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Bilaga
Närvaroförteckning och Voteringslista
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 2010-11-01—2014-10-31
2013-04-29

Omröstningar
Namn

Närvaro

§ 99
Ja

Nej

Ja

Ordinarie ledamöter:
Karl Petersen (S)

N

1

Yvonne Stålnacke (S)

N

1

Anders Josefsson (M)

Fr

Nina Berggård (V)

N

1

Annika Eriksson (MP)

N

1

Thomas Olofsson (FP)

N

1

Carola Lidén (C)

N

1

Jonas Brännberg (RS)

N

1

Anette Asplund (KD)

N

1

Erland Nilsson (LBPO)

N

1

Fredrik Lundh Sammeli (S)

N

1

Margareta Bladfors Eriksson (S)

N

1

Omar Jakobsson (S)

N

1

Ingrid Norberg (S)

N

1

Krister Hammarbergh (M)

N

Staffan Ek (S)

N

1

Lenita Ericson (S)

N

1

Johan Lennartsson (S)

N

1

Sana Suljanovic (M)

N

Inger B Larsson (S)

N

1

Kaj Hedstig (S)

N

1

Jenny Alman (S)

N

1

Peter Bergström (M)

Fr

Hans Pettersson (V)

N

Mårten Ström (S)

N

1

Margaretha Lindbäck (S)

N

1

Jörgen Naalisvaara (MP)

Fr

Göran Öhman (S)

N

Camilla Rydbjörk (M)

Fr

Sofie Pettersson (FP)

N

Eva Hedesand Lundqvist (S)

N

§ 95 106

1

1

1
§ 95 108

1

1
1

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Omröstningar
Namn

Närvaro

§ 99
Ja

Nej

Maria Burström (S)

N

Nils-Olov Lindfors (C)

N

Birgit Jonsson (S)

N

David Hedberg (RS)

Fr

Leif Wikström (S)

N

Claudia Henriksson (M)

Fr

Anita Geijer (S)

Fr

Roland Nilsson (S)

N

Mattias Karlsson (M)

N

Anne-Gärd Näckstam (S)

N

Bertil Bartholdson (V)

N

Peter Hedlund (S)

Fr

Sirpa Jacobsson (S)

N

1

Carl-Gustaf Carlsson (S)

N

1

Conny Sundström (KD)

Fr

Annika Sundström (V)

N

Lena Aronson (S)

N

Ylva Mjärdell (FP)

N

Fredrik Hansson (S)

Fr

Martina Sandmarker (M)

Fr

Nihad Zara (M)

N

1

Sven Persson (MP)

N

1

Viktoria Johansson (S)

Fr

Runo Vikström (S)

Fr

Stefan Tornberg (C)

N

1

Göran Thyni (RS)

N

1

Annelie Ahlbäck (S)

N

Baby Thein (MP)

N

Tomas Westman (S)

Fr

Anja Johansson (S)

N

Ja

1
§ 9598
1

1

§ 95110

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Ersätter
ordinarie
fullmäktig

Omröstningar
§ 99
Ja

Nej

Ja

ERSÄTTARE:
för Socialdemokraterna:
Eric Eriksson

N

Anita Geijer

1

Anita Engström

Fr

Ingvar Edelswärd

Fr

Emma Engelmark

Fr

Mattias Öhman

N

Peter Hedlund

1

Carina Sammeli

N

Fredrik Hansson

1

Maritha Meethz

N

Victoria Johansson

1

Tony Sundbom

Fr

Ann-Charlotte Nordström

Fr

Erland Olofsson

Fr

Björn Holmberg Bergman

Fr

Christina Sandkvist

Fr

Tore Isaksson

N

Runo Vikström

1

Britt-Marie Henricsson

N

Tomas Westman

1

Sabor Jalili

N

Fredrik Lundh

Mona Desirée Pettersson

N

§ 107128

för
Moderata Samlingspartiet:
Sari Hedlund

Fr

Signar Hammargren

Fr

Mari-Lena Fuentes

Fr

Jesper Nordmark

N

Anders Josefsson

1

Emil Åkerström

N

Peter Bergström

1

för
Vänsterpartiet:
Hanna Goding

Fr

Lena Jakobsson

N

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Ersätter
ordinarie
fullmäktig

Omröstningar
§ 99
Ja

Nej

Ja

för
Miljöpartiet de gröna:
Kamar Eddine Abdessamad

Fr

Risto Pekkala

N

Jörgen Naalisvaara

1

för
Folkpartiet Liberalerna:
Nils-Gustav Ökvist

N

Lotta Sundström

Fr

för
Centerpartiet:
Marie-Anne Björn

Fr

Lennart Åström

N

Nils-Olov Lindfors

Robert Lundqvist

N

David Hedberg

1

Signe Engström

Fr

Conny Sundström

1

§ 100
- 128

för
Rättvisepartiet Socialisterna:

för
Kristdemokraterna:
Eugen Karlsson

N

Samuel Ek

Fr

för
Landsbygdspartiet Oberoende:
Hillevi Sandström

Fr

Per-Gustav Isaksson

Fr

§ 95105

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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§ 95
Medborgarförslag om hundrastplatser
Dnr 2012.405‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om rastplatser för
hundägare.

Sammanfattning av ärendet
Oskar Rönnbäck föreslår i ett medborgarförslag 2012‐06‐18 att det ordnas
rastplatser för hundägare i Råneå samt i hela Luleå kommun. Det ska vara
ett ställe dit hundägare kan gå och rasta sina hundar, släppa dem lösa och
låta dem springa av sig. Det ska även vara en träffpunkt där hund‐
intresserade kan umgås och ordna utställningar.
Dessa hundrastplatser föreslår Rönnbäck ska skötas av tekniska
förvaltningen alternativt fritidsförvaltningen.
Kommunfullmäktige har 2012‐08‐27 § 158 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
stadsbyggnadskontoret i samråd med tekniska förvaltningen.
Stadsbyggnadskontoret har efter samråd med tekniska förvaltningen beslutat
föreslå kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐25 § 74 beslutat föreslå fullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 77 beslutat bifalla arbetsutskottets
förslag.

Sammanträdet
Erland Nilsson (LBPO) föreslår bifalla medborgarförslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 95 (forts)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Erland Nilssons förslag
under proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
I Luleå kommun har det tidigare funnits inhägnade områden avsedda för att
rasta hundar. Sådana har funnits bland annat på Malmudden och
Lingonstigen. Under 1980‐talet avvecklades dessa successivt, främst eftersom
användningen minskade.
Många hundägare ville inte släppa sina hundar lösa i inhägnaderna eftersom
man ansåg att det fanns risk för smittspridning av till exempel parasiter och
ohyra. Även hundarnas beteende inom området bedömdes som svårt att
förutse.
En inhägnad hundrastplats medför ökat behov av skötsel i form av
avfallshantering och rengöring. Tidigare fanns en kommunal hundskatt.
Denna är nu borttagen. Det finns inga särskilda medel för detta ändamål i
förvaltningarnas budget.

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Oskar Rönnbäck
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐08‐27 § 158
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐03‐01
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐25 § 74
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 77

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Medborgarförslag om uppbyggnad och utbyggnad av
Hertsötorgets galleria/ICA
Dnr 2012.739‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
För att rädda skogsmark för friluftslivet föreslår Bo Wennström i bifogat
medborgarförslag en uppbyggnad och ombyggnad av Hertsötorgets galleria/
ICA. Hertsöskolans takytor är stora och potentiella byggytor för odling och
bostäder.
Medborgarförslaget innehåller förslag på placering av parkeringshus samt
utbyggnad för att möjliggöra etablering av närservice, butiker, restaurang
och trygghetsboende, årgångsboende samt hyresrätter.
Kommunfullmäktige har 2012‐12‐17 § 276 beslutat överlämna medborgar‐
förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens kansli har begärt in yttrande från tekniska nämnden i
samråd med stadsbyggnadskontoret och Lulebo AB.
Tekniska nämnden har 2013‐02‐28 § 35 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐25 § 76 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 81 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 96 (forts)

