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§1
Information om överklagan av kommunfullmäktiges beslut
21 och 22 december 2020
Ärendenr 2020/1734-2.1.2.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av rådande coronapandemi har kommunfullmäktige i Luleå
under 2020 tagit beslut om att tillåta deltagande på distans vid nämnders och
fullmäktiges sammanträden. Syftet har varit att underlätta för ledamöter i
riskgrupper att delta samt att minimera fysisk kontakt och därmed minska
risken för smittspridning.
Vid förra årets sista kommunfullmäktige den 21-22 december behandlades ett
30-tal ärenden. Ett av dem gällde förlängning av beslut om deltagande på distans vid kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden.
En privatperson överklagade samtliga beslut som fattades med hänvisning till
kommunallagen och dess skrivningar rörande distansmöten. Förvaltningsrätten har bifallit yrkandet om inhibition av samtliga beslutsärenden. Dessa beslut ska nu fattas på nytt vid dagens sammanträde.
Kommunen har överklagat förvaltningsrättens beslut om inhibition och begärt
prövning hos Kammarrätten.
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Sammanträdet
Kommunsekreterare informerar om utvecklingen av ärendet sedan utskick av
kallelse till dagens fullmäktige. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd gällande inhibitionen. Förvaltningsrätten har därefter meddelat dom i
ärendet 2021-01-21 och har upphävt samtliga beslut tagna av kommunfullmäktige 2020-12-21 och 2020-12-22. Kommunen kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
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Kommunstabens information om överklagan av kommunfullmäktiges
beslut 2020-12-21 och 2020-12-22, KLF Hid: 2021.400
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§2
Meddelanden till kommunfullmäktige 2020-12-21
Ärendenr 2020/546-1.1.1.7

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 284.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut i ärendet 2020-12-21 § 284 och har upphävt
beslutet. Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
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Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
Länsstyrelsen
2020-11-19

Ämne
KLF Hid: 2020.6742
Beslut om att avregistrera stiftelsen Sjöfartshotellets
fond.

Länsstyrelsen Norrbotten
2020-11-23

KLF 2020/1588-1.1.2.3
Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige, Lena
Edenbrink (S) efter Maria Sjölund (S).

Kultur- och fritidsnämnden
2020-11-18

KLF Hid.nr 2020.6691
Beslut kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Kommunstaben
2020-11-19

KLF Hid.nr. 2020.6740
E-förslag om öppna nya affärer och restauranger avvisat med hänvisning till att det inte hör till den
kommunala befogenheten.

Kommunstaben
2020-11-20

KLF Hid.nr. 2020.6594
E-förslag om tung trafik avvisas p.g.a. förslagsställaren har dragit tillbaka sitt förslag.
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Kommunstaben
2020-11-24

KLF Hid.nr. 2020.4372
E-förslag om kommunalt vatten till Sandlå utreds ej
p.g.a. för få röster 0 st.

Kommunstaben
2020-11-24

KLF Hid.nr. 2020.4530
E-förslag om tak på toppstugan på Ormberget utreds
ej p.g.a. för få röster. 3 st.

Kommunstaben
2020-11-24

KLF Hid.nr. 2020.4486
E-förslag om pridefärger på gågatan utreds ej p.g.a.
för få röster 5 st.

Kommunstaben
2020-11-27

KLF Hid.nr. 2020.7008
E-förslag om hundrastgård på Örnäset är avvisat
med hänvisning till att ett redan liknande förslag har
ställts under senaste tvåårsperioden.

Kommunstaben
2020-12-03

KLF Hid.nr. 2020.4704
E-förslag om att utveckla skateparken utreds ej p.g.a.
för få röster. 19 st

Kommunstaben
2020-12-07

KLF Hid.nr. 2020.7217
E-förslag om fler hundbajssoptunnor på Luleås gångvägar avvisat med hänvisning till att ett liknande
förslags ställts inom en tvåårsperiod.

Kommunstaben
2020-12-08

KLF Hid.nr 2020.2927
E-förslag om utegym på Gultzaudden och vid badplatserna vid Varvet utreds ej p.ga. för få röster. 3 st.

Kommunstaben
2020-12-09

KLF Hid.nr. 2020.3592
E-förslag om streetbasketplan vid Lulsundskanalen
utreds ej p.g.a. för får röster. 52 st

Kommunstaben
2020-12-09

KLF2020/1667
E-förslag om utveckling av Porsöns boendemiljö avslutat. Efter dialog med förslagsställaren vidarebefordrades ärendet som en synpunkt till berörd förvaltning istället som ett e-förslag.
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§3
Anmälan av e-förslag om fler sopkorgar på Hertsön
Ärendenr 2020/892-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 285.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit som föreslår en ökad mängd soptunnor på Hertsöns bostadsområde.
Förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats i tre månader och
samlat in 119 röster.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut i ärendet 2020-12-21 § 285 och har upphävt
beslutet. Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att e-förslaget får
ställas och överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

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




E-förslag om fler sopkorgar på Hertsön, KLF Hid: 2020.7218
Kommunstabens beslutsförslag gällande anmälan om e-förslag om fler
sopkorgar på Hertsön, KLF Hid: 2020.7504
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 285, KLF Hid: 2020.7756

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden
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§4
Anmälan av e-förslag om utbyggnad av Hertsö sporthall
Ärendenr 2020/1065-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 286.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit som föreslår att Hertsö sporthall ska byggas ut på
gräsmattan där badhuset tidigare låg.
Förslagsställaren menar att det är svårt att få tiderna i sporthallen att räcka till
och föreslår att sporthallen byggs ut för att skapa en B-hall. Därmed skulle
träningsmöjligheterna öka för föreningar på Hertsön.
Förslaget har varit publicerad på kommunens webbplats i tre månader och
uppnått 400 röster.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut i ärendet 2020-12-21 § 286 och har upphävt
beslutet. Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
Kommunstaben har föreslagit fullmäktige besluta att e-förslaget får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

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

Beslutsunderlag





E-förslag om utbyggnad av Hertsö sporthall, KLF Hid: 2020.7006
Bilaga B-hall, KLF Hid: 2020.4402
Kommunstabens beslutsförslag gällande anmälan av e-förslag om utbyggnad av Hertsö sporthall, KLF Hid: 2020.7505
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 286, KLF Hid: 2020.7757

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

14

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Förslagsställaren
Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

15

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§5
Anmälan av e-förslag om upprustning av Munkebergsstrand vid Körbergs brygga
Ärendenr 2020/963-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 287.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inlämnats som föreslår en upprustning av Munkebergsstrand vid Körbergs brygga.
Förslagsställaren föreslår att rusta upp badplatsen och även tillföra grillplatser m.m.
Förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader
och har samlat in 289 röster.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23 att e-förslaget fick ställas och överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Beslutsunderlaget var felaktigt och kommunstaben föreslår att beslutet korrigeras och kommunfullmäktige i stället beslutar överlämna e-förslaget till
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut då e-förslaget ligger inom
dess verksamhetsområde.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut i ärendet 2020-12-21 § 287 och har upphävt
beslutet. Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att e-förslaget får
ställas och överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

16

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

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

Beslutsunderlag





E-förslag gällande upprustning av Munkebergsstrand vid Körbergs
brygga, KLF Hid: 2020.6325
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-11-23 § 252, KLF Hid: 2020.7073
Kommunstabens beslutsförslag gällande anmälan av e-förslag om
upprustning av Munkebergsstrand, KLF Hid: 2020.7506
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 287, KLF Hid: 2020.7758

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

17

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§6
Anmälan av e-förslag om utegym i Antnäs
Ärendenr 2020/795-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna e-förslaget till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 288.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inlämnats som föreslår att anlägga ett utegym i Antnäs.
Förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader
och har samlat in 328 röster.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 170 att e-förslaget fick ställas och
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.
Beslutsunderlaget var felaktigt och kommunstaben har föreslagit att beslutet
korrigeras och kommunfullmäktige i stället beslutar överlämna e-förslaget till
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut då e-förslaget ligger inom
dess verksamhetsområde.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 288 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

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

Beslutsunderlag





E-förslag om utegym i Antnäs, KLF Hid: 2020.4733
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 170, KLF Hid: 2020.5504
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 288, KLF Hid: 2020.7759
Kommunstabens beslutsförslag gällande anmälan av e-förslag om utegym i Antnäs, KLF Hid: 2020.7760

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

18

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kultur- och fritidsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Förslagsställaren

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

19

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§7
Anmälan av motion (L) om att ändra arbetsordningen för
fullmäktige angående interpellationer
Ärendenr 2020/1629-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 289.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Söderström (L) har lämnat in en motion angående hanteringen av
interpellationer i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges arbetsordning
har ingen lydelse kring vilka förtroendevalda som ledamöter kan rikta en interpellation mot och därför gäller bestämmelser i kommunallagen som anger
nämndernas ordförande.
Thomas Söderström föreslår att kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppdateras för att tillåta att frågor och interpellationer kan ställas till hela kommunstyrelsens presidium.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 289 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen får
ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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

Beslutsunderlag



Motion (L) om att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning gällande
interpellationer, KLF Hid: 2020.7761
Kommunstabens beslutsförslag gällande motion om att ändra kommunfullmäktiges arbetsordning gällande interpellationer,
KLF Hid: 2020.7507

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

20

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25



Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 289, KLF Hid: 2020.7761

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

21

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§8
Anmälan av motion (MP) om stöd till odlingsverksamhet
Ärendenr 2020/1656-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Detta beslut ersätter fullmäktiges beslut 2020-12-21 § 290.

Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjeholm (MP) har lämnat in en motion om stöd till odlingsverksamhet.
Motionären beskriver att det inom Luleå kommun finns en vilja för att hitta
former för grönsaksodling för kommunens behov och att det under 2021 planeras ett försök kring kommunal odling med produktion för eget bruk.
Miljöpartiet vill ge stöd och resurser till kommunal grönsaksodling och hänvisar till Munkedals och Rättviks kommuner som goda exempel på sådan verksamhet.
Malin Svedjeholm föreslår att verksamheten med odling av livsmedel får stöd
och resurser för att kunna genomföras i en större skala.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 290 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
Kommunstaben har föreslagit fullmäktige besluta att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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

Beslutsunderlag


Motion (MP) om stöd till odlingsverksamhet, KLF Hid: 2020.7269

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

22

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25




Kommunstabens beslutsförslag gällande motion om stöd till odlingsverksamhet, KLF Hid: 2020.7508
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 290, KLF Hid: 2020.7762

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

23

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§9
Anmälan av motion (V) om kollektivtrafiken i hela Luleå
kommun
Ärendenr 2020/1655-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 291.

