.
Enligt de bedömningar Trafikverket gör och med hänsyn till utrymmet i den
regionala transportplanen ska Bodens och Luleå kommuner börja förskottera
projektet 2016 med första återbetalning 2019 då det är färdigställt.
Den totala summan Luleå kommun ska förskottera bedöms för närvarande
till 130 miljoner kronor.
Förskotteringssumman, när återbetalning kan påbörjas och hur lång
återbetalningstiden blir kan dock komma att justeras beroende på faktisk

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 165 (forts)
byggkostnad och vad regeringen årsvis faktiskt anslår till den regionala
planen.
Stadsbyggnadskontoret har 2014-05-08 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Luleå kommun förskotterar ombyggnaden av riksväg 97 med början
tidigast 2016.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-09-22 § 72 bifallit stadsbyggnadskontorets
förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 189 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Jan Nyberg (MP), Anders Josefsson (M), Erland Nilsson
(LPo), Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutsunderlag





Avtalför förskottering av objekt väg 97 Sunderbyn-Sävast
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-08
Plan- och tillväxtutskottet § 72, 2014-09-22
Kommunstyrelsen § 189, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret
Trafikverket

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
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§ 166
Delårsrapport per 31 augusti 2014
Dnr 2014.743-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten och att utöka
barn- och utbildningsnämndens investeringsram med 25 000 tkr enligt bilaga
2.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets andra delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten omfattar nämndernas
verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunstyrelsens
måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en
prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget
2014-2016) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både
uppföljning kommunstyrelsens och nämndernas styrkort.

Periodresultat
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 87,7
mkr vilket är 47,4 mkr bättre än budget. Verksamheternas resultat (jmf med
budget) på 42,6 mkr är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive
underskott (se nämndernas driftsredovisning på nästa sida). Både nettot av
skatteintäkter och generella statsbidrag (+7,0 mkr) och saldot av finansiella
intäkter och kostnader (+16,7 mkr) är bättre än budget. I verksamhetens
nettokostnad ingår även semesterlöneskulden per 140830.
Årsprognosresultat
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett negativt helårsresultat
på -32,3 mkr vilket är ca 18 mkr bättre än budget. Nämndernas sammanlagda
avvikelse mot budget beräknas uppgå till 12,9 mkr.
Äskande om utökad investeringsram
Barn-och utbildningsnämnden har lämnat in äskande om utökad
investeringsram för 2014 med 25 000 tkr enligt bilaga 2. Förvaltningen har
under projektets införande fått uppdraget att datorerna för elever i årskurs 79 och gymnasiet ska köpas och inte hyras vilket innebär att förvaltningen
behöver utöka sin nuvarande investeringsram.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
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§ 166 (forts)
Arbets- och personalutskottet har 2014-10-13 § 205 föreslagit fullmäktige
godkänna delårsrapporten och att utöka barn- och utbildningsnämndens
investeringsram med 25 000 tkr enligt bilaga 2.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 196 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Kommunsekreteraren informerar om att revisorernas bedömning av
delårsrapporten inkommit efter att fullmäktiges sammanträdeshandlingar
skickats ut och redogör kort för innehållet i revisorernas bedömning.

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

Beslutsunderlag





Delårsrapport (separat bilaga)
Äskande om utökad investeringsram för barn- och utbildningsnämnden
(bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 205, 2014-10-13
Kommunstyrelsen § 196, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Övriga nämnder

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 167
Ansökan om elitsponsring 2014 – 2015, Luleå Hockey (2:a
ansökan)
Dnr 2014.723-14

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att utreda om Luleå
kommuns modell för elitsponsring ska förändras och i sådana fall på vilket
sätt.

Sammanfattning av ärendet
Luleå hockey har inkommit med ytterligare en ansökan om elitsponsring för
säsongen 2014-2015 där de önskar få beviljat ytterligare 100 tkr. Luleå Hockey
är ett av de Luleås starkaste fristående varumärken och en klubb med många
supportrar och följare. Luleå Hockey exponeras mycket nationellt och agerar
som ambassadörer för Luleå på sina resor runt om i Sverige.
Luleå Hockey arbetar för att skapa en positiv bild av Luleå vilket medför en
positiv påverkan på varumärket Luleå. Det är troligt att detta attraherar
presumtiva inflyttare till Luleå och bidrar till kommunens expansionsplaner.
Luleå Hockey fungerar också som stark förebild för Luleås barn och
ungdomar.
Utvecklingskontoret har föreslagit plan- och tillväxtutskottet besluta att
anslå 100 000 kr i elitsponsring till Luleå Hockey för säsongen 2014-2015 i
utbyte mot exponering på den digitala mediakuben, 4 st. hörnskärmar.
Pengarna tas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-09-22 § 83 föreslagit fullmäktige bifalla
utvecklingskontorets förslag och att pengarna anslås från
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 198 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

Sammanträdet
Niklas Nordström (S), Yvonne Stålnacke (S) och Agim Sulaj (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 167 (forts)
Anders Josefsson (M), Jonas Brännberg (RS), Jan Nyberg (MP) och Anette
Asplund (KD) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Nina Berggård (V), Carola Lidén (C) och Erland Nilsson (LPo) föreslår i första
hand återremiss för att utreda om Luleå kommuns modell för elitsponsring
ska förändras och i sådana fall på vilket sätt, och i andra hand att avslå
kommunstyrelsens förslag.
Thomas Olofsson (FP) och Oskar Rosengren (SD) föreslår återremittera
ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Nina Berggårds förslag om återremiss under proposition
och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs och verkställs, där en ja-röst innebär återremiss för att utreda
om Luleå kommuns modell för elitsponsring ska förändras och i sådana fall
på vilket sätt, och en nej-röst innebär att ärendet behandlas vid
sammanträdet.
Efter votering konstaterar ordföranden att resultatet blivit 22 ja-röster och 39
nej-röster och att detta innebär en minoritetsåterremiss.

Beslutsunderlag





Ansökan om elitsponsring från Luleå hockey (bilaga)
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse
Plan- och tillväxtutskottet § 83, 2014-09-22
Kommunstyrelsen § 198, 2014-10-13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 168
Beslut om ansvarsfrihet för Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Dnr 2014.680-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda
ledamöterna för år 2013.

Sammanfattning av ärendet
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten har till samtliga
kommunen i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting översänt
underlag för fullmäktige i respektive medlemskommun och landstinget för
att besluta om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunledningsförvaltningen föreslår i skrivelse 2014-09-12 att fullmäktige
beviljar Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna för år 2013.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-15 § 179 föreslagit fullmäktige
bevilja Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna för år 2013.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 202 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) och Anders Josefsson (M) anmäler jäv och lämnar mötet
under ärendets behandling. Jan Nyberg (MP) väljs som justerare i Anders
Josefssons ställe under ärendets behandling.
Niklas Nordström 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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§ 168 (forts)

Beslutsunderlag








Årsredovisning Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
(separat bilaga)
Revisionsberättelse och granskning RKM för år 2013 (separat bilaga)
Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2013
Granskningsrapport Norrtåg AB 2013
Granskningsrapport Transitio AB 2013
Arbets- och personalutskottet § 179, 2014-09-15
Kommunstyrelsen § 202, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 169
Handlingsplan för finskt förvaltningsområde
Dnr 2014.744-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta kommunövergripande handlingsplan för
finskt förvaltningsområde.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun ingår i det finska förvaltingsområdet sedan 1 februari 2013.
Det innebär att den sverigefinska minoriteten har särskilda lagstadgade
rättigheter i kommunen enligt lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (2009:724). Minoritetslagens intentioner är att skydda
nationella minoriteternas fortlevnad och bevara och utveckla
minoritetsspråken.
Luleå kommun har ett ansvar för att skydda den sverigefinska minoritetens
rättigheter, främja deras möjligheter att utveckla kultur och språk, aktivt
arbeta för finska språkets revitalisering samt samråda med sverigefinska
minoriteten.
Kommunledningsförvaltningen ha utarbetat en kommunövergripande
handlingsplan för kommunens arbete med den sverigefinska minoriteten.
Handlingsplanen tydliggör vad det innebär för Luleå kommun att vara finskt
förvaltningsområde. Den beskriver vad som konkret behöver göras och hur vi
ska gå tillväga för att uppfylla lagens intentioner. Förslaget har varit föremål
för samråd med den sverigefinska samrådsgruppen.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-29 § 193 beslutat föreslå
fullmäktige anta kommunövergripande handlingsplan för finskt
förvaltningsområde.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 203 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 169 (forts)

Sammanträdet
Bertil Bartholdson (V), Jonas Brännberg (RS), Yvonne Stålnacke (S), Anette
Asplund (KD), Oskar Rosengren (SD), Nils Harnesk (S), Nina Berggård (V),
Annelie Mattsson-Djos (MP), Margaretha Lindbäck (S), Niklas Nordström (S)
och Carola Lidén (C) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutsunderlag





Förslag till kommunövergripande handlingsplan för finskt
förvaltningsområde (bilaga)
Bilaga till handlingsplan, statistik (bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 193, 2014-09-29
Kommunstyrelsen § 203, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Samordnaren för finskt förvaltningsområde

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 170
Årsberättelse 2013 med bokslut och revisionsrapport för
Samordningsförbundet Pyramis
Dnr 2014.701-10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Pyramis har upprättat årsberättelse med bokslut för
verksamhetsåret 2013.
Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen samt
förbundsstyrelsens förvaltning och tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunledningsförvaltningen har 2014-09-21 beslutat föreslår fullmäktige
tillstyrka att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-29 § 194 beslutat föreslå
fullmäktige bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2013.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 204 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Margareta Bladfors Eriksson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under
behandlingen av ärendet.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

30 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 170 (forts)

Beslutsunderlag







Årsberättelse med bokslut 2013 (separat bilaga)
Revisionsberättelse för 2013 (separat bilaga)
PM till förbundsstyrelsen 2014-09-08 (separat bilaga)
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-09-21
Arbets- och personalutskottet § 194, 2014-09-29
Kommunstyrelsen § 204, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Pyramis

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

31 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 171
Huvudreglemente för Luleå kommun
Dnr 2014.738-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet att eventuellt beakta
revisionens synpunkter och att ärendet tas upp vid ett sammanträde i
fullmäktige innan årsskiftet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 130 att förändra
nämndsorganisationen genom att avveckla miljönämnden,
byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Fullmäktige beslutade samtidigt
att inrätta en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnadsnämnd.
Kommunchefen fick i uppdrag att utarbeta förslag till nya reglementen samt
anpassa kommunstyrelsens styrdokument.
En arbetsgrupp inrättades bestående av chefen för tekniska förvaltningen,
chefen för stadsbyggnadskontoret och chefen för miljökontoret med
kanslichefen som sammankallande.
Det förslag som är framtaget har varit föremål för remisshantering.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-29 § 196 föreslagit fullmäktige anta
huvudreglemente för Luleå kommun att gälla från och med 2015-01-01 med
ändringen att sista stycket under § 15 Offentliga sammanträden stryks och att
uppdra till kommunens nämnder att anpassa sitt verksamhetsspecifika
reglemente mot bakgrund av punkt 1.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 206 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag, med tillägg under rubriken Verksamhetsområde
enligt följande: ”Nämnderna ska stödja kommunstyrelsen i genomförandet av
fullmäktiges mål och vision för hela kommunen.”

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

32 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 171 (forts)

Sammanträdet
Kommunsekreteraren informerar om att revisionen efter att
sammanträdeshandlingarna till fullmäktige skickats ut inkommit med
synpunkter på förslag till reglemente.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår återemittera ärendet för att eventuellt beakta
revisionens synpunkter och att ärendet tas upp vid ett sammanträde i
fullmäktige innan årsskiftet.
Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla Yvonne Stålnackes förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag





Remissvar med synpunkter (separat bilaga)
Huvudreglemente (bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 196, 2014-09-29
Kommunstyrelsen § 206, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

33 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 172
Kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2014.739-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att eventuellt
beakta revisionens synpunkter och att ärendet tas upp vid ett sammanträde i
fullmäktige innan årsskiftet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 130 att förändra
nämndsorganisationen genom att avveckla miljönämnden,
byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Fullmäktige beslutade samtidigt
att inrätta en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnadsnämnd.
Kommunchefen fick i uppdrag att utarbeta förslag till nya reglementen samt
anpassa kommunstyrelsens styrdokument.
En arbetsgrupp inrättades bestående av chefen för tekniska förvaltningen,
chefen för stadsbyggnadskontoret och chefen för miljökontoret med
kanslichefen som sammankallande.
Det förslag som är framtaget har varit föremål för remisshantering.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-29 § 197 föreslagit fullmäktige
fastställa reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 2015-01-01.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 207 beslutat föreslå fullmäktige fastställa
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 2015-01-01 med
följanden tillägg/ändringar:
1. § 1 Styrelsen ska inom kommunen svara för att föreslå, följa upp och
utvärdera finansiella….
2. § 7 svara för uppföljning och utvärdering av de övergripande….
3. § 7 utskottet/-s ersätts med budgetberedningen/budgetberedningens
4. tillägg under rubriken Mark- och översiktsplanering:
- detaljplanefrågor som inte hanteras av fullmäktige eller annan nämnd
- samordning av infrastruktur och exploateringsverksamhet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

34 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 172 (forts)
5. tillägg under rubriken Personal:
- utveckling av samordning av policys och riktlinjer för personalpolitik och
personaladministration
6. tillägg under rubriken Styrelsen ska vidare svara för:
- samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningschefer
- uppgifter som följer av att kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd
7. tillägg under rubriken Hållbar utveckling:
- föra strategiska dialoger och skapa relationer med centrala aktörer inom
näringsliv, civil- och forskarsamhälle

Sammanträdet
Kommunsekreteraren informerar om att revisionen efter att
sammanträdeshandlingarna till fullmäktige skickats ut inkommit med
synpunkter på förslag till reglemente.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår återemittera ärendet för att eventuellt beakta
revisionens synpunkter och att ärendet tas upp vid ett sammanträde i
fullmäktige innan årsskiftet.
Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla Yvonne Stålnackes förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag





Remissvar med synpunkter (separat bilaga)
Kommunstyrelsens reglemente (bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 197, 2014-09-29
Kommunstyrelsen § 207, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

35 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 173
Stadsbyggnadsnämndens reglemente
Dnr 2014.741-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för att eventuellt beakta
revisionens synpunkter och att ärendet tas upp vid ett sammanträde i
fullmäktige innan årsskiftet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 130 att förändra
nämndsorganisationen genom att avveckla miljönämnden,
byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Fullmäktige beslutade samtidigt
att inrätta en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnadsnämnd.
Kommunchefen fick i uppdrag att utarbeta förslag till nya reglementen samt
anpassa kommunstyrelsens styrdokument.
En arbetsgrupp inrättades bestående av chefen för tekniska förvaltningen,
chefen för stadsbyggnadskontoret och chefen för miljökontoret med
kanslichefen som sammankallande.
Det förslag som är framtaget har varit föremål för remisshantering.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-29 § 198 föreslagit fullmäktige
fastställa reglemente för stadsbyggnadsnämnden att gälla från och med 201501-01 med följande ändring:
- Förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav,
med undantag för idrotts-och fritidsanläggningar som under 2014 har
förvaltats av fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 208 beslutat föreslå fullmäktige fastställa
reglemente för stadsbyggnadsnämnden att gälla från och med 2015-01-01
med följande ändring:
- Sjunde strecksatsen
Förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav,
med undantag för idrotts-och fritidsanläggningar som under 2014 har
förvaltats av fritidsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 173 (forts)
-

tredje strecksatsen
”med undantag för översiktsplanering” stryks och följande läggs till:
Gäller ej detaljplaner som antas av annan nämnd eller kommunfullmäktige.

Sammanträdet
Kommunsekreteraren informerar om att revisionen efter att
sammanträdeshandlingarna till fullmäktige skickats ut inkommit med
synpunkter på förslag till reglemente.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår återemittera ärendet för att eventuellt beakta
revisionens synpunkter och att ärendet tas upp vid ett sammanträde i
fullmäktige innan årsskiftet.
Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla Yvonne Stålnackes förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag





Remissvar med synpunkter (separat bilaga)
Kommunstyrelsens reglemente (bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 198, 2014-09-29
Kommunstyrelsen § 208, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

37 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 174
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente
Dnr 2014.740-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet för att eventuellt beakta
revisionens synpunkter och att ärendet tas upp vid ett sammanträde i
fullmäktige innan årsskiftet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 130 att förändra
nämndsorganisationen genom att avveckla miljönämnden,
byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Fullmäktige beslutade samtidigt
att inrätta en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och byggnämnd.
Kommunchefen fick i uppdrag att utarbeta förslag till nya reglementen samt
anpassa kommunstyrelsens styrdokument.
En arbetsgrupp inrättades bestående av chefen för tekniska förvaltningen,
chefen för stadsbyggnadskontoret och chefen för miljökontoret med
kanslichefen som sammankallande.
Det förslag som är framtaget har varit föremål för remisshantering.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-29 § 199 föreslagit fullmäktige
besluta att nämnden ska heta miljö- och byggnadsnämnden, att ändra
förvaltningens namn på motsvarande sätt och att fastställa reglemente för
miljö- och byggnadsnämnden att gälla från och med 2015-01-01.
Kommunstyrelsen har 2017-10-13 § 209 föreslagit fullmäktige besluta att
nämnden ska heta miljö- och byggnadsnämnden och att ändra förvaltningens
namn på motsvarande sätt samt att fastställa reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden att gälla från och med 2015-01-01.

Sammanträdet
Kommunsekreteraren informerar om att revisionen efter att
sammanträdeshandlingarna till fullmäktige skickats ut inkommit med
synpunkter på förslag till reglemente.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 174 (forts)
Yvonne Stålnacke (S) föreslår återemittera ärendet för att eventuellt beakta
revisionens synpunkter och att ärendet tas upp vid ett sammanträde i
fullmäktige innan årsskiftet.
Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla Yvonne Stålnackes förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag





Remissvar med synpunkter (separat bilaga)
Kommunstyrelsens reglemente (bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 199, 2014-09-29
Kommunstyrelsen § 209, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

39 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 175
Medborgarförslag om SMS-biljetter på Luleå Lokaltrafiks
bussar
Dnr 2013.106-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget med förklaring att
systemen är under utveckling och intentionen hos LLT är att utöka
möjligheterna för köp av bussbiljetter för resenärerna.

Sammanfattning av ärendet
Mathea Andorsen föreslår i ett medborgarförslag 2012-12-06 att det ska finnas
sms-biljetter på Luleå Lokaltrafiks bussar så man slipper oroa sig för busskort
och busspengar. Andorsen föreslår även att friskolorna bör få gratis
skolskjuts eller i alla fall skolbusskort. Vissa åker lång väg till skolan och det
kan bli dyrt.
Kommunfullmäktige har 2013-02-25 § 34 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget från Luleå
Lokaltrafik AB.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-08-12 § 166 återremitterades
förslaget för att bereda förslaget om gratis skolskjuts för friskolorna.
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter begärt in yttrande över
förslaget från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden (2013-10-24 § 99) och Luleå Lokaltrafik (201305-29) har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarföreslaget.
Barn- och utbildningsnämndens förslag avser den del av medborgarförslaget
som gäller gratis skolskjuts till elever på friskolor.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 286 beslutat bifalla barn- och
utbildningsnämndens och Luleå Lokaltrafik AB:s förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 301 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

40 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 175 (forts)
Kommunfullmäktige har 2103-12-16 § 291 beslutat att återremittera ärendet
och att uppdra till Luleå Lokaltrafik AB att ta fram kostnadsförslag för
utveckling av en mobilapplikation för betalning av bussresor.
Luleå Lokaltrafik AB har i skrivelse 2014-09-04 beslutat föreslå fullmäktige att
avslå medborgarförslaget med förklaring att systemen är under utveckling
och intentionen hos LLT är att utöka möjligheterna för köp av bussbiljetter för
resenärerna.
Arbets- och personalutskottet har 2014-09-29 § 187 föreslagit fullmäktige
besluta att avslå medborgarförslaget med förklaring att systemen är under
utveckling och intentionen hos LLT är att utöka möjligheterna för köp av
bussbiljetter för resenärerna.
Kommunstyrelsen har 2014-10-13 § 210 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Luleå Lokaltrafiks yttrande 2014-09-04
Idag har LLT inte den tekniken på bussarna som möjliggör betalning med
SMS-biljett. För ett införande måste uppdatering/utveckling av befintligt
biljett- och betalsystem genomföras.
LLT har genomfört en övergripande utredning av införande av app-biljetter,
istället för SMS-biljetter, vilket även skulle överensstämma med de planer för
utveckling av biljett- och betalsystem som de fyra nordliga länstrafikbolagen
arbetar med. App-biljetter med QR-läsare är ett säkrare system än de system
som finns för SMS-biljetter.
Införande av app-biljetter innebär för LLT att en uppgradering av
biljettsystem, nya kortterminaler för möjliggörande av betalning med
betalkort, byte av befintliga validarorer för busskort samt QR-läsare för
validering av app-biljetten måste genomföras. Denna uppgradering måste
genomföras på alla LLT:s 62 bussar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

41 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 175 (forts)
Kostnaderna för införande av detta system innebär en total investeringskostnad på 3,6 miljoner kr exkl QR-läsare (har inte fått en ett pris på det) samt
en ökad driftskostnad på ca 250 000 kronor/år. Att investeringskostnaden är
så hög beror på att LLT måste investera i nya datorer på alla bussar.
Med anledning av ovanstående anser LLT att det inte i dagsläget är möjligt
att införa den typen av betalningsmöjlighet för resenärerna, men att
alternaiva möjligheter till köp av bussbiljetter finns med i framtidsplanerna
för utveckling av biljett- och betalsystem.

Beslutsunderlag











Medborgarförslag från Mathea Andorsen (bilaga)
Kommunfullmäktige § 34, 2013-02-25
Luleå Lokaltrafiks yttrande 2013-05-29
Kommunstyrelsens beslut om återremiss 2013-08-12
Barn- och utbildningsnämnden § 99, 2013-10-24 (bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 286, 2013-11-25
Kommunstyrelsen § 301, 2013-12-02
Luleå Lokaltrafiks yttrande 2014-09-04
Arbets- och personalutskottet § 187, 2014-09-29
Kommunstyrelsen § 210, 2014-10-13

Beslutet skickas till
Mathea Andorsen
Luleå Lokaltrafik AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

42 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 176
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
inom LSS per 30 juni 2014
Dnr 2014.694-731

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige beslutar att godkänna statistikrapport avseende ej verkställda
gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 30 juni 2014.

Sammanfattning av ärendet
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 h § (LSS) föreskriver
att socialnämnden ska lämna till fullmäktige en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader, från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut enligt 9 § LSS att rapportera för 2:a kvartalet 2014 fördelade på typ av
insats och kön.
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS
Ej verkställda gynnande
Summa
beslut fördelade på män
total
respektive kvinnor
Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
0
0
0
Biträde av personlig assistans (9.2)
0
1
1
Ledsagarservice (9.3)
0
0
0
Biträde av kontaktperson (9.4)
0
2
2
Avlösarservice i hemmet (9.5)
0
0
0
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
0
0
0
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7)
0
0
0
Boende i familjehem eller bostad med särskild
0
0
0
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
1
3
4
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
0
0
0
Summa total
1
6
7

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

44 (66)

§ 176 (forts)
För redovisningsperioden anmäler socialnämnden 7 st gynnande beslut enligt 9 §
LSS, som inte har verkställts inom föreskriven tid, 90 dagar från att biståndet
beviljades eller avbröts.
Biträde av personlig assistans 9.2 LSS (1 st)
Ej verkställt inom föreskriven tid på grund av att den enskildes valt att skjuta
upp verkställigheten. Fördröjningen ligger på 6 månader.
Biträde av kontaktperson 9.4 (2 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lämplig
personal/uppdragstagare. Fördröjningarna ligger på 1 år vardera.
Bostad med särskild service 9.9 LSS (4 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att den enskilde och dennes
företrädare tackat nej till erbjudande om bostad av skäl som att den inte varit
inom önskat område eller inte varit ändamålsenliga.
Fördröjningarna ligger i spannet 3 månader upp till 1 år.
En jämförelse med föregående redovisningsperioder visar följande statistiska
data:
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS
Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
Biträde av personlig assistans (9.2)
Ledsagarservice (9.3)
Biträde av kontaktperson (9.4)
Avlösarservice i hemmet (9.5)
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
(9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna
(9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
Summa total

2013-12-31
0
0
0
2
0
0
0

2014-03-31
0
1
0
3
0
0
0

2014-06-30
0
1
0
2
0
0
0

0

0

0

3

5

4

0
5

0
9

0
7

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 176 (forts)
Socialnämnden har 2014-08-29 § 147 beslutat överlämna statisktikrapport till
kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS
per den 30 juni 2014.

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Rapporteringsunderlag från verksamheterna
Socialnämnden § 147, 2014-08-29

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

45 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

46 (66)

§ 177
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
inom SoL per 30 juni 2014
Dnr 2014.695-70

Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige beslutar att godkänna statistikrapport avseende ej verkställda
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per den 30 juni 2014.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser i socialtjänstlagen 16 kap 6 § h föreskriver att socialnämnden
ska redovisa till fullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som
nämnden inte har verkställt inom tre månader från beslutsdagen, samt
gynnande beslut som avbrutits och som inte verkställts på nytt inom nämnda
period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden
d.v.s. hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive
kvinnor.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut att rapportera för 2:a kvartalet 2014 fördelade på typ av insats och kön.
Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om funktions-hindrade enligt SoL
IFO = Individ- och familjeomsorg
Särskilt boende ÄO
Särskilt boende, OF
Dagverksamhet/sysselsättning ÄO
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning OF
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO
Familjehem IFO
Summa total

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på män
respektive kvinnor
4
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

6

Kommunledningsförvaltningen

Summa
total

9
1
0
0
0
0
0
0
10

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

47 (66)

§ 177 (forts)
Socialnämnden rapporterar 10 st gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte har
verkställts inom föreskriven tid, 90 dagar från det att biståndet beviljades eller
avbröts.
Särskilt boende ÄO (9 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på följande:
4 ärenden avser ansökan om parboende för makar. Fördröjningarna av
verkställighet beträffande dessa beror på att det inte funnits lediga bostäder
för parboende och att makarna önskat specifika boenden och tackat nej till
erbjudanden på andra boenden.
5 ärendena har inte verkställts i tid av olika skäl som att den enskilde inte
varit redo eller känt sig motiverad att flytta till särskilt boende och därmed
velat avvakta eller att den enskilde haft specifika önskemål av boende där det
inte funnits lediga bostäder under perioden.
Särskilt boende OF (1)
Fördröjningen av verkställighet beror på att det inte funnits ändamålsenliga
boenden att tillgå som passar den enskildes behov.
En jämförelse med de tre senast föregående kvartalsrapporterna visar följande
statistiska data
Verksamheter
2013-09-30
2013-12-31
2014-03-31
Särskilt boende ÄO
4
5
7
Korttidsboende ÄO
0
0
0
Särskilt boende, OF
4
0
0
Kontaktperson OF
0
0
0
Dagverksamhet/syssel0
0
0
sättning OF
Kontaktperson IFO
0
1
1
Kontaktfamilj IFO
2
3
3
Familjehem IFO
0
0
0
Synq IFO
0
0
0
Anhörigbehandling
0
0
0
Summa
10
9
11

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

2014-06-30
9
0
1
0
0
0
0
0
0
0
10

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 177 (forts)
Socialnämnden har 2014-08-29 § 146 beslutat överlämna statistikrapport till
fullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen per den 30 juni 2014.

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Rapporteringsunderlag från verksamheterna
Socialnämnden § 146, 2014-08-29

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

48 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 178
Snabbinterpellation om datorer till Välkomstens elever
Dnr 2014.838-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas, anser
interpellationen besvarad och förklarar interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård (V) och Annika Sundström (V) har lämnat in en
snabbinterpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om
datorer till Välkomstens elever.
Barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning har beslutat att alla Luleå
kommuns elever i högstadiet och gymnasiet ska på tillgång till en personligt
disponerad dator för att använda som hjälpmedel i sina studier. Det visar sig
att Välkomstens elever är undantagna denna plan. Med anledning av detta
har Nina Berggård och Annika Sundström ett antal frågor till barn- och
utbildningsnämndens ordförande.

Sammanträdet
Nina Berggård (V) föredrar interpellationen.
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får ställas och finner att
fullmäktige beslutar att den får ställas.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg (S) besvarar
interpellationen och föreslår att interpellationen därmed är besvarad.
I interpellationsdebatten deltar Nina Berggård (V), Ingrid Norberg (S), Hans
Pettersson (V), Annika Sundström (V), Agim Sulaj (S), Sana Suljanovic (M),
Samuel Ek (KD), Carola Lidén (C), Bertil Bartholdson (V), Yvonne Stålnacke
(S), Joakim Andersson (S) och Peter Hedlund (S).

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

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

49 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 178 (forts)

Beslutsunderlag



Snabbinterpellation från Nina Berggård och Annika Sundström (bilaga)
Svar på interpellationen från barn- och utbildningsnämndens ordförande
(bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

50 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 179
Val av ledamot i Lulebo AB:s styrelse
Dnr 2014.854-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Claudia Henriksson (M) till ledamot i
Lulebo AB:s styrelse för perioden fram till kommande årsstämma.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att utse ledamot i Lulebo AB:s styrelse.
Nya Moderaterna nominerar Claudia Henriksson till ledamot i Lulebo AB:s
styrelse.

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

Beslutsunderlag


Moderaternas nominering

Beslutet skickas till
Claudia Henriksson
Lulebo AB
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

51 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 180
Medborgarförslag om röjning av sly på Mjölkudden,
Tunastigen och Notviken
Dnr 2014.737-008

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

Sammanfattning av ärendet
Lilian Grahn föreslår i medborgarförslag 2014-09-14 att kommunen ska röja
sly vid cykelvägen som går längs vattnet vid Mjölkudden, Tunastigen och
Notviken.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Lilian Grahn

Beslutet skickas till
Lilian Grahn
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

52 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 181
Medborgarförslag om kollektivtrafik till Bensbyn och
Persön
Dnr 2014.753-008

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

Sammanfattning av ärendet
Lars Folkesson föreslår i medborgarförslag 2014-09-22 att Luleå Lokaltrafik
AB förlänger turen som går till Björkskatan/Hällbacken med en avgång i
timmen som går hela vägen ut till Bensbyn.
I dagsläget trafikerar Länstrafiken sträckan Bensbyn – Luleå med endast ett
fåtal turer per dag och endast en tur på lördagar.
Gunnel Nilsson föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att Luleå Lokaltrafik
AB börjar köra turer mellan Persön och Luleå.
I dagsläget är det endast Länstrafiken som trafikerar sträckan med få och
dyra turer.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Lars Folkesson

Beslutet skickas till
Lars Folkesson
Gunnel Nilsson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

53 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 182
Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar
Dnr 2014.757-008

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

Sammanfattning av ärendet
Gunnel Nilsson föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att kommunen ska
bygga ett antal laddningsstationer för elbilar. Detta skulle hjälpa till målet om
en fordonsflotta som är oberoende av fossila drivmedel samt minska buller
och utsläpp.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Gunnel Nilsson

Beslutet skickas till
Gunnel Nilsson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

54 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 183
Medborgarförslag om bättre stadsplanering för gång-,
cykel- och sparktrafikanter, urban odling m m.
Dnr 2014.758-008

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

Sammanfattning av ärendet
Peter Grusmark och Olga Sandberg föreslår i två medborgarförslag 2014-0920 att all stadsplanering ska ske utifrån gåendes och cyklisters perspektiv och
behov, att biltrafik längs Smedjegatan åter förbjuds, att kommunens
fordonsflotta ska drivas av förnybara drivmedel och att ytan för
parkeringsplatser i centrum minskar.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Peter Grusmark och Olga Sandberg

Beslutet skickas till
Peter Grusmark
Olga Sandberg
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

55 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 184
Medborgarförslag om ekologiska odlingar på förskolor,
skolor och äldreboenden
Dnr 2014.759-008

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

Sammanfattning av ärendet
Sofia Larsson och Bror Kajsajuntti föreslår i två medborgarförslag 2014-09-20
att kommunen möjliggör ekologisk odling på förskolors, skolors och
äldreboendens gårdar samt i stadsnära områden.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Sofia Larsson och Bror Kajsajuntti

Beslutet skickas till
Sofia Larsson
Bror Kajsajuntti
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

56 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 185
Medborgarförslag om Luleå kommuns energiförbrukning
Dnr 2014.761-008

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

Sammanfattning av ärendet
Barbro Midbjer föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att kommunens mål
för utsläpp av växthusgaser uppgår till minst 40 procents minskning och att
den totala energianvändningen i kommunkoncernen ska vara till minst 60
procent förnybar.
I nuvarande energieffektiviseringsplan är motsvarande mål satta till 20
procent respektive 30 procent.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Barbro Midbjer

Beslutet skickas till
Barbro Midbjer
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

57 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 186
Medborgarförslag om att Lulebo AB sätter upp solpaneler
på sina hus
Dnr 2014.762-008

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

Sammanfattning av ärendet
Margoth och Arne Skårman föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att Lulebo
AB sätter upp solpaneler på sina hus och utnyttjar att Luleå har så många
soltimmar.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Margoth och Arne Skårman

Beslutet skickas till
Margoth och Arne Skårman
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

58 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 187
Medborgarförslag om att återvinningsmarknaden ska ta
emot bildäck
Dnr 2014.763-008

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

Sammanfattning av ärendet
Bror Kajsajuntti föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att
återvinningsmarknaden i fortsättningen även tar emot bildäck som av
miljöskäl inte får dumpas på en soptipp.
Idag har Luleå ingen återvinning eller möjlighet att kasta gamla bildäck,
annat än till en avgift av 150 kr/st hos en företagare. Det medför att
människor som bara har råd med begagnade bilar får samla däck på hög.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Bror Kajsajuntti

Beslutet skickas till
Bror Kajsajuntti
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

59 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 188
Medborgarförslag om att plantera fler träd och buskar i
Luleå
Dnr 2014.764-008

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

Sammanfattning av ärendet
Marie Karlsson föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att fler träd och buskar
planteras i staden, främst längs Varvsleden och andra gator för att ta upp
utsläpp, stoft och minska buller och öka trevnaden för de boende och öka den
biologiska mångfalden med fler boplatser för insekter och fåglar. För
allergikers skull bör björkar dock inte planteras.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Marie Karlsson

Beslutet skickas till
Marie Karlsson
Tekniska nämnden/stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

60 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 189
Medborgarförslag om synkronisering av trafikljus
Dnr 2014.765-008

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

Sammanfattning av ärendet
Johan och Frida Wikén Karlenius föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att
kommunen planerar trafikflöden bättre och att trafikljusen längs exempelvis
Hertsöleden synkroniseras för att undvika onödigt många starter och stopp
för bilisterna. Därigenom skulle onödiga utsläpp från biltrafiken i Luleå
kunna minskas.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Johan och Frida Wikén Karlenius

Beslutet skickas till
Johan och Frida Wikén Karlenius
Tekniska nämnden/stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

61 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 190
Medborgarförslag om klimatkrav vid upphandlingar
Dnr 2014.766-008

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

Sammanfattning av ärendet
Sofia Larsson föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att Luleå kommun får
förstärkt kompetens i klimatkrav vid upphandlingar.
Om man vid varje upphandling ställde klimatkrav skulle effekten bli både
konkreta utsläppsminskningar och sätta press på producenterna. Enligt
utredningen (SOU 2013:12) finns stora outnyttjade möjligheter att tillämpa
klimatkrav vid upphandlingar.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Sofia Larsson

Beslutet skickas till
Sofia Larsson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

62 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 191
Medborgarförslag om att varje elev borde ha en iPad i
skolan
Dnr 2014.769-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Olivia Tullberg föreslår i medborgarförslag 2014-09-26 att varje elev borde ha
en egen iPad i skolan. Då kan man lära sig mer på olika spel som är både kul
och lärorikt. Mer än 70 procent av skolan vill ha en iPad, så det verkar bra.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Olivia Tullberg

Beslutet skickas till
Olivia Tullberg
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 192
Medborgarförslag om muddring av hamnen på DegeröBörstskär
Dnr 2014.782-008

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

Sammanfattning av ärendet
Gretel och Roland Jonsson föreslår i medborgarförslag 2014-10-01 att
kommunen ombesörjer att hamnen på Degerö-Börstskär muddras så att även
mer djupgående båtar kan gå in där. Idag kan bara båtar som har ett
djupgående på en bit under en meter gå in i hamnen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Gretel och Roland Jonsson

Beslutet skickas till
Gretel och Roland Jonsson
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 193
Medborgarförslag om placering av bordtennisbord
utomhus
Dnr 2014.804-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till fritidsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kaj Jakobsson föreslår i medborgarförslag 2014-10-01 att bordtennisbord
placeras utomhus. En mindre bordtennispark kan skapas i och runt centrum
och även i stadsdelarna. Bordtennis är en enkel och bra spontanidrott. Inga
ledare behövs och det vore ett sätt att främja folkhälsan.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Kaj Jakobsson

Beslutet skickas till
Kaj Jakobsson
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

65 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-10-27

§ 194
Medborgarförslag om linbanetrafik mellan ytterområden
och centrum
Dnr 2014.897-008

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

Sammanfattning av ärendet
Bror Kajsajuntti föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att möjligheten till
linbanetrafik mellan ytterområden och centrum utreds, med flera av- och
påstigningshållplatser. Liknande förslag har tidigare lämnats in, men bör
återuppväckas på grund av att klimatförändringarna eskalerar.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Bror Kajsajuntti

Beslutet skickas till
Bror Kajsajuntti
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-10-15

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

66 (66)