Tekniska nämndens yttrande
Tekniska förvaltningens, stadsbyggnadskontorets och Lulebo ABs inställning
är att det skulle bli mycket kostsamt att öka antalet bostäder i området på det
sätt som anges i medborgaförslaget. De kommunmedborgare som så önskar
har redan nu god tillgång till markytor som lämpar sig väl för odling, natur
och friluftsliv.
Bo Wennström föreslår i sitt medborgarförslag 2012‐ 12‐17 att byggnader i
Hertsö centrum byggs på för att skapa fler bostäder och odlingsmöjligheter.
Syftet är att spara skogsmark för friluftslivet.
Tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och Lulebo anser att
förslaget ligger i linje med de hållbarhetstankar som är centrala i
kommunens planering, och att intentionerna i förslaget till stora delar redan
genomförs.
Den hyresnivå som uppstår vid nyproduktion av de olika bostadskategorier
förslagsställaren föreslår; trygghetsboenden, årgångslägenheter och
hyresrätter blir alldeles för hög i förhållande till vad kunden är beredd att
betala. Hertsöskolan är inte lämplig för påbyggnad vare sig av bostäder eller
av odlingsytor, som ställer särskilt höga krav på konstruktionen. Det råder
för närvarande stor brist på bostäder i hela kommunen, målsättningen är att
skapa bostäder för 10 000 nya Lulebor inom tillgängliga områden under de
kommande åren.
Idag finns det ingen efterfrågan på ytterligare affärs‐ och restaurangytor i
Hertsö centrum. När det gäller parkeringar finns det inte heller någon
påtaglig brist inom området.
Boende i Hertsön har god tillgång till natur, och under de senaste åren har
stora delar av Hertsölandet också fått formellt skydd som naturreservat.
Därmed är det säkerställt att hertsöbor och andra lulebor även framöver
kommer att ha god tillgång till natur i omgivningarna. Naturreservatet har
på senare tid gjorts mer tillgängligt och attraktivt att besöka. Kolonilotter
finns redan nu på Hertsön. Bedömningen vad gäller framtida behov är att
det finns ytor inom Hertsöområdet som bättre lämpar sig för odling än
Hertsöskolans tak.
Energiproduktionen regleras av Luleå Energi. Varken tekniska förvaltningen,
stadsbyggnadskontoret eller Lulebo har inflytande på den detaljplaneringen.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 96 (forts)

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Bo Wennström 2012‐12‐17 (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐12‐17 § 276
 Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐02‐28 § 35
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐25 § 76
 Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 81

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Medborgarförslag om webbkameror vid Tjuvholmssundet
Dnr 2012.506‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bifalla medborgarförslaget endast vad avser kamera riktad mot
Tjuvholmssundet (ej båt‐/bilparkering).
2. uppdra till fritidsförvaltningen att hos länsstyrelsen ansöka om tillstånd
för detta.

Sammanfattning av ärendet
Gun‐Britt Brindelöv föreslår i ett medborgarförslag 2012‐08‐28 att Luleå
kommunsätter upp webbkameror vid Tjuvholmssundet. En kamera som är
riktad emot sundet, dels en kamera som är riktad emot båt/bilparkeringen,
där alla lägger upp sina båtar på fastlandet vid sundet.
Kommunfullmäktige har 2012‐09‐24 § 182 beslutat tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för
beredning.
Kommunstyrelsen har överlämnat medborgarförslaget till fritidsnämnden
för yttrande.
Fritidsnämnden har 2013‐02‐20 § 24 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
bifalla medborgarförslaget och att uppdra till fritidsförvaltningen att vidare
utreda möjligheten att sätta upp kamera/kameror i Tjuvholmssundet, vad
gäller tillstånd, teknik mm.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐11 § 60 beslutat bifalla
medborgarförslaget endast vad avser kamera riktad mot Tjuvholmssundet
(ej båt‐/bilparkering) samt att uppdra till fritidsförvaltningen att vidare
utreda möjligheten att sätta upp kamera/or i Tjuvholmssundet, vad gäller
tillstånd, teknik, m m.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 97 (forts)
Kommunstyrelen har 2013‐04‐15 § 83 beslutat bifalla medborgarförslaget
endast vad avser kamera riktad mot Tjuvholmssundet (ej båt‐/bilparkering)
samt att uppdra till fritidsförvaltningen att hos länsstyrelsen ansöka om
tillstånd för detta.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Fritidsnämndens yttrande
Fritidsförvaltningen ser positivt på förslaget angående kameror i
Tjuvholmssundet. Kameror som visar bilder på sundet, via webben (Luleå
kommuns hemsida), underlättar planeringen för transporter, inte bara för
stugägare utan också för räddningstjänst, polis, kommunen, mm. Vidare att
utreda är hur man ansluter en kamera (el‐, data anslutning) och tillstånd för
kamera/or (vilken upplösning på bilderna, kan man urskilja isläget och inte
identifiera människor?). Kamera avseende bevakning av parkering och
båtupplag, bör garage‐, bil‐, båtägare tillsammans överväga egna möjligheter.

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Gun‐Britt Brindelöv (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐09‐24, § 182
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐02‐20 § 24
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐11 § 60
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 83

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Medborgarförslag om att anlita städbolag i hemtjänsten
Dnr 2012.286‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om att städning
inom hemtjänsten ska överlåtas till städbolag.

Reservation
Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD) och Mattias
Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Carina Wikström har i medborgarförslag 2012‐05‐02 föreslagit att
hemtjänstens städning hos kunder ska överlåtas till städbolag. Carina
Wikström anser att hennes tid som undersköterska ska gå till omvårdnad av
kunder och inte till städning.
Kommunfullmäktige har 2012‐05‐28 § 115 beslutat tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas och överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
socialnämnden.
Socialnämnden har 2013‐02‐15 § 23 beslutat föreslå kommunfullmäktige
avslå medborgarförslaget om att städning inom hemtjänsten ska överlåtas till
städbolag.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐11 § 63 beslutat bifalla
socialnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 85 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om att städning inom hemtjänsten ska överlåtas
till städbolag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 98 (forts)

Sammanträdet
Mattias Karlsson (M), Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) föreslår
bifalla medborgarförslaget.
Nina Berggård (V), Erland Nilsson (LBPO), Margareta Bladfors Eriksson (S),
Yvonne Stålnacke (S), Göran Thyni (RS), Jonas Brännberg (RS) och Annika
Eriksson (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Thomas Olofsson (FP) föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på
utredning om lagen om valfrihet (LOV).

Beslutsgång
Ordföranden ställer Thomas Olofssons förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Vidare ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Mattias Karlssons
förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Socialnämndens yttrande
Inom socialförvaltningen pågår ett arbete inför ett ställningstagande till om
ett valfrihetssystem ska införas inom omsorgen om äldre och funktions‐
nedsatta. Ett eventuellt införande av LOV i kommunen kräver dock en
helhetssyn och ett ställningstagande om det bara ska gälla servicetjänster
eller också omfatta omvårdnadstjänster. Dessa frågor behöver utredas
ytterligare innan slutlig ställning tas, och det är därför i dagsläget inte
aktuellt att bifalla medborgarförslaget.

Beslutsunderlag








Medborgarförslag från Carina Wikström (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐05‐28 § 115
Socialnämndens förslag till beslut 2013‐02‐15 § 23
PM Valfrihetssystem inom vård och omsorg
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐11 § 63
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 85

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

12 (57)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 99
Medborgarförslag om höjd timersättning mm till psykiskt
funktionsnedsatta
Dnr 2011.746‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om höjd
timersättning mm till psykiskt funktionsnedsatta.

Reservation
Mattias Karlsson (M), Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (FP), Carola
Lidén (C), Annika Eriksson (MP), Anette Asplund (KD), Jonas Brännberg
(RS) och Erland Nilsson (LBPO) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nils‐Gustav Ökvist, Marianne Vita och Stig Styrman föreslår i ett
medborgarförslag 2011‐11‐28 att
‐ de som arbetar inom Luleå kommuns verksamheter på Flugfisken och
Jobbcenter Södra ska få en timersättning på lägst 24 kronor som därefter
indexuppräknas årligen
‐ det som tillagas och serveras inom dagverksamheten ska kunna köpas till
ett självkostnadspris av de som deltar i dagverksamheten
‐ förändringarna genomförs snarast och senast under år 2012.
Kommunfullmäktige har 2011‐12‐19 § 278 beslutat tillåta att
medborgarförslaget får ställas och att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
socialnämnden och kommunala tillgänglighetsrådet.
Socialnämnden har 2012‐04‐27 § 67 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
Kommunala tillgänglighetsrådet har 2012‐09‐25 § 13 beslutat ställa sig bakom
socialnämndens yttrande.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

13 (57)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 99 (forts)
Kommunfullmäktige har 2012‐11‐26 § 229 beslutat återremittera medborgar‐
förslaget om höjd timersättning m.m. till psykiskt funktionsnedsatta med
motiveringen att socialnämnden får återkomma med förslag till höjd
habiliteringsersättning som tar hänsyn till de berördas olika arbetsförmåga
och resekostnader till verksamheten.
Socialnämnden har 2013‐02‐15 § 24 beslutat att stå fast vid sitt tidigare
förslag att avslå medborgarförslaget om höjd timersättning mm till psykiskt
funktionsnedsatta.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐11 § 64 beslutat bifalla
socialnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 86 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget.