Sammanfattning av ärendet
Bertil Bartholdson (V) har lämnat in en motion gällande kollektivtrafiken i
Luleå kommun.
Motionären menar att villkoren i kommunen för de som reser med kollektivtrafik bör vara så lika som möjligt och de som behöver åka linjetrafik från
landsbygden in till staden i dag måste betala mer än de som åker inom tätorten. Det skulle kunna avhjälpas om Luleå Lokaltrafik AB (LLT) skulle ta över
linjetrafiken på landsbygden, som i dag sköts av Länstrafiken.
Bertil Bartholdson föreslås att Luleå kommun ska arbeta för att kollektivtrafiken på Luleås landsbygd ska ingå i LLTs linjenät, samt att integrationen av
landsbygdstrafiken ska ske med bibehållen enhetstaxa i LLTs linjenät.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 291och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
Kommunstaben har föreslagit fullmäktige besluta att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

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

Beslutsunderlag


Motion (V) om kollektivtrafiken i hela Luleå kommun,
KLF Hid: 2020.7268

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

24

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25




Kommunstabens beslutsförslag gällande motion om kollektivtrafiken i
hela Luleå kommun, KLF Hid: 2020.7509
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 291, KLF Hid: 2020.7763

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

25

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§ 10
Anmälan av motion (MP) om ett vildare Luleå
Ärendenr 2020/1685-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 292.

Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjeholm (MP) har inlämnat en motion om återförvildning i Luleå.
Återförvildning är en metod för att återställa biologisk mångfald och samtidigt minska klimatskadliga växthusgaser. Motionären hänvisar till forskare
vid Sveriges Lantbruksuniversitet som menar att förvildning är ett bra sätt att
adressera både klimatkris och förlust av biologisk mångfald.
Malin Svedjeholm föreslår att utreda om och hur återförvildning kan användas som en metod för att öka biologisk mångfald och minska klimatpåverkan i
Luleå kommun.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 292 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
Kommunstaben har föreslagit fullmäktige besluta att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

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

Beslutsunderlag




Motion (MP) om ett vildare Luleå, KLF Hid: 2020.7396
Kommunstabens beslutsförslag gällande motion om ett vildare Luleå,
KLF Hid: 2020.7517
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 292, KLF Hid: 2020.7764

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

26

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

27

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§ 11
Val av ny ordförande (S) i kommunstyrelsen
Ärendenr 2020/1340-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Carina Sammeli (S) till ledamot, tillika ordförande för kommunstyrelsen t.o.m. 2022-12-31.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 293.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Lenita Ericson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande för kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna har nominerat Carina Sammeli till ny ordförande för
kommunstyrelsen.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 293 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Fredrik Hansson (S) föreslår ett förtydligande i beslutstexten och nominerar
Carina Sammeli (S) till ledamot, tillika ordförande, i kommunstyrelsen.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

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

Beslutsunderlag



Avsägelse, KLF Hid: 2020.5623
Nominering, KLF Hid: 2020.7338

Beslutet skickas till
Carina Sammeli
Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

28

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§ 12
Val av ny ordförande (S) för Luleå kommunföretag ABs styrelse
Ärendenr 2020/1341-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carina Sammeli (S) till ordförande i
Luleå kommunföretag ABs styrelse.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 294.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Lenita Ericson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för
Luleå kommunföretag AB.
Socialdemokraterna har nominerat Carina Sammeli (S) till ny ordförande i
styrelsen.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 294 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Beslutsunderlag



Avsägelse, KLF Hid: 2020.5624
Nominering, KLF Hid: 2020.7666

Beslutet skickas till
Carina Sammeli
Luleå kommunföretag AB
Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

29

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§ 13
Val av ny vice ordförande (S) i e-nämnden
Ärendenr 2020/1449-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Carina Sammeli (S) till ny vice ordförande i
e-nämnden t.o.m. 2022-12-31.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 295.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens e-nämnd har begärt att Luleå kommun i enlighet med reglementet för e-nämnden utser en vice ordförande i e-nämnden.
Socialdemokraterna har nominerat Carina Sammeli till vice ordförande i
nämnden.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 295 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a




Nominering, KLF Hid: 2020.7669
Norrbottens e-nämnds protokoll 2020-06-24 § 10, KLF Hid: 2020.7344

Beslutet skickas till
Carina Sammeli
Norrbottens e-nämnd
Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

30

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§ 14
Val av ny ledamot (S) i styrelsen för Norrbottens kommuner
Ärendenr 2020/1448-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Carina Sammeli (S) till ny ledamot i styrelsen för Norrbottens kommuner.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 296.

Sammanfattning av ärendet
Lenita Ericson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
Norrbottens kommuner.
Socialdemokraterna har nominerat Carina Sammeli till ny ledamot i styrelsen.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 296 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a




Avsägelse, KLF Hid: 2020.6075
Nominering, KLF Hid: 2020.7672

Beslutet skickas till
Carina Sammeli
Norrbottens kommuner
Kommunstabens kansli
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§ 15
Val av ny ledamot i Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
Ärendenr 2020/1345-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Fredrik Hansson (S) till ny ledamot i Regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 297.

Sammanfattning av ärendet
Lenita Ericson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM).
Socialdemokraterna har nominerat Fredrik Hansson (S) till ny ledamot i RKM.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 297 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Beslutsunderlag



Avsägelse, KLF Hid: 2020.5628
Nominering, KLF Hid: 2020.7670

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a
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Carina Sammeli
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§ 16
Val av ny ordförande i styrelsen för Luleå Business Region
AB
Ärendenr 2020/1344-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Carina Sammeli (S) till ny ordförande i
styrelsen för Luleå Business Region AB.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 298.

Sammanfattning av ärendet
Lenita Ericson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för
Luleå Business Region AB.
Socialdemokraterna har nominerat Carina Sammeli till ny ordförande i styrelsen.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 298 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a
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§ 17
Val av ledamot till Luleå Energi Elnät ABs styrelse
Ärendenr 2020/1606-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Gunnar Eikeland till ny ledamot i styrelsen
för Luleå Energi Elnät ABs styrelse.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 299.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommunföretag AB har 2020-11-18 föreslagit kommunfulläktige utse
Gunnar Eikeland till ny opolitisk ledamot i styrelsen för Luleå Energi Elnät
AB.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 299 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Beslutsunderlag


Protokoll styrelsemöte Luleå kommunföretag AB 2020-11-18,
KLF Hid: 2020.7007

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Beslutet skickas till
Gunnar Eikeland
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§ 18
Val av ny ersättare (RS) i kommunstyrelsen
Ärendenr 2020/1616-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Jonas Brännberg (RS) till ny ersättare i
kommunstyrelsen t.o.m. 2022-12-31.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 300.

Sammanfattning av ärendet
Liv Shange Moyo (RS) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Rättvisepartiet socialisterna har nominerat Jonas Brännberg (RS) till ny
ersättare i kommunstyrelsen.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 300 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Beslutsunderlag


Avsägelse och nominering, KLF Hid: 2020.7045

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a
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§ 19
Val av ny ersättare (V) i barn- och utbildningsnämnden
Ärendenr 2020/1717-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Gunnel Mörtlund (V) till ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2022-12-31.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 301.

Sammanfattning av ärendet
Sofie Rutbäck Eriksson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Bertil Bartholdson (V) har nominerat Gunnel Mörtlund (V) till ny ersättare i
nämnden.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 301 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a
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Nominering, KLF Hid: 2020.7564

Beslutet skickas till
Gunnel Mörtlund
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstabens kansli
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§ 20
Val av ny ledamot (RS) i kultur- och fritidsnämnden
Ärendenr 2020/1720-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Matilda Eriksson (RS) till ledamot i kulturoch fritidsnämnden t.o.m. 2022-12-31.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 302.

Sammanfattning av ärendet
Lothar Bellgardt (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden.
Liv Shange Moyo (RS) har i enlighet med den tekniska valsamverkan mellan
rättvisepartiet socialisterna och miljöpartiet nominerat Matilda Eriksson (RS)
till ny ledamot i nämnden.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 302 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Ordföranden ställer Liv Shange Moyos förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a




Avsägelse, KLF Hid: 2020.7583
Nominering, KLF Hid: 2020.7584

Beslutet skickas till
Matilda Eriksson
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstabens kansli
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§ 21
Justering av bruksavgifter i VA-taxa 2021
Ärendenr 2020/1565-2.4.2.8

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att justera fast och rörlig brukningsavgift för
vatten och avlopp (VA) med 3 % från och med 2021-02-01.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 303.

Reservationer
Jonas Brännberg (RS) och Robert Lundqvist (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Den höga investeringstakten i de allmänna vattentjänsterna är kostnadsdrivande. Att skapa bostäder och arbetsplatser för en växande befolkning kräver
kapacitetshöjande åtgärder i vatten- och avloppssystemet. Fram till 2030 förväntas kapitalkostnaderna för Luleås VA-verksamhet att öka med nästan det
dubbla, från dagens ca 80 mkr/år till 140 mkr/år. För att matcha detta har och
kommer att krävas, kraftfulla taxejusteringar för att kunna möta prognostiserat underskott i VA-verksamheten, orsakat av de befintliga och framtida kapitalkostnaderna.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Mellan åren 2017–2019 har brukningsavgiften, som utgör merparten av intäkterna för VA-verksamheten, höjts med i snitt 8 % per år. Inför 2020 justerades
VA-taxan med konsumentprisindex (1,4 %). Detta med anledning av att överoch underskott skall balanseras över tre år om ingen fondering genomförs.
Inför de kommande tre åren förväntas kapitalkostnadsökningar på motsvarande 20 miljoner kronor. För att säkerställa en fortsatt balanserad utveckling
av brukningsavgiften föreslås en justering motsvarande 3 %.
Stadsbyggnadsnämnden har 2020-10-29 § 116 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att justera fast och rörlig brukningsavgift för vatten och avlopp (VA)
med 3 % från och med 2021-01-01.
Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 251 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att justera fast och rörlig brukningsavgift för vatten och avlopp (VA) med 3 %
från och med 2021-01-01.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 303 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Anja Johansson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med ändring av
datumet till att taxan ska gälla fr.o.m. 2021-02-01.
Jonas Brännberg (RS) föreslår att avgiften justeras med 0,5 %.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Anja Johanssons ändringsförslag under proposition och
finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag och Jonas Brännbergs
förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Dialog:
Ingen dialog har genomförts med anledning av ärendet.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Ärendet säkerställer finansiering av en rad klimatåtgärder inom VA-verksamhetens ansvarsområde såsom kapacitetshöjande åtgärder för spillvatten och
dagvatten, utökat nyttjande av rågas samt åtgärder för minskat svinn av
dricksvatten.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Ärendet avser att för brukningsavgifter följa en jämn prisutveckling samt en
budget i balans för VA-kollektivet.

Beslutsunderlag


Beskrivning justering av brukningsavgifter VA-taxa 2021,
KLF Hid: 2020.6731

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Administrativa föreskrifter & VA-taxa 2021, KLF Hid: 2020.6732
Stadsyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29 § 116,
KLF Hid: 2020.6730
Presentation över justering av brukningsavgifter i VA-taxa 2021,
KLF Hid: 2020.6733
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-07 § 211,
KLF Hid: 2020.7251
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 303, KLF Hid: 2020.7370

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Stadsbyggnadsnämnden
Kommunstabens ekonomienhet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 22
Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) 2021
Ärendenr 2020/1562-3.4.2.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
2021.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 304.

Sammanfattning av ärendet
I VA-plan 2030 föreslås tre utbyggnadsområden för kommunal vattenförsörjning fram till år 2030. Västra Revelsudden är första området som byggs ut
under 2021. Den teknik som normalt nyttjas vid utbyggnadsområden är så
kallat lätt tryckavlopp (LTA).
Allmänna bestämmelser för Luleå kommuns vatten- och avloppsanläggning
reglerar ansvarsförhållandet mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren. I
Luleå kommuns gällande bestämmelser, ABVA 2009, saknas tilläggsbestämmelse om LTA som reglerar det juridiska ansvaret. Därför föreslås tilläggsbestämmelse gällande LTA under punkt 15.
Föreslagen ändring av ABVA följer Svenskt Vattens standardskrivning om
LTA och är utarbetad enligt gällande rättspraxis för Lag 2006:412 om allmänna vattentjänster.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Ärendet har beaktats ur ett jämställdhetsperspektiv.
Stadsbyggnadsnämnden har 2020-10-29 § 118 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att fastställa Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2021.
Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 304 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa Allmänna bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2021. Paragrafen förklarades
omedelbart justerad.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 304 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

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

Dialog:
Ingen dialog aktuell för detta ärende.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag


Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a







Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-10-29 § 118,
KLF Hid: 2020.6726
ABVA 2021, KLF Hid: 2020.6727
Presentation Allmänna bestämmelser ABVA, KLF Hid: 2020.6728
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-07 § 210,
KLF Hid: 2020.7250
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 250, KLF Hid: 2020.7369
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 304, KLF Hid: 2020.7779

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 23
Förändring av verksamhet riktad till hemlösa
Ärendenr 2020/1162-3.9.0.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att från den 1
februari 2021 införa nya arbetssätt för hemlösa Luleåbor, EU/EES-medborgare
samt vistelsebegreppet enligt Socialstyrelsens vägledning.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 305.

Reservationer
Kati Jääskeläinen (V), Sara Viklund (C), Arne Nykänen (C), Ylva Mjärdell (L),
Paulina Koskenniemi (MP), Bertil Bartholdson (V), William Torikka (Sjvp),
Inger Boström (V), Carola Lidén (C), Malin Svedjeholm (MP), Thomas Söderström (L), Robert Lundqvist (RS), Sara Önneby Nordström (KD), Jonas Brännberg (RS), Nina Berggård (V), Ulrika Lundberg (V), Samuel Ek (KD), Erland
Nilsson (LPo), Thomas Olofsson (L), Hans Pettersson (V) och Ingrid Vesterlund (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunfullmäktige har 2016-11-21 beslutat att Luleå ska inrätta ett härbärge
för hemlösa i Luleå årligen under perioden november – april samt att verksamheten inryms under socialnämndens ansvarsområde.
Socialförvaltningen har sedan 2017 haft samverkan med föreningen natt-härbärget. Föreningen natthärbärget har bedrivit verksamheten härbärget för
målgruppen EU/EES-medborgare, hemlösa Luleåbor och för personer som
tillfälligt vistats i Luleå. Verksamheten har 10 sovplatser och öppettiderna är
mellan kl. 20:00–06:45 måndag-söndag. Gästerna har förutom sängplats fått
kvällsfika och frukost samt möjlighet att duscha. Socialtjänsten har fått fördela
platser och de platser som inte fördelats av socialförvaltningen har natthärbärget själva fördelat.
I den senaste verksamhetsberättelsen från Natthärbärget framkommer att de
under perioden november 2019 - april 2020 haft 1156 övernattningar (709 män
och 447 kvinnor). Detta innebär att de har haft en beläggningsgrad på ca 64 %.
Totalt antal individer som övernattat är 58, varav 43 män och 15 kvinnor. Antalet övernattningar under perioden är fördelat mellan mål-grupperna EU-

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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migranter och andra 82 % och socialtjänst/socialjour/polis/sjukhus 18 % av beläggningen.
Socialförvaltningens bedömning är att det istället för ett härbärge finns behov
av att utveckla nya arbetssätt för målgrupperna som fungerar helårsvis.
Målgruppen hemlösa Luleåbor
Socialförvaltningens ambition är att ha en nollvision mot hemlöshet och mer
långsiktigt arbetssätt helårsvis.
Hemlösa Luleåbor behöver stöd att bryta utanförskapsbeteende, få syssel-sättning och kompletterande insatser stadigvarande över tid. Socialförvaltningen
vill därför utveckla boendelösningar i kombination med sysselsättning och
öppenvård. Målgruppen är ofta samsjuklig och ställer höga krav på teamsamverkan.
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EU/EES-medborgare samt vistelsebegreppet
Vad avser EU/EES-medborgare framkommer det i verksamhetsberättelsen
från Natthärbärget att målgruppen fick endast beviljad av socialtjänsten en
natt på härbärget vilket är enligt socialstyrelsens vägledning. Eftersom härbärget under perioder haft lediga sovplatser har den målgruppen haft möjlighet
att utifrån en reservlista få tillgång till sovplats fler nätter. Målgruppen har
därmed erhållit en högre servicenivå än lagstiftningens förväntningar. Bedömningen är att resandet inom Europa kommer att minska på grund av Coronapandemin.
Vad säger lagstiftningen?
Socialtjänstlagen (SoL)är en målinriktad ramlag som ger kommunerna stor
frihet att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar
och behov. Socialtjänsten ska främja människors ekonomiska och sociala
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet.
Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande
och integritet. Frivillighet och självbestämmande ska vara vägledande inom
socialtjänsten. Det innebär att den enskilde själv bestämmer om han eller hon
ska ta emot erbjudanden om en viss social tjänst. Det är den enskilde som gör
valet dock inom befintliga resurser. Frivillighet och självbestämmande innebär
inte att socialtjänsten ska vara kravlös. Till socialtjänstens uppgifter hör att på
olika sätt försöka motivera den enskilde för en viss insats.
Socialnämndens ansvar för bostadsanskaffning
Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt att
få en bostad av socialtjänsten. Socialnämnden kan dock vara skyldig att tillhandahålla eller ombesörjande av bostad som uppfyller krav på skälig lev-
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nadsnivå. Det gäller när den enskilde är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa en bostad. När en akut situation föreligger eller när ett lämpligt boende inte kan beredas den biståndssökande för en rimlig
kostnad, kan tillfälligt boende erbjudas.
Rätten till att ansöka om bistånd och socialtjänstens skyldighet att pröva en
ansökan gäller även för EU/EES-medborgare. Även de regler som gäller för
ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun gäller för
EU/EES-medborgare. Det innebär också att socialtjänsten kan ställa samma
krav på biståndsökande EU/EES-medborgare som på svenska medborgare
vad gäller t ex skyldigheten att efter förmåga bidra till sin egen försörjning, att
vara arbetssökande osv.
Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där denne tillfälligt vistas, har rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att
lösa på annat sätt. Vad som är nödvändig hjälp för att avhjälpa en akut nödsituation måste socialtjänsten bedöma i varje enskilt fall. Dock innebär rätten till
bistånd för att avvärja en nödsituation i många fall att biståndet kan begränsas
till enstaka bistånd för mat, logi och resekostnader för att EU/EES-medborgare
ska kunna ta sig tillbaka till det land som han eller hon kommit ifrån.
Kommunfullmäktige har 2020-10-26 § 225 beslutat att återremittera ärendet till
socialnämnden för att komplettera med konsekvenserna för akut hemlösa som
använder härbärget idag.
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Socialförvaltningens förslag innebär ett nytt arbetssätt för hemlösa. Det nya
arbetssättet innebär individuella insatser för att tillgodose hållbara och långsiktiga lösningar för kvinnor och män som har behov av olika individuella
insatser.
Utifrån de konsekvenser som förslaget innebär är socialförvaltningens bedömning att det nya arbetssättet säkerställer att socialförvaltningen kan avhjälpa
en tillfällig nödsituation för de akut hemlösa. Socialförvaltningen bedömer
vidare att arbetssättet förbättrar de individuella insatserna för målgruppen
kvinnor och män samt att arbetssättet säkerställer att socialförvaltningen följer
Socialstyrelsens vägledning.

Socialförvaltningens nya arbetssätt
Individuella behov
Socialförvaltningen bedömer att det finns behov av att förändra arbetssättet
gällande de individuella insatserna utifrån förändrade behov i samhället. Det
handlar om att tillgodose hållbara och långsiktiga lösningar för kvinnor och
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män som har behov av olika individuella insatser. Det handlar om olika boendeformer med olika individuella insatser.
Akutboende för hemlösa män
Socialförvaltningen planerar att kunna tillgodose akut bistånd i form av tillfällig logi med 9 nyskapade platser. Ytterligare 5 platser planeras att öppnas under början av 2021 med möjlighet att ytterligare utveckla arbetssättet utifrån
behovet.
Samtliga bistånd utgår från individuella behov. Oavsett det gäller svenska
medborgare från andra kommuner eller EU/EES-medborgare handlar det om
akut bistånd i en nödsituation i form av mat, tillfällig logi några nätter samt
hemresa. För Luleåbor ska socialförvaltningen tillsammans med medborgaren
planera för långsiktiga lösningar. Det kan exempelvis innebära insatser från
öppenvården eller övergång till andra boendeformer.
Det finns även möjlighet att använda vandrarhem om de utökade platser som
socialförvaltningen skapat inte är tillräckliga för att tillgodose nödperspektivet
för EU/EES-medborgare.
Akutboende för hemlösa kvinnor
Socialförvaltningen planerar att kunna tillgodose akut bistånd för tillfällig logi
i form av 3-4 lägenheter. Samtliga bistånd utgår från individuella behov. Oavsett det gäller svenska medborgare från andra kommuner eller EU/EES-medborgare handlar det om akut bistånd i en nödsituation i form av mat, tillfällig
logi några nätter samt hemresa. För Luleåbor ska socialförvaltningen tillsammans med medborgaren planera för långsiktiga lösningar. Det innebär exempelvis insatser från öppenvården och övergång till andra boendeformer.
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Akutboende för våldsutsatta kvinnor
Socialförvaltningen har sedan tidigare FREDA-lägenheter som planerar att
byta adress löpande. Socialförvaltningen har även ett samarbete med Kvinnojouren som kan ta emot kvinnor som själva söker sig dit.
Samarbete med ideella organisationer
Socialförvaltningen planerar att bygga upp lokala strukturerade former för
uppsökande verksamhet. Genom arbetssättet blir det en tydlighet om allas
uppdrag samt att alla har ett gemensamt mål gällande att fånga upp hemlösa
och de i utanförskap.
Planering pågår för att handläggare ska besöka diakonicenter en gång/vecka
för att motivera besökarna att ansöka om insatser inom socialtjänsten. Samarbete ska byggas upp med öppna mötesplatser som drivs av ideella föreningar
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för att motivera besökarna att ansöka om insatser inom socialtjänsten. Genom
strukturerade samarbetsformer bidrar arbetssättet att målgruppen söker sig
till socialtjänsten.

Konsekvenser med det nya arbetssättet för akut hemlösa som använder härbärget idag
Negativa konsekvenser:
 Risk att målgruppen inte vänder sig till socialtjänsten.
 Risk att målgruppen EU/EES medborgare stannar i Luleå trots att de
fått akut bistånd i en nödsituation i form av mat, tillfällig logi och hemresa.
Åtgärder:
Lättillgänglig ingång till socialtjänsten:
 Dagtid via kommunens kundcenter eller socialförvaltningen som just
nu finns på Repslagargatan, telefon eller fysiskt besök.
 Kvällar/helger via SOS alarm där man når myndighetens beredskap.
 Information på olika språk
 Nära samverkan med ideella organisationer och polisen genom uppsökande verksamhet
Uppsökande verksamhet:
I vägledningen för socialtjänsten i arbetet med EU/EES medborgare (uppdaterades juni 2020) framkommer vikten av strukturerade samverkan, tydlig roller, gemensamt mål, uppsökande aktiviteter. Exempel på planerade åtgärder:
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Handläggare besöker diakonicenter en gång/vecka för att motivera besökarna att ansöka om insatser inom socialtjänsten.
Samarbete med öppna mötesplatser som drivs av ideella föreningar för
att motivera besökarna att ansöka om insatser inom socialtjänsten.

När socialtjänsten får kännedom om otillåtna bosättningar:
 Uppsökande arbete på otillåtna bosättningar för att förebygga att ingen far illa samt att motivera personerna att ansöka om socialtjänstens
insatser. Socialtjänsten kan då sätta in rätt åtgärder gällande barn,
våldsutsatta personer eller offer för människohandel eller människoexploatering.
Ny bedömning vid ny ansökan:
 Vid varje tillfälle sker en individuell bedömning om akut bistånd oavsett tidigare insatser.
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Positiva konsekvenser:
 Bättre kännedom om personer som är hemlösa och i utanförskap genom ett strukturerat arbetssätt i samverkan
 Hemlösa får insatser hela dygnet och året runt på ett hållbart långsiktigt sätt
 Det nya arbetssättet säkerställer att socialtjänsten har information och
kännedom för att kunna sätta in rätt åtgärder gällande barn, våldsutsatta personer eller offer för människohandel eller människoexploatering.
 Individuella behov kan tillgodoses utifrån ett jämställt perspektiv gällande kvinnor och män
Sammantaget är socialförvaltningens bedömning att det nya arbetssättet säkerställer att socialförvaltningen kan avhjälpa en tillfällig nödsituation för de
akut hemlösa. Socialförvaltningen bedömer vidare att arbetssättet förbättrar
de individuella insatserna för målgruppen kvinnor och män samt att arbetssättet säkerställer att socialförvaltningen följer Socialstyrelsens vägledning i
arbetet med EU/EES-medborgare. I den senaste versionen av vägledningen
framkommer:




EU/EES-medborgares rätt till socialt bistånd
möjligheter och ansvar i mötet med EU/EES medborgare i utsatta förhållanden
ansvar för barn och unga.
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Socialnämnden har 2020-11-19 § 186 föreslagit kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag att från den 1 februari 2021 införa nya arbetssätt för
hemlösa Luleåbor, EU/EES-medborgare samt vistelsebegreppet enligt Socialstyrelsens vägledning. Vid ärendets behandling i socialnämnden reserverade
sig Jenny Josefsson (V), Jonas Brännberg (RS), Eva Johansson (KD), Carina
Anehagen (L) och Thomas Olofsson (L) mot beslutet.
Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 252 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att ge socialnämnden i uppdrag att från den 1 februari 2021 införa nya arbetssätt för hemlösa Luleåbor, EU/EES-medborgare samt vistelsebegreppet enligt
Socialstyrelsens vägledning. Under ärendets behandling i kommunstyrelsen
reserverade sig Carola Lidén (C), Nina Berggård (V) Malin Svedjeholm (MP),
Dan Ankarholm (Sjvp), Sara Önneby Nordström (KD) och Thomas Söderström (L) mot beslutet.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 305 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
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Sammanträdet
Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS) och Samuel Ek (KD) föreslår avslå
kommunstyrelsens förslag.
Bertil Bartholdson (V) föreslår i första hand att härbärget får fortsätta sin verksamhet till och med 30 april 2021, parallellt med införandet med det nya arbetssättet. Därefter utvärderar socialförvaltningen hur det fungerat och utifrån
utvärderingen går vidare med att utveckla verksamheten så att det blir bra för
alla som vistas i Luleå. I andra hand föreslår Bertil Bartholdson att avslå kommunstyrelsens förslag.
Thomas Söderström (L), William Torikka (Sjvp), Malin Svedjeholm (MP) och
Erland Nilsson (LpO) stödjer Bertil Bartholdsons förslag.
Fredrik Hansson (S) och Ilkka Isaksson (SD) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Bertil Bartholdsons ändringsförslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag och en nej-röst innebär att avslå förslaget. Efter rösträkning
redovisar ordföranden att 57 röster avlagts varav 35 ja-röster och 22 nej-röster.
Ordföranden finner därmed att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Dialog:
Dialog har förts med föreningen natthärbärget samt ideella organisationer.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Det nya arbetssättet bidrar till ökad jämlikhet då de individuella insatserna
utgår från kvinnors och mäns behov.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Det nya arbetssättet bidrar till utvecklingsmålet då de individuella insatserna
utgår från kvinnors och mäns behov.
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Med varierande behov av övernattningsplatser kan en lösning som har ett
varierat utbud bättre svara mot behovet och eventuellt kan en sådan lösning
vara mer ekonomiskt effektiv.

Beslutsunderlag











Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-21 § 245, KLF Hid: 2016.6465
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26 § 225, KLF Hid: 2020.6260
Skrivelse angående natthärbärgets framtid, KLF Hid: 2020.4849
Skrivelse från Amnesty International, KLF Hid: 2020.7011
Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES medborgare,
KLF Hid: 2020.4923
Socialnämndens protokoll 2020-11-19 § 186, KLF Hid: 2020.7009
Protokollsanteckning från Rättvisepartiet Socialisterna,
KLF Hid: 2020.7010
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-07 § 212,
KLF Hid: 2020.7240
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 252, KLF Hid: 2020.7371
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 305, KLF Hid: 2020.7780

Beslutet skickas till
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Socialnämnden
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§ 24
Förlängning av beslut om deltagande på distans vid kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden
Ärendenr 2020/589-1.1.1.3

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta deltagande på distans på kommunfullmäktiges och nämndernas sammanträden.
2. Beslutet gäller t.o.m. 2021-09-30.
3. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 vardagar i förväg
anmäla detta till kommunfullmäktiges eller nämndens ordförande.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
4. Vid samtliga sammanträden ska alla ledamöter se varandra oavsett om
de deltar fysiskt eller digitalt.
5. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras med en skrivning om
deltagande på distans under tiden som detta beslut gäller.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 306.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
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Kommunfullmäktige kan enligt kommunallagen tillåta att ledamöter deltar på
distans på nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-23 § 36 att tillåta deltagande på distans vid nämndernas och utskottens sammanträden. Vidare tog fullmäktige
beslut 2020-04-27 § 37 om att tillåta deltagande på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden. Bägge besluten förlängdes i kommunfullmäktige
2020-09-28 att gälla t.o.m. 2020-12-31.
Det finns krav i kommunallagen för att deltagare ska räknas som närvarande
på distans. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
och delta på lika villkor vilket anges i 5 kap. 16 § KL.
Grundtanken med att tillåta deltagande på distans på sammanträden är inte
att det fysiska mötet ersätts med ett digitalt möte utan att enskilda ledamöter
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med exempelvis väldigt lång restid till sammanträdeslokalen kan undvika att
resa vid varje tillfälle.
Med anledning av den extraordinära händelse som spridningen av coronaviruset medfört föreslås att deltagande på distans vid kommunfullmäktiges
sammanträden tillåts för att den politiska beslutsprocessen ska kunna fortgå.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning av
coronaviruset kvarstår året ut och kommunstaben bedömer att det arbetssätt
som utvecklades under våren har uppfyllt kommunallagens intentioner med
möjligheten att tillåta distansdeltagande samt har underlättat för de ledamöter
som är i riskgrupp att fortsätta delta. Dock bedömer kommunstaben att de
tekniska förutsättningarna för distansdeltagande inte finns i stadshuset idag
och behöver säkerställas innan beslutet tas permanent. Kommunfullmäktiges
arbetsordning behöver även ses över och revideras. Därför föreslås att även
denna gång tidsbegränsa beslutet.
Den enskilda ledamoten ansvarar själv för att tillhandahålla sin egen teknik
såsom webbkamera och mikrofon för att kunna delta på distans. Inga medel
finns idag avsatta för att utrusta sammanträdesrum med fullgod teknik för att
genomföra möten på distans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2020-12-07 § 222 föreslagit kommunfullmäktige besluta att tillåta deltagande på distans på kommunfullmäktiges och
nämndernas sammanträden. Beslutet föreslås gälla fr.o.m. 2020-12-30 – 202109-30. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 vardagar i förväg
anmäla detta till kommunfullmäktiges eller nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Paragrafen förklarades omedelbart
justerad.
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Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 306 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 258 föreslagit kommunfullmäktige be-sluta att tillåta deltagande på distans på kommunfullmäktiges och nämndernas
sammanträden. Beslutet föreslås gälla fr.o.m. 2020-12-30 - 2021-09-30. Ledamot
som önskar delta på distans ska senast 3 vardagar i förväg anmäla detta till
kommunfullmäktiges eller nämndens ordförande. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
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Sammanträdet
Fredrik Hansson (S) föreslår att stryka ”fr.o.m. 2020-12-30” i kommunstyrelsens förslags första punkt. Fredrik Hansson föreslår vidare att lägga till Vid
samtliga sammanträden ska alla ledamöter se varandra oavsett om de deltar fysiskt eller digitalt i beslutstexten samt slutligen att lägga till en skrivelse om deltagande på distans i kommunfullmäktiges arbetsordning så länge detta beslut gäller.
Jonas Brännberg (RS) stödjer Fredrik Hanssons förslag samt föreslår att anmälan om distansdeltagande ska ske helst tre vardagar i förväg.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag gällande den första punkten
under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer därefter Fredrik Hanssons ändringsförslag gällande strykning i den andra punkten under proposition och finner att fullmäktige bifaller
förslaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslags tredje punkt och Jonas Brännbergs förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Fredrik Hanssons tilläggsförslag om att ledamöterna ska
se varandra under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer slutligen Fredrik Hanssons tilläggsförslag om skrivelse i
kommunfullmäktiges arbetsordning under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.
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Dialog:
Dialog har förts med kommunfullmäktiges presidium.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Att tillåta distansdeltagande medger för förtroendevalda i riskgrupp att delta
och skapar förutsättningar för att upprätthålla den demokratiska beslutsprocessen.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
En viss indirekt påverkan kan finnas i form av minskade resor.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag









Kommunfullmäktiges protokoll 2020-03-23 § 36, KLF Hid: 2020.1730
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27 § 37, KLF Hid: 2020.2468
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 181, KLF Hid: 2020.5515
Kommunstabens beