LULEÅ KOMMUN

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunledningsförvaltningen

2013‐03‐11

Ledamöter och ersättare

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS‐ OCH PERSONALUTSKOTT
Tid

Måndag den 11 mars 2013, kl 08.15

Plats

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset
Upprop
Val av justerare

Paragrafer

Ärenden

58

Information om behörighetsregler inom barn‐ och
utbildningsförvaltningen

59

Kurser och konferenser

60

Medborgarförslag om webbkameror vid
Tjuvholmssundet

61

Försäljning av Måttsunds skidanläggning

62

Utredning kring behovet av fler småbåtsplatser i Luleå

63

Medborgarförslag om att anlita städbolag i hemtjänsten

64

Medborgarförslag om höjd timersättning m m till
psykiskt funktionsnedsatta

65

Årsredovisning för år 2012

66

Redovisning av handläggning av motioner

67

Fråga om återkallelse av utskänkningstillstånd –
Ninghau Restaurang AB (Bryggeriet)

Visa hänsyn mot våra allergiker och undvik starka dofter i parfym o.dyl.

LULEÅ KOMMUN

TIDSPLAN/FÖREDRAGNING

Arbets‐ och personalutskottet

Tid

Föredragande

Paragrafer

____________________________________________________________________________

08.15

Barn‐ och utbildningsförvaltningen

Information om
behörighetsregler inom
barn‐ och utbildnings‐
förvaltningen

08.45

Fritidsförvaltningen

60 ‐ 62

09.15

Socialförvaltningen

63 ‐ 64

09.25

Ekonomikontoret

65

Kansliet

59, 66 ‐ 67

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐03‐11

§ 58
Information om behörighetsregler inom barn‐ och
utbildningsförvaltningen
Dnr

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

1 (14)
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§ 59
Kurser och konferenser
Kansliets förslag till beslut
Arbets‐ och personalutskottet beslutar att lägga redovisade inbjudningar till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande inbjudan redovisas.

Ämne

Tidpunkt

Arrangör/plats

Demokratidagen 2013

2013‐04‐24

Sv Kommuner och
Landsting
Stockholm

2013 års Trygghetskonferens

2013‐04‐10—11

Kommunförbundet
Norrbotten
Luleå

BRAND2013

2013‐05‐21

Piteå Kommun
Piteå

Äldreboende och seniorboende

2013‐03‐21

Riksbyggen
Luleå

Ledamot som är intresserad av att delta i någon av konferenserna har att
anmäla önskemål om detta till kommunledningsförvaltningens kansli.
Kommunstyrelsens ordförande beslutar sedan om deltagande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Medborgarförslag om webbkameror vid Tjuvholmssundet
Dnr 2012.506‐008

Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Bifalla medborgarförslaget
2. Uppdra till fritidsförvaltningen att vidare utreda möjligheten att sätta upp
kamera/or i Tjuvholmssundet, vad gäller tillstånd, teknik, mm.

Sammanfattning av ärendet
Gunn‐Britt Brindelöf 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
medborgarförslaget får ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsen har överlämnat medborgarförslaget till fritidsnämnden
för yttrande.
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.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 60 (forts)

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Gun‐Britt Brindelöv (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐09‐24, § 182
 Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐02‐20 § 24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 61
Försäljning av Måttsunds skidanläggning
Dnr 2013.171‐82

Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar sälja skidanläggningen i Måttsund.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens skidanläggning i Måttsund drivs sedan 2004 av Måttsunds
Vintersportanläggning AB, som 2007‐11‐28 gjorde en förfrågan till
fritidsnämnden om att få köpa anläggningen. Fritidsnämnden ställde sig
2008‐02‐20, § 17 positiva till detta och ärendet gick vidare till plan‐ och
tillväxtutskottet.
Plan‐ och tillväxtutskottet beslutade 2008‐03‐25, § 31 att ge stadsbyggnads‐
kontoret i uppdrag att fortsätta handläggningen av entreprenörens begäran
om köp av anläggningen samt att upprätta en detaljplan för det aktuella
området som underlag för en försäljning av anläggningen. Planens
huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för fortsatt
drift och utveckling av friluftsverksamheten i området vid en försäljning.
Stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan fastställdes i kommunfull‐
mäktige 2010‐12‐20, § 192. Vidare beslutade kommunstyrelsen 2012‐09‐10, §
170 att godkänna försäljning till Måttsunds Vintersportanläggning AB för en
köpeskilling av 1,9 mkr. Entreprenören erbjöds att förvärva anläggningen
men tackade nej till detta. Nuvarande drift‐ och skötselavtal med
entreprenören går ut 2014‐05‐30.

Beslutsunderlag





Fritidsnämndens beslut 2008‐02‐20, § 17
Plan‐ och tillväxtutskottets beslut 2008‐03‐25, § 31
Kommunfullmäktiges beslut 2010‐12‐20, § 192
Kommunstyrelsens beslut 2012‐09‐10, § 170

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Utredning kring behovet av fler småbåtsplatser i Luleå
Dnr 2013.41‐83

Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Uppdra till fritidsförvaltningen att under 2013 tillskapa minst 100
småbåtsplatser genom att bevilja fritidsförvaltningen ett tilläggsanslag för
2013 på 2 mkr för att kunna köpa in bryggor och bojar för uthyrning.
2. Uppdra till fritidsförvaltningen i samverkan med stadsbyggnadskontoret
och tekniska förvaltningen utreda förutsättningar för nya hamnlägen.
3. Uppdra till tekniska förvaltningen att i samråd med Trafikverket utreda
de tekniska möjligheterna och ekonomiska konsekvenserna att fördjupa
Svartholmskanalen och Skurholmsfjärden.
4. Uppdra till fritidsförvaltningen att i samråd med LKAB utreda
möjligheterna att iståndsätta de äldsta pirarna vid gamla malmhamnen.

Ekonomikontorets förslag till beslut
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar ge fritidnämnden i
uppdrag att tillskapa minst 100 småbåtsplatser under 2013 föreslår
ekonomikontoret att
1. Utöka fritidsnämndens investeringsram 2013 med 2 mkr
2. Driftkostnader som eventuellt uppstår i samband med uthyrningen av
utrustningen täcks inom fritidsnämndens tilldelade budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2011‐05‐30, § 95 uppdragit till fritidsnämnden
att i samråd med övriga berörda nämnder/‐förvaltningar utreda
förutsättningarna för att skapa fler båt‐ och gästhamnsplatser i Luleå kommun.
Utredningsgruppen har bestått av tjänstemän från fritidsförvaltningen,
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Åtgärder bör vidtas på
kort och lång sikt för att i Luleå ska bli fler småbåts‐ och gästhamnar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 62 (forts)
Utredningens resultat är ett gemensamt yttrande från fritidsförvaltningen,
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret.

Beskrivning av ärendet
Kommunen sålde 1992 alla kommunägda hamnar till föreningar som
bildades för att driva och förvalta hamnarna. I ett fall såldes hamnen till en
kommersiell aktör. Sedan dess har efterfrågan på hamnplatser i stort sett
överensstämt med tillgången. De senaste åren har dock efterfrågan på
hamnplatser ökat dramatiskt.
Idag är väntetiden för en båtplats åtskilliga år. En uppskattning av
båthamnarnas sammanlagda köer pekar på ett totalt behov av minst cirka
300 nya hamnplatserför att efterfrågan ska tillgodoses. Det sammanlagda
behovet kan vara så stort som 600 platser. Privata initiativ har sedan 1992
ännu inte heller lett till någon avsevärd utökning av antalet hamnplatser.
Frågan har betydelse för Luleås bild som attraktiv kuststad. Kommunen vill
växa vilket speglas i satsningen ”10 000 nya Lulebor”. Om vi Luleåbor ska bli
fler så måste också förutsättningarna för att dessa människor ska trivas och
kunna idka sina intressen finnas.
Nuläge och möjligheter för kommunens småbåtshamnar har analyserats.
Problematik och förutsättningar har utretts djupare och utredningsgruppen
uppfattar att behovet av fler småbåtsplatser i Luleå är fortsatt akut.
Kommunen bör vidta åtgärder på kort och lång sikt för att i Luleå ska bli fler
småbåts‐ och gästhamnar.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2011‐05‐30 § 95
 Utredningsrapport kring behovet av fler småbåtsplatser i Luleå
2013‐01‐31 (bilaga 1)
 Flygfoto över småbåtshamnar och exempel på tillkommande hamnlägen
(bilaga 2)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Medborgarförslag om att anlita städbolag i hemtjänsten
Dnr 2012.286‐008

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

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.
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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Medborgarförslag om höjd timersättning mm till psykiskt
funktionsnedsatta
Dnr 2011.746‐008

Socialnämndens förslag till beslut
Socialnämnden står fast vid sitt tidigare förslag att avslå medborgarförslag
om höjd timersättning mm till psykiskt funktionsnedsatta.
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 föreslår kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.
Kommunala tillgänglighetsrådet har 2012‐09‐25 § 13 beslutat ställa sig bakom
socialnämndens yttrande.
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.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 64 (forts)
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.
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.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

10 (14)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐03‐11

§ 64 (forts)

Beslutsunderlag








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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Årsredovisning för år 2012
Dnr 2013.177.04

Ekonomikontorets förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen inklusive koncernredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet
2012 års bokslut är sammanställt i Årsredovisning 2012. Kommunens
sammanlagda resultat visar ett överskott på 91 mkr. Det goda resultatet är
till stor del hänförligt till den återbetalning av AFA försäkringar som Luleå,
i likhet med övriga kommuner, erhöll för åren 2007 och 2008. För Luleå
innebar detta en engångsintäkt om 73 mkr.
Luleå kommuns nämnder visar sammantaget ett positivt resultat om 13 mkr.
Kommunen uppnår tre av fullmäktiges fem mål för god ekonomisk
hushållning.
Det sammanlagda resultatet för kommunens helägda bolag har aldrig varit
högre än 2012.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning 2012 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Redovisning av handläggning av motioner
Dnr 2013.178‐008

Kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av motioner.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens
kansli 2013‐02‐26 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
motioner.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i oktober
2012.

Beslutsunderlag
 Förteckning över handläggning av motioner 2013‐02‐26 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Fråga om återkallelse av utskänkningstillstånd – Ninghau
Restaurang AB (Bryggeriet)
Dnr 2013.7‐192

Kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott beslutar att meddela
Ninghua Restaurang AB, 556705‐3607,varning enligt 9 kap 17 § alkohollagen.
Hur man överklagar ett beslut framgår av bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Polismyndigheten i Luleå har den 1 januari 2013 gjort krogtillsyn på
serveringsstället, Restaurang Bryggeriet. Vid tillsynen har polisen funnit
berusningsnivån vara hög och att höggradigt berusade personer fått köpa
alkohol.
Enligt kansliets mening är det bestyrkt att det på serveringsstället har
förekommit olägenheter i fråga om ordning och nykterhet och att personer
med hög berusningsgrad fått köpa alkohol. Kansliet anser att förhållandena
som kunnat konstateras av polisen är av så allvarlig art att det finns skäl att
överväga om tillståndet bör återkallas. Eftersom tillståndshavaren inte varit
föremål för tidigare ingripande och det får antas att tillståndshavaren
fortsättningsvis avser bedriva verksamheten i enlighet med gällande regler
bedömer kansliet att åtgärden denna gång kan stanna vid en varning.

Beslutsunderlag
Kansliets tjänsteskrivelse 2013‐02‐19 (bilaga)
Polisens protokoll 2013‐01‐01
Skrivelse från tillståndshavaren 2013‐02‐06

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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