Sammanträdet
Erland Nilsson (LBPO), Ylva Mjärdell (FP), Jonas Brännberg (RS) och Thomas
Olofsson (FP) föreslår bifalla medborgarförslaget.
Margareta Bladfors Eriksson (S) och Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Mattias Karlsson (M), Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS), Nina Berggård
(V) och Annika Sundström (V) föreslår bifalla andra att‐satsen i
medborgarförslaget, dvs att denna grupp ska få en timersättning på lägst 24
kronor som därefter indexuppräknas.
Anette Asplund (KD) och Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla
medborgarförslagets andra och tredje att‐sats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Erland Nilssons förslag,
Mattias Karlssons förslag och Anette Asplunds förslag mot varandra och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

14 (57)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 99 (forts)

Votering begärs och genomförs
Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag. Som motförslag till
huvudförslaget finns tre alternativ. Ordföranden ställer Erland Nilssons
förslag, Mattias Karlssons förslag och Anette Asplunds förslag mot varandra
och finner att fullmäktige beslutar utse Mattias Karlssons förslag som
motförslag till kommunstyrelsens förslag.

Voteringsproposition
Följande voteringsproposition föredras och godkänns av fullmäktige:
‐
‐

den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag
den som röstar nej bifaller Mattias Karlssons förslag.

Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 32 ja‐ röster för kommunstyrelsens förslag och 25
nej‐röster för Mattias Karlssons förslag. Fullmäktige har därmed beslutat
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Socialnämndens yttrande
Daglig verksamhet i sig ska inte uppfattas som en anställningsform, varför
det inte går att värdera arbetsförmåga enligt kommunfullmäktiges beslut.
Detta beroende på att personer som har denna form av sysselsättning och
uppbär sjukersättning/aktivitetsersättning bedömts av Försäkringskassan
inte ha arbetsförmåga.
Nivån på habiliteringsersättningen i Luleå kommun är betydligt högre än de
rekommendationer som SKL ger ut. Nivån är också högst i Luleå vid en
jämförelse med kommunerna som ingår i jämförelseobjektet Måttbandet.
När det gäller sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
så är det en högst prioriterad fråga. Det pågår ett förändringsarbete inom
socialförvaltningen. Socialnämnden kommer dessutom att arbeta fram en
långsiktig strategi för målgruppen funktionsnedsatta, där arbetet med att
utveckla ytterligare former av sysselsättning är tongivande.
Socialnämnden står fast vid sitt tidigare yttrande som låg till grund för
kommunfullmäktiges beslut 2012‐11‐26 § 229.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 99 (forts)
Vid socialnämndens sammanträde föreslås följande
Folke Tuneström (V) yrkar att stå fast vid sitt tidigare förslag att bifalla att‐
sats nummer två i medborgarförslaget; att denna grupp ska få en timersättning
på lägst 24 kronor som därefter indexuppräknas årligen.
Emil Åkerström (M), Veronika Granbacke (M), och Ulf Viklund (KD) yrkar i
enlighet med Folke Tuneströms förslag ovan.
Sofie Pettersson (FP) yrkar att stå fast vid sitt tidigare förslag att yrka bifall
till medborgarförslaget i dess helhet.
Protokollsanteckning/särskilt yttrande från Folke Tuneström (V) bifogas.

Beslutsunderlag










Medborgarförslag från Nils‐Gustav Ökvist, Marianne Vita och Stig
Styrman (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2011‐12‐19 § 278 (bilaga)
Socialnämndens förslag till beslut 2012‐06‐05 § 67
Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut 2012‐09‐25 § 13
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐11‐26 § 229 (bilaga)
Socialnämndens beslut 2013‐02‐15 § 24
Protokollsanteckning/särskilt yttrande från Folke Tuneström (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut2013‐03‐11 § 64
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 86

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

17 (57)

§ 100
Motion om maxtid för väntan på skolskjuts
Dnr 2012.648‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. avslå motionen om att utarbeta en maxtid för väntan på skolskjuts
2. uppdra åt barn‐ och utbildningsnämnden att utveckla arbetet med
schemaläggning och förändrat arbetssätt för att väntetiden på
skolskjutsarna ska bli så kort som möjligt

Reservation
Anette Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I en motion från Kristdemokraterna föreslås att ett förslag till maxtid för väntan på
skolskjuts utarbetas. Bakgrunden är att det finns elever i skolan som har upp till 1,5
timmes väntetid/dag. I motionen ställs frågan om Luleå är en attraktiv stad att bo i för
barnfamiljer?
Kommunfullmäktige har 2012‐10‐29 § 213 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn‐ och
utbildningsnämnden.
Barn‐ och utbildningsnämnden har 2013‐02‐28 § 12 beslutat föreslå
fullmäktige avslå motionen samt uppdra till nämnden att utveckla arbetet
med schemaläggning och förändrat arbetssätt för att väntetiden på
skolskjutsarna ska bli så kort som möjligt.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐25 § 80 beslutat bifalla barn‐ och
utbildningsnämndens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 100 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 87 beslutat bifalla barn‐ och
utbildningsnämndens förslag.

Sammanträdet
Anette Asplund (KD) föreslår bifalla motionen.
Ingrid Norberg (S), Göran Thyni (RS), Annika Eriksson (MP), Bertil
Bartholdsson (V) och Annika Sundström (V) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anette Asplunds förslag
under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Barn‐ och utbildningsnämndens yttrande
Barn‐ och utbildningsnämnden ska i möjligaste mån använda befintlig
kollektivtrafik för den skolskjuts som organiseras för elever som går skola i
Luleå kommun. Det innebär att en befintlig kollektivtrafiklösning alltid söks
i första hand eftersom det gynnar en kommunal utveckling att även andra än
skolelever kan åka med i busstransporten.
Barn‐ och utbildningsnämnden har tidigare haft en maxtid för väntan på
skolskjuts. Den togs bort 2008 och barn‐ och utbildningsförvaltningen
föreslår att motionen avslås samt att förvaltningen får ett uppdrag att
utveckla arbetssätt för minskad väntetid.
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Samuel Ek (KD)
bifall till motionen.

Beslutsunderlag






Motion om maxtid för väntan på skolskjuts 2012‐11‐09 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐10‐29 § 213
Barn‐ och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013‐01‐28 (bilaga)
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐02‐28
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐25 § 80
 Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 87

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

18 (57)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 101
Antagande av ny Renhållningsordning
Dnr 2013.225‐32

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta avfallsplan 2013‐2016 samt
renhållningsföreskrifterna gällande from 2013‐05‐01.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till en ny renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och
en renhållningsföreskrift har framtagits. Avfallsplanen gäller för åren 2013‐
2016 och renhållningsföreskrifterna gäller tillsvidare. Alla kommuner ska ha
en Renhållningsordning och vad den ska innehålla regleras i Avfalls‐
förordningen (SFS 2011:927) och i Naturvårdsverkets författningssamling
(NFS 2006:6). I renhållningsföreskrifterna fastställs regler som gäller
hantering av avfall i Luleå kommun. Reglerna baseras på lagstiftning i
Miljöbalken (SFS 1998:808).
Avfallsplanen är ett dokument som ska vara vägledande för kommunens
arbete och utveckling av avfallshanteringen. Planen innehåller
administrativa uppgifter, en nulägesbeskrivning av verksamheten, mål för
avfallshanteringen samt en bedömning av målens miljöpåverkan.
Styrelsen för Luleå Renhållning AB har 2013‐03‐11 beslutat föreslå
fullmäktige att anta avfallsplan 2013‐2016 samt renhållningsföreskrifterna
gällande from 2013‐05‐01.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐25 § 81 beslutat bifalla Luleå
Renhållning AB:s förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 88 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

19 (57)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 101 (forts)

Beskrivning av ärendet
Övergripande mål för avfallshanteringen i Luleå kommun 2013‐2016:
I Luleå ska det vara nära och enkelt att bidra till en resurseffektivare
kommun. Vi ska sträva efter att i första hand motverka att avfall uppstår. Det
avfall som uppkommer ska sorteras och behandlas i enlighet med EU:s
avfallshierarki i ordningen: Återanvändning – materialåtervinnig –
energiutvinning – deponering.
Mätbara delmål och vem som är ansvariga för att dessa genomförs:
 Fler invånare lämnar begagnat till återanvändning. Ansvarig Luleå
Renhållning AB.
 Mängden brännbart kärlavfall per invånare har minskat med 10 % till år
2015. Ansvarig Luleå Renhållning AB.
 Skapa ökade möjligheter för insamling av smått elavfall. Ansvarig Luleå
Renhållning.
 Mängden matavfall som slängs i brännbart avfall har minskat 0,5 kg per
hushåll och vecka till år 2015. Ansvarig Luleå Renhållning AB.
 Den biogas som produceras på Uddeboverket ska nyttiggöras i högre
grad. Ansvarig Avdelning VA.
 Nedskräpningen minskar i stadsmiljön. Ansvarig Park och Natur.
 Den illegala dumpningen av avfall i skog och mark minskar. Ansvarig
Park och Natur samt miljökontoret.
 Öka källsorteringen i kommunala verksamheter. Ansvarig Luleå
Renhållning samt avdelning Fastigheter.
Samråd har skett med Länsstyrelsen. Avfallsplanen har varit utställd och
tillgänglig för allmänheten på stadshuset, biblioteket, medborgarkontoret
samt även på www.lulea.se from vecka 27 tom vecka 35. Några få
synpunkter från allmänheten har inkommit.
Miljönämnden har yttrat sig över ärendet och tillstyrker renhållnings‐
ordningen. Miljönämnden har haft åsikter om vem som ska fatta beslut
gällande undantag samt om det ska vara anmälan eller tillstånd.
Beslutsordningen i föreskrifterna har ändrats efter miljönämndens önskemål.

Beslutsunderlag






Luleå Renhållning ABs tjänsteskrivelse
Förslag till avfallsplan 2013‐2016 (separat bilaga)
Förslag till renhållningsföreskifter (separat bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐25 § 81
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 88

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

21 (57)

§ 102
Handlingsprogram 2013‐2016 för räddningstjänst i Luleå
kommun enligt Lag om skydd mot olyckor
Dnr 2013.283‐171

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsprogram 2013‐2016 för
räddningstjänst i Luleå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunen upprätta handlings‐
program för det olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänst.
Räddningstjänsten i Luleå har valt att ha två olika handlingsprogram som ska revideras
varje mandatperiod. Detta är den tredje generationens handlingsprogram. De tidigare
fastställdes av kommunfullmäktige 2004 och 2009. Varje år följs nämndernas
måluppfyllelse upp och rapporteras till kommunstyrelsen. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har använt Luleås förebyggande handlingsprogram som
ett av fyra exempel på bra program i en vägledning till andra kommuner.
Räddningstjänstens föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa
handlingsprogram 2013‐2016 för räddningstjänst i Luleå kommun enligt Lag
om skydd mot olyckor för innevarande mandatperiod.
Räddnings‐ och beredskapsutskottet har 2013‐02‐22 § 15 beslutat bifalla
beredningsförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 89 beslutat bifalla räddnings‐ och
beredskapsutskottets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår en ändring i kommunstyrelsens förslag där de tre sista
orden styrks (för innevarande mandatperiod).
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige
bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 102 (forts)

Beskrivning av ärendet
Handlingsprogrammets inledande kapitel belyser bakgrunden till lagen, den
enskildes ansvar och kommunens ansvar och uppdrag. I det följande kapitlet
redovisas olycksutvecklingen i stort för olyckor som kan föranleda
räddningsinsats. Av dessa olyckor som föranleder räddningsinsats orsakar
trafikolyckor flest omkomna och därefter omkomna genom drunknings‐
olyckor och bränder.
Antalet trafikolyckor har mellan åren 2008‐2011 ökat med nästan 25 % i
jämförelse med den första generationens handlingsprogramtid, 2004‐2007.
Trafikolyckorna ökar även i riket i stort och Luleå har något färre olyckor än
snittet i länet och riket. Vad beträffar Luleås antal bränder i byggnad har
dessa minskat med nästan 10 % och Luleå har färre bränder i byggnad än
både länet och riket. Drunkningstillbuden i Luleå är få till antalet men ca 75
% högre än riket och ungefär lika som länet.
I kapitlet om mål väljs dimensionerande olyckor utifrån riskbilden bland de
olyckor som kan föranleda räddningsinsats. De är trafikolyckor, bränder,
utsläpp av farliga ämnen, drunkningsolyckor och storolyckor. Utifrån dessa
formuleras övergripande mål, säkerhetsmål, och till dessa kopplas en eller
flera aktiviteter, prestationsmål.
Därefter följer ett kapitel som förklarar hur räddningstjänsten operativt är
organiserad, vilka kompetenskrav som organisationen har ställt upp och en
beskrivning av räddningstjänstens förmåga till räddningsinsatser i relation
till de uppställda prestationsmålen. Beskrivningar följer sedan av
samverkansavtal, övningsverksamhet, varnings‐ och alarmsystem samt
räddningstjänst under höjd beredskap. Slutligen noterar programmet hur
olycksutredning organiseras samt hur uppföljning av dokumentet ska
fungera.
I handlingsprogrammet ingår en bilaga med en regional karta över Luleå
med omnejd som beskriver insatstider, samt en bilaga med en karta över
hamnars gränser och gränsdragning mellan kommunalt och statligt vatten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 102 (forts)

Beslutsunderlag





Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013‐01‐10
Handlingsprogram 2013‐2016 för räddningstjänst i Luleå kommun enligt
Lag om skydd mot olyckor (separat bilaga)
Räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag till beslut 2013‐02‐22 § 15
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 89

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

23 (57)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

24 (57)

§ 103
Handlingsprogram 2013‐2016 för olycksförebyggande
verksamhet i Luleå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor
Dnr 2013.282‐162

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga nämnder att
genomföra handlingsprogrammets prestationsmål som stödjer
säkerhetsmålen.
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsprogram 2013‐2016 för
olycksförebyggande arbete i Luleå kommun enligt Lag om skydd mot
olyckor.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska kommunen upprätta handlings‐
program för det olycksförebyggande arbetet och för räddningstjänst.
Räddningstjänsten i Luleå har valt att ha två olika handlingsprogram som ska revideras
varje mandatperiod. Detta är den tredje generationens handlingsprogram. De tidigare
fastställdes av kommunfullmäktige 2004 och 2009. Varje år följs nämndernas
måluppfyllelse upp och rapporteras till kommunstyrelsen. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har använt Luleås förebyggande handlingsprogram som
ett av fyra exempel på bra program i en vägledning till andra kommuner.
Räddningstjänsten föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.
2.

Uppdra till samtliga nämnder att genomföra handlingsprogrammets
prestationsmål som stödjer säkerhetsmålen,
Fastställa handlingsprogram 2013‐2016 för olycksförebyggande arbete i
Luleå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor för innevarande
mandatperiod.

Räddnings‐ och beredskapsutskottet har 2013‐02‐22 § 16 beslutat bifalla
beredningsförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 90 beslutat bifalla räddnings‐ och
beredskapsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 103 (forts)

Sammanträdet
Ordföranden föreslår en ändring i kommunstyrelsens förslag punkt 2, där de
tre sista orden styrks (för innevarande mandatperiod).
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att fullmäktige
bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Handlingsprogrammets inledande kapitel belyser bakgrunden till lagen, den
enskildes ansvar och kommunens ansvar och uppdrag.
I det följande kapitlet redovisas olycksutvecklingen i stort där fallolyckor har
en särställning som den största olycksorsaken med dödlig utgång.
Med storolyckor avses olyckor som är omfattande i den meningen att de
kräver många liv eller ger mycket stora skador på människa, egendom eller
miljö. Extraordinära händelser avviker från det normala och ger allvarliga
störningar i hela samhället. Det kan för Luleås del till exempel vara pandemi,
omfattande elbortfall eller stort dammhaveri i Luleälven. Särskilda planer
finns för dessa händelser.
I kapitlet om mål redovisas sex prioriterade riskområden. Det är fallolyckor,
trafikolyckor, drunkningar, bränder, barn‐ och ungdomsolyckor och
storolyckor. Till varje område har säkerhetsmål och prestationsmål tagits
fram.
De säkerhetsmål som formuleras har ett medborgarperspektiv bland annat
enligt det styrkort som kommunstyrelsen fastställt. Prestationsmålen
beskriver hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen. Ibland förutsätts aktiv
samverkan mellan flera nämnder och/eller kommunala bolag. Samverkan
kan också bli aktuell mellan organisationer, företag eller myndigheter.
I det avslutande kapitlet lyfts organisation och uppföljning fram.
Kommunens risk‐ och säkerhetsgrupp medverkar i framtagandet av
handlingsprogrammet och förankrar det i sina respektive nämnder och
förvaltningar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag





Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013‐01‐14
Handlingsprogram 2013‐2016 för olycksförebyggande verksamhet i Luleå
kommun enligt Lag om skydd mot olyckor (separat bilaga)
Räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag till beslut 2013‐02‐22 § 16
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 90

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 104
Mottagning av Skellefteåbor vid dammhaveri
Dnr 2013.284‐162

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att vid utrymning av Skellefteå ta emot
22 500 Skellefteåbor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till räddningstjänsten att inventera
kommunens logimöjligheter och i samverkan med Skellefteå kommun
planera för mottagning.

Sammanfattning av ärendet
I både Norrbotten och Västerbotten har berörda kommuner arbetat med
utrymning vid stort dammhaveri i någon av älvarna. Luleå kommun
skickade 2011 en förfrågan till sex mottagningskommuner om bistånd vid ett
större haveri i Luleälven. Samtliga ställde sig positiva till att hjälpa Luleå.
Skellefteå gör nu samma sak i en förfrågan till fem norrbottenskommuner
samt till Umeå.
Räddningstjänsten föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Kommunfullmäktige beslutar att vid utrymning av Skellefteå ta emot
22 500 Skellefteåbor.
2. Kommunfullmäktige uppdrar till räddningstjänsten att inventera
kommunens logimöjligheter och i samverkan med Skellefteå kommun
planera för mottagning.
Räddnings‐ och beredskapsutskottet har 2013‐02‐22 § 17 beslutat bifalla
beredningsförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 91 beslutat bifalla räddnings‐ och
beredskapsutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beskrivning av ärendet
Ett stort dammhaveri i någon av Skellefteälvens kraftverksdammar kan
innebära hot mot människoliv och skador på byggnader och infrastruktur.
Sker haverier vid dammar uppströms kommungränsen i väster, kan det
innebära att kommunen och även andra kommuner uppströms blir mer eller
mindre obeboeliga på grund av att framförallt elförsörjningen slås ut för lång
tid, kanske i månader.
Det kan då röra sig om drygt 70 000 personer i Skellefteå och ytterligare ca 16
000 personer i kommunerna uppströms som omfattas. För Skellefteås del
avses en beordrad utrymning genomföras områdesvis under akutskedet och
därefter ges en rekommendation om utrymning för den som inte kan svara
för sin egen el‐, dricksvatten‐, avlopp‐, värme‐ och bränsleförsörjning mm.
En mottagningsort behöver till exempel planera hur mottagandet initialt ska
göras. Inventera lämpliga övernattningslokaler samt hur utspisning och
information ska ske.
Planeringen bör i första hand omfatta den akuta utrymningen under några
dygn. Därefter måste annan planering ta vid och Skellefteå kommun
tillskriver regeringen i detta ärende.
Förfrågan har skickats till följande kommuner med förslag om antal personer
kommunen ska ta emot.
Mottagningskommun

Antal personer

Boden
Haparanda
Kalix
Luleå
Piteå

6 700
4 100
5 000
22 500
9 700

Umeå

23 700

inklusive 14 äldreboenden ‐ ca 645
personer och 56 stycken gruppbostäder ‐
ca 345 personer.
inklusive 6 äldreboenden ‐ ca 340
personer och 16 stycken gruppbostäder ‐
ca 154 personer.

Beslutsunderlag
 Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013‐02‐15
 Räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag till beslut 2013‐02‐22 § 17
 Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 91
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 105
Utredning om bolagisering av Luleå Hamn
Dnr 2013.147‐55

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Luleå Bogserbåts AB ombildas till Luleå Hamn AB med ansvar för
hamnens totala verksamhet
2. bolagshandlingar i form av bolagsordning, ägardirektiv etc upprättas för
bolaget
3. kommunens hamnordning omarbetas
4. hamnstyrelsen inklusive dess reglemente upphör
5. hamnens personal erbjuds anställning i Luleå Hamn AB
6. avtal i form av inkromsavtal, köpeavtal för mark och anläggningar,
arrendeavtal för farleden etc upprättas mellan kommunen och Luleå
Hamn AB
7. avtal med kunder och andra externa intressenter i hamnen regleras
8. nyval för styrelsen i Luleå Hamn AB genomförs samt
9. ikraftträdandet för Luleå Hamn AB sker fr o m 2014‐01‐01.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på Luleå kommuns uppdrag gjort en utredning om bolagisering
av Luleå hamn. Styrgrupp för utredningen har utgjorts av Bernt Grahn, Anne
Karlenius och Roger Danell.
Utredningen (Bilaga 1) konstaterar sammanfattningsvis att det föreligger
betydande effektiviseringsmöjligheter med en ny organisation för
hamnverksamheten. Nuvarande ansvars‐ och uppdragsfördelning mellan
olika aktörer innebär dubblering av och dåligt nyttjande av de samlade
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resurserna inom hamnområdet. Det innebär även en viss otydlighet för
kunderna i deras kontakter med hamnverksamhetens olika delar.
De två största aktörerna i hamnen är Luleå hamnförvaltning och
Bottenvikens Stuveri AB. Dessa båda anser att en huvudaktör har de största
möjligheterna att skapa en optimal hamnverksamhet. Utredningen har vid
utvärderingen av hamnförvaltningen respektive Bottenvikens Stuveri AB
som organisationsalternativ ansett att den effektivaste hamnorganisationen
tillskapas genom bildandet av Luleå Hamn AB med ansvar för all
verksamhet inom hamnen. Ett viktigt tillägg till detta är att bolaget skall ges
ett tydligt ägardirektiv att delar av dess verksamhet skall konkurrensutsättas
för att uppnå maximal kostnadseffektivitet.
Utredningens förslag har tillstyrkts av hamnstyrelsen och styrelsen i Luleå
Bogserbåts AB. Förslaget har dessutom diskuterats med SSAB:s ledning i
Luleå, som uttryckt sig positivt till förslaget. Vidare har utredningen med
dess förslag till beslut varit föremål för MBL‐förhandling och tillstyrkts av de
fackliga organisationerna.
Styrelsen för Luleå Kommunföretag AB har vid sammanträde 2013‐03‐18
beslutat föreslår fullmäktige tillstyrka utredningens förslag (se punkt 8
Slutsatser sidan 21).
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐25 § 82 beslutat bifalla Luleå
Kommunföretag AB:s förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 93 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Karl Petersen (S), Mattias Karlsson (M) och Staffan Ek (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS) föreslår i att ärendet återremitteras för att verkligen
utreda bolagisering jämfört med drift i förvaltningsform.
I andra hand föreslår Brännberg bifalla kommunstyrelsens förslag med
följande tillägg: ”I nytt ägardirektiv ska framgå att bolagets kärnverksamhet
ska bedrivas i egen regi.”

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Nina Berggård (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag. Vidare stödjer
Berggård Jonas Brännbergs tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag under proposition
och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden Jonas Brännbergs tilläggsförslag under
proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Ärendebeskrivning
Utöver detta har Shorelink AB (namnändrat från Bottenvikens Stuveri AB
fr o m 2013‐03‐01) i särskild skrivelse (Bilaga 2) utvecklat sina synpunkter på
utredningen. Styrgruppens kommentarer till detta är följande;


Shorelink AB:s påståenden att utredningen innehåller felaktigheter kan i
flera fall ifrågasättas. Faktum kvarstår att den dubbla organisationen med
hamnförvaltningen resp Shorelink AB som ansvariga för olika delar inom
hamnområdet inte är effektiv. De påtalade felaktigheterna saknar därför
betydelse för utredningens slutsatser och förslaget att bilda Luleå Hamn
AB.
 Shorelink AB:s kritik mot att utredningen inte redovisar underlaget för
kalkylen, som visar på möjliga kostnadsbesparingar i storleksordningen
8‐10 mkr per år är märklig. Inget annat företag inkl Shorelink AB har
sådana krav på sin affärsverksamhet. Hamnförvaltningen bekräftar i
utredningen att besparingarna skall komma kunderna (näringslivet) till
del.
 Shorelink AB antyder att utredningen är partisk till förmån för hamn‐
förvaltningen på grund av styrgruppens sammansättning. För att
minimera denna risk har en oberoende utredare från KPMG anlitats.
Shorelink AB har getts möjlighet att framföra och diskutera sina
synpunkter till utredaren utan att styrgruppen haft något med detta att
göra.
 Shorelink AB antyder att konsekvenserna av utredningens förslag är att
kommunen rationaliserar bort privat verksamhet. Utredningens
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uttryckliga krav på konkurrensutsättning av delar av hamnens
verksamhet innebär att ingen privat verksamhet skall diskvalificeras. Om
ett privat företag inkl Shorelink AB kan utföra denna verksamhet mer
kostnadseffektivt än Luleå Hamn AB blir det den naturliga utföraren.
Med Shorelink AB:s förslag om en fortsatt tudelning av verksamheten
med en kvarvarande hamnförvaltning (hamnmyndighet) och ett externt
operatörsbolag permanentas nuvarande organisation och
kostnadsstruktur. Luleå hamn har till skillnad från stora nationella och
internationella hamnar ett fåtal dominerande kunder (SSAB och LKAB)
med varuslagen kol och malm. Detta är ett starkt argument mot den
organisation som Shorelink AB förordar i ett fortsatt utredningsuppdrag.
Att kommuner eller deras hamnbolag har ansvar för all hamnverksamhet
inkl stuveri är inget unikt. Enligt uppgift från branschorganisationen
Sveriges Hamnar bedrivs mer är 50 % av Sveriges hamnar i denna
organisationsform.
Styrgruppen anser sammanfattningsvis att Shorelink AB:s påtalade
felaktigheter och synpunkter föranleder inte någon omprövning av
utredningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag






Utredning om bolagisering av Luleå hamn (separat bilaga)
Shorelink ABs synpunkter (separat bilaga)
Luleå Kommunföretag ABs förslag till beslut 2013‐03‐18
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐25 § 82
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 93
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§ 106
Revidering av reglemente för kommunala tillgänglighets‐
rådet
Dnr 2013.208‐00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogat förslag till revidering av
reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet.

Sammanfattning av ärendet
Reglemente för Luleå kommunala handikappråd antogs av kommun‐
fullmäktige 1995‐03‐27, § 43.
Terminologin inom vård och omsorg har under åren förändrats och
socialstyrelsen har beslutat att förändra definitionerna av funktions‐
nedsättning, funktionshinder och handikapp. Med utgångspunkt i
Socialstyrelsens förändringar i terminologin har kommunala tillgänglig‐
hetsrådet gjort en översyn av befintligt reglemente.
Kommunala tillgänglighetsrådet har 2013‐02‐19 beslutat föreslå fullmäktige
godkänna bifogat förslag till revidering av reglementet.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐25 § 84 beslutat bifalla kommunala
tillgänglighetsrådets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 95 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag





Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet (bilaga)
Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut 2013‐02‐19
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐25 § 84
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 95

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 107
Redovisning av handläggning av medborgarförslag
Dnr 2013.233‐008

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

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 2013‐03‐13 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
medborgarförslag.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i oktober
2012.
Kansliet föreslår fullmäktige godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av medborgarförslag.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐25 § 85 beslutat bifalla kansliets
förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐04‐15 § 96 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag




Förteckning över handläggning av medborgarförslag 2013‐03‐13 (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐25 § 85
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐04‐15 § 96

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 108
Interpellation om lärobok som används i årskurs 1 i
grundskolan
Dnr 2013.234‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund (KD) har lämnat in en interpellation till barn‐ och
utbildningsnämndens ordförande enligt bilaga.
Asplund anser att läroboken innehåller sexistiska och kränkande meningar
och ställer följande frågor till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande.
1 Är denna text lämplig för elever i årskurs 1 och i linje med skolans
likabehandlingsplan?
2 Hur påverkar texten i boken den redan utbredda kroppsfixeringen?
3 Ska ni gå igenom alla skolböcker i kommunen för att få bort de sexistiska
och kränkande meningarna?
4 Vad ska ni göra för att det inte ska uppkomma något liknande i
skolböckerna?
5 Vad har ni för tidsplan då alla skolböcker ska vara rena från kränkande
ord, ojämnställd anda och sexistiskt budskap som skapar komplex?
Kommunfullmäktige har 2013‐03‐25 § 57 beslutat att interpellationen får
ställas samt uppdra till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande att
besvara interpellationen.

Sammanträdet
Barn‐ och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg lämnar följande
svar på interpellationen och föreslår att interpellationen därmed kan anses
besvarad.
1. Nej, jag anser inte att texten är lämplig.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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2. Det kan nog variera från barn till barn hur man påverkas men enligt min
åsikt måste skolan på ett tydligt sätt relatera till att vi alla, oavsett hur vi
ser ut, duger. Viktigt för att åstadkomma ett jämnställt samhälle.
3. Samma morgon som den dag artikeln fanns i dagspressen gick följande
meddelande ut till alla rektorer.” I Luleås skolor ska läromedel som
innehåller sexistiska uttryck på något vis inte användas. Om det finns
gamla upplagor av läromedel såsom i exemplet ”Förstagluttarna” ska de
omedelbart slängas. Det är också viktigt att de läromedel som används
genomgår systematisk och noggrann granskning. Informera personal och
föräldrar om vilka åtgärder som vid behov vidtas på respektive enhet.”
Detta meddelande är tydligt och svårt att feltolka. Alla läromedel som
används ska granskas.
4. De företag som tillverkar läromedel har vi inte möjlighet att styra. Vad vi
kan göra är att kritiskt granska innan läromedel köps in vilket är ett
ansvar som lärare har tillsammans med sin rektor. Återfinns i det
meddelande som gått ut till alla rektorer.
5. Någon tidsplan är inte satt. Däremot hoppas jag att detta arbete pågår
kontinuerligt på alla skolor så att varken gammalt eller nytt
undervisningsmaterial innehåller kränkande ord, ojämnställd anda och
sexistiskt budskap.
Anette Asplund (KD), Johan Lennartsson (S) och Nina Berggård (V) deltar i
interpellationsdebatten.

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

Beslutsunderlag



Interpellation från Anette Asplund (bilaga)
Interpellationssvar från Ingrid Norberg
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§ 109
Snabbinterpellation om valfriheten i Luleå
Dnr 2013.299‐0018

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet utgår från dagens sammanträde då
interpellanten inte är närvarande. Ärendet återkommer vid nästkommande
fullmäktigesammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Anders Josefsson Moderata samlingspartiet har lämnat in en
snabbinterpellation till kommunstyrelsens ordförande enligt bilaga.
Josefsson anför att det är viktigt att invånarna i en kommun själv får
bestämma över sina liv i så stor utsträckning som möjligt. I Luleå som är en
till ytan liten kommun med förhållandevis stor befolkning borde det finnas
stora möjligheter för alternativa utförare att etablera sig. En undersökning
visar att Luleå rankas på plats 235 bland landets alla 290 kommuner när det
gäller invånarnas valfrihet.
Anders Josefsson ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.
1
2

Anser du att det är ett problem att Luleåbornas valfrihet är så mycket
sämre än övriga svenskars?
Om så är fallet, vad avser du göra för att öka valfriheten i Luleå?

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet utgår från dagens sammanträde då
interpellanten inte är närvarande. Ärendet återkommer vid nästkommande
fullmäktigesammanträde.

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

Beslutslunderlag
 Snabbinterpellation från Anders Josefsson (bilaga)
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

38 (57)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 110
Val av ny ledamot och ersättare för socialdemokraterna i
hamnstyrelsen
Dnr 2012.767‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Leif Hjalmarsson till ny ledamot och Lena
Aronsson till ny sista ersättare i hamnstyrelsen t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Lindholm har avsagt sig uppdraget som ledamot i hamnstyrelsen.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Leif Hjalmarsson (nu ersättare) utses till ny ledamot i hamnstyrelsen
t o m 2014‐12‐31.

‐

Lena Aronsson utses till ny sista ersättare i hamnstyrelsen
t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Fredrik Lindholm
Socialdemokraternas nominering

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

40 (57)

§ 111
Motion om tryggare, enklare och bekvämare kollektiv‐
trafik
Dnr 2013.307‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson, för folkpartiet liberalerna, föreslår följande i bifogad
motion.












Att kollektivtrafikplaneringen sätter större fokus på samordning mellan de olika
aktörerna i kommunen och drar upp principer som ger mera likvärdiga förhållanden
för resande inom kommunen både vad gäller taxor och linjesträckningar.
Att det utarbetas ett gemensamt och likvärdigt taxesystem med ett månadskort som
gäller för hela kommunen.
Att det tas fram en utvecklingsplan för huvudhållplatsen på Smedjegatan och även
för andra större hållplatser när det gäller möjligheten till bättre väderskydd och att
till exempelvis använda returvatten från fjärrvärmen till uppvärmning av busskurar.
Även möjligheten till att lysa upp busskurarna med ”solljus”‐ armaturer under den
mörka årstiden enligt exempel från Umeå borde beaktas.
Att det för ökad trygghet i bussresandet arbetas för att succesivt få in säkerhetsbälten
i bussarna med prioritet för linjer som går på 70 och 90 väg genom att alla nya bussar
som köps in förses med bilbälte.
Att kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna beställningsfunktionen för
färdtjänst/sjukresor tillsammans med landstinget och de andra 9 kommunerna som
arbetat fram ett gemensamt regelverk och en gemensam beställningscentral.
Att LLT utreder möjligheten till nattstopp – för en trygg kollektivtrafik.
Att det tillskapas en ny externod för kollektivtrafik efter Bodenvägen.

Beslutsunderlag
Motion från Thomas Olofsson, Folkpartiet liberalerna (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 112
Motion om förenkling av skolskjutsansökan för elever
med växelvis boende
Dnr 2013.344‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén och Marie‐Anne Björn, för centerpartiet, anser att vi inom
kommunen måste arbeta med att underlätta för medborgarna att söka
upplysning men också få bort onödig byråkrati.
Föräldrar med delad vårdnad måste idag ansöka om skolskjuts i maj för
nästkommande verksamhetsår. Annons om detta förfaringssätt sätts in i
tidningarna under våren. Höstterminen 2012 var det ett 100‐tal ansökningar
som kom in för sent och dessa barn hade inte skolskjuts vid skolstarten.
Skjutsarna kom inte igång förrän upp till 4 veckor för sent.
Idag är det många människor som inte har dagstidning och kan på detta sätt
missa denna annons, men det är också ett onödigt sätt att skapa byråkrati.
Eleverna ska för det mesta fortsätta att åka skolskjuts tills de slutar skolan
eller flyttar. Ett enkelt sätt är att istället för att ansöka för varje nytt läsår så
ansöker föräldrarna när behov uppstår och anmäler istället när eleven inte
ytterligare behöver denna tjänst. Skulle föräldrarna missa detta så får de
betala de kostnader som kan förekomma.
Centerpartiet yrkar att regelverket förenklas för elever som har växelvis
boende genom att ansökan om skolskjuts görs när behov uppkommer och
när behovet upphör meddelas detta till kommunen.

Beslutsunderlag
Motion från Carola Lidén och Marie‐Anne Björn, Centerpartiet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 113
Motion om revidering av nämndernas arbetsordning i
Luleå kommun
Dnr 2013.345‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén, för centerpartiet, föreslår i en motion att nämndernas
arbetsordning revideras och det skrivs in att när ett medborgarförslag beretts
färdigt och beslut ska fattas i nämnden, ska förslagsställaren underrättas.
Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i nämnden när
förslaget behandlas.
De medborgarförslag som kommer till kommunen anmäls till kommun‐
fullmäktige som beslutar till vilken nämnd/styrelse som ska vara remiss‐ och
beslutsinstans för just den fråga som medborgarförslaget berör. De olika
förslagen bereds och beslutas i de olika nämnderna, kommunstyrelsen eller i
kommunfullmäktige. Förslagsställaren har ingen möjlighet idag att yttra sig
när medborgarförslaget är uppe till beslut och detta anser vi bör ändras på
när det gäller de frågor/förslag som bereds och beslutas i nämnderna. Detta
för att förslagsställaren ska ges möjlighet att utveckla sitt förslag eller svara
på frågor som framkommit under beredningen.

Beslutsunderlag
Motion från Carola Lidén, Centerpartiet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 114
Motion om att kvalitetssäkra Luleå kommuns skolvägar
Dnr 2913.361‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén och Marie‐Anne Björn, för centerpartiet, föreslår i bifogad
motion att




kommunen gör en aktuell inventering av farliga skolvägar
kvalitetssäkra alla kommunens skolvägar genom att åtgärda de brister
som framkommit
upprätta en plan för säkra skolvägar i kommunen.

Säker skolväg för skolbarnen det är varje förälders önskan att det ska vara så,
men fortfarande så finns det stora brister som skulle kunna åtgärdas med
små enkla medel. Kommunen har ett ansvar för att skapa säkra skolvägar för
våra barn.

Beslutsunderlag
Motion från Carola Lidén och Marie‐Anne Björn, Centerpartiet (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 115
Motion om klassmorfar och klassmormor
Dnr 2013.362‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund, för kristdemokraterna föreslår i bifogad motion att
kommunen inför ett system med ”Klassmorfar & Klassmormor” vilket
innebär att någon extra vuxen finns i barnens närhet; i klassrummet, i
slöjden, vid datorn, på raster, under lunchen, på studiebesök osv. Han eller
hon lugnar, tröstar, svarar på frågor och delar med sig av sina egna
livserfarenheter. Det är ett meningsfullt och stimulerande arbete som
utvecklar såväl barnen som de vuxna.
Klassmorfar/mormor‐verksamheten har i många kommuner fått stor respons
och bidrar till ett bättre pedagogiskt klimat för läraren och samtidigt är
klassmorfar/mormor ett stort stöd för barnen. Resultaten är tydliga att
barnen mår bättre, lektionerna har blivit lugnare, incidenter av mobbning
och vandalism minskar.
Anette Asplund föreslår att barn‐ och utbildningsnämnden undersöker
förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för
fritids, förskola och grundskola i Luleå kommun samt undersöker
möjligheterna till eventuell samverkan med arbetsförmedlingen.

Beslutsunderlag
Motion från Anette Asplund, Kristdemokraterna (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 116
Motion om en förstärkning av elevhälsan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att motionen får ställas samt överlämna
den till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund, för kristdemokraterna, föreslår i bifogad motion att
kommunen ska satsa mer på elevhälsan.
En grundläggande faktor för att barn ska lära och ta till sig kunskap är att de
mår bra och känner sig trygga. Skolan måste därför ha kapacitet för att stödja
och hjälpa eleverna så väl i den kunskapsmässiga som i den sociala
utvecklingen. Att ha duktiga lärare som stödjer och stimulerar eleverna är en
grundförutsättning för lärande men för vissa elever är det är inte tillräckligt.
Stödet från en kurator, psykolog eller speciallärare är i vissa fall minst lika
viktigt för att en elev ska må bra och nå goda resultat.
Elevhälsans personal består av skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog
samt speciallärare/specialpedagog. Sammansättning av olika specialiteter
som alla arbetar för att stödja elevernas utveckling har stor potential att vara
en positiv kraft i skolans arbete. Genom ett aktivt samarbete med skolans
övriga personal kan de bida med såväl kunskap som aktiva insatser för
enskilda elever eller elevgrupper. Därmed kan de också avlasta de lärare som
idag allt för ofta ensamma tvingas stödja elever med behov som sträcker sig
långt utanför lärarens kompetensområde.
Anette Asplund föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till barn‐
och utbildningsnämnden att lämna förslag på åtgärder för en förstärkt
elevhälsa i enlighet med motionens intentioner.

Beslutsunderlag
Motion från Anette Asplund, Kristdemokraterna (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 117
Medborgarförslag om småskalighet
Dnr 2013.246‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Genom de småskaliga tekniska utrustningar som redan nu finns och
framledes kommer att finnas tillgängliga föreslår Bo Wennström i bifogat
medborgarförslag att Luleå kommun planerar för en utveckling av denna
inriktning. Wennström föreslår bl a följande






Beslut om vilken nämnd som ska ansvara för detta ska fattas
Utvecklingsplan och medel fastställs årligen av kommunfullmäktige
Luleå Energi åläggs samordna och rekommendera lämplig utrustning för
vertikala mikrovindkraftverk och anslutningar till elnätet
Lulebo ges uppdrag att snarast installera mikrosnurror och solceller på
sina fastigheter
Medborgarlån för investering i sol och vind på
mikronivå=medborgarnivå – räntefria med kommunal säkerhet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Bo Wennström (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 118
Medborgarförslag om skulptur inom Hertsöns
koloniområde
Dnr 2013.251‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Görel Banck föreslår i ett medborgarförslag 2013‐03‐19 att en skulptur
placeras på Hertsöns koloniområde. Banck anser att Hertsöns koloniområde
är en av stadens vackraste ”lungor” med otroligt många besökare.
Kolonisterna lägger under odlingssäsongen ner sina själar för att försköna
området. Luleå kommun har utplacerat många skulpturer på offentliga
platser och nu önskar Banck en skulptur för att smycka antingen den
gemensamma Örtagården eller annan gemensamhetsyta. Ordföranden i
koloniträdgårdsföreningen stödjer förslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Görel Banck

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 119
Medborgarförslag om samarbete mellan olika
förvaltningar vid vårhyvling, gatsopning m m
Dnr 2013.256‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Lena Åström föreslår i medborgarförslag 2013‐03‐22 ett samarbete mellan
olika förvaltningar inom kommunen t ex vid vårhyvling av vägar,
gatsopning och större inplanerade jobb. Samarbetet Lena Åström syftar på är
att man kollar av med Renhållningen deras körrutt i området som ska t ex
vårhyvlas, så man inte kommer samma dag. Soptunnorna är i vägen för
hyveln/sopen eller vad det nu är, med resultat att det blir ett sämre jobb
utfört för den som sitter i maskinen. Det borde vara ett superenkelt jobb att
samköra och ett mycket bättre resultat. Förstår att det inte går vid vanlig
”snöröjning”.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lena Åström

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 120
Medborgarförslag om samverkan mellan anhöriga och
omsorg för ett tryggare Luleå
Dnr 2013.278‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Lena Sarbäck och Birgitta Zakrisson föreslår i bifogat medborgarförslag
2013‐03‐31 förbättringar avseende Trygghetslarm. Förslaget innebär att
anhöriga kan kontaktas i samband med att larm mottas på social‐
förvaltningen. En åtgärd som inte bara skulle förkorta väntetid på hjälp för
de behövande och därmed sannolikt leda till ett minskat vårdbehov, utan
också ett konkret exempel på samverkan och engagemang för ett tryggt
Luleå.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lena Sarbäck och Birgitta Zakrisson (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

49 (57)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 121
Medborgarförslag om att införa en köttfri måndag i Luleå
kommuns skolor och förskolor
Dnr 2013.302‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjeholm föreslår i bifogat medborgarförslag 2013‐04‐05 att det
införs en köttfri måndag i Luleås skolor och förskolor. Genom att servera
varierad vegetarisk mat, med rotsaker, baljväxter och quornprodukter anser
Svedjeholm att Luleå kan ställa om mot en större ekologisk hållbarhet i
skolorna utan någon risk för att öka kostnaderna för skolmaten. Köttfri
måndag på skolor har införts i ett antal kommuner i landet, nyligen i Malmö.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Malin Svedjeholm (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 122
Medborgarförslag om översyn av återvinningscentralernas
tillgänglighet
Dnr 2013.303‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till Luleå Renhållning AB för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Per Göransson föreslår i ett medborgarförslag 2013‐04‐08 att öppettiderna för
återvinningscentralerna ses över med tanke på besöksfrekvensen.
Renhållningens återvinningscentraler är populära bland folk i Luleå
kommun. Det är positivt att folk önskar bidra till en god miljö genom att
utnyttja kommunens service. För att förhindra att folk slänger avfall i
naturen så föreslås att öppettiderna på återvinningscentralerna ses över.
Måndag till fredag är dagar då återvinningscentralerna inte har samma
besöksfrekvens som lördagar. Öppettiderna borde vara anpassade till tider
då folk önskar besöka återvinningscentralerna och framför allt då folk inte
arbetar. Återvinningscentralerna är en service till medborgarna och bör
därför hållas frikostigt öppna när folk vanligtvis är lediga, d v s lördag och
söndag.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Per Göransson

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 123
Medborgarförslag om att återvinningscentralen flyttas till
Logementsgatan
Dnr 2013.305‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till Luleå Renhållning AB för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Reinhold Nygren föreslår i medborgarförslag 2013‐04‐07 att återvinnings‐
centralen flyttas till kommunens förråd vid Logementsgatan, Lulsundet när
Kronanområdet (LV7) ska bebyggas med bostäder. Då kan man använda
infarten på Logementsgatan och utfart vid nya rondellen på Bensbyvägen.
Befintliga byggnader kan användas av återvinningscentralen. För att skydda
mot insyn från bostadsområdet kan man t ex bygga garagelängor, plank eller
buskar mot återvinningscentralen. Återvinningscentralen får inte flyttas
långt från centrum, då finns risk att avfall hamnar på någon olämplig plats.
Kommunförrådet kan flyttas till område vid t ex Porsögården.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Reinhold Nygren

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 124
Medborgarförslag om Ormbergsanläggningen
Dnr 2013.314‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Allan Bamberg föreslår i bifogat medborgarförslag 2013‐04‐10 följande
åtgärder för att medvetandegöra och göra Ormbergsanläggningen populär
ingen.










Riv upp golvet som byggts över bassängen och lyft upp
gymmaskinerna till gympasalen en våning upp, där de borde varit
placerade från början
Återställ bassängen i ursprungligt skick så att vi kan svalka oss mellan
bastudusterna. Därigenom återskapas den ursprungliga miljön och
harmonin
Utöka öppettiderna så att vi som arbetar kan använda anläggningen mer
frekvent och inte bara onsdagar som det är nu. Föreslår öppettider
måndag‐onsdag‐fredag till kl 20.30
Informera och gör propaganda för denna fantastiska anläggning så
ingen lulebo är omedveten om vilken oas vi har nästan mitt i stan.
Kostnaden idag på tio kronor besöket, är värd varje krona
Utsikten från Ormberget är fantastisk och borde vara en fin
turistmagnet, man behöver inte flåsa runt i de olika spåren, utan kan i
lugn och ro grilla och njuta av utsikten och solnedgången, en
minnesvärd upplevelse

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Allan Bamberg (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 125
Medborgarförslag om att röja sly och dika ut Viken i
Råneå
Dnr 2013.317‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Lars Johansson föreslår i medborgarförslag 2013‐04‐10 att kommunen röjer
bort sly och även dikar ut Viken i Råneå för att på så sätt öka trivseln, och
minska myggplågan. Det är ett problem för djur och människor som bor,
lever och verkar i området. Som situationen ser ut i dag är det under
myggintensiva år omöjligt att under sommarmånaderna vara utomhus
kvällstid utan att spraya sig med bekämpningsmedel.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Johansson
Karta (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 126
Medborgarförslag om årgångshus för äldre i Klockarängen
Dnr 2913.341‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Eva Engman föreslår i bifogat medborgarförslag att kommunen bygger
lägenheter, typ årgångsboende för 65+ i Klockarängens lokaler. Lägenheter
på 2 rum och kök, enkla, funktionella med en rimlig boendekostnad. Ett
komplement till årgångsboendet kan vara små uthyrningsrum som
besökande släktingar kan hyra. Råneå behöver mindre lägenheter för äldre
personer som inte vill bo kvar i sina hus av olika anledningar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eva Engman (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐04‐29

§ 127
Medborgarförslag om att bassängen på Ingridshem
iordningställs och öppnas igen
Dnr 2013.316‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Ulla Andersson föreslår i bifogat medborgarförslag 2013‐04‐12 att bassängen
på Ingridshem färdigställs och finns tillgänglig då det finns ett stort behov av
just denna badmöjlighet i Gammelstad. Både gruppbostäder och dagliga
verksamheter har nyttjat bassängen regelbundet varje vecka. För flera av de
funktionsnedsatta är Ingridshemsbassängen det enda badalternativet.
Personer med funktionsnedsättningar kan väldigt sällan delta i andra
idrottsliga arrangemang och behöver därför bassängen i Gammelstad.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ulla Andersson (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Val av ny ersättare för vänsterpartiet i barn‐ och
utbildningsnämnden
Dnr 2013.254‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Glenn Berggård till ny ersättare för
vänsterpartiet i barn‐ och utbildningsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Christofer Hurtig har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn‐ och
utbildningsnämnden.
Vänsterpartiet föreslår att
‐

Glenn Berggård, Ringgatan 1 D, 974 34 LULEÅ utses till ny ersättare
t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Christofer Hurtig
Vänsterpartiets nominering

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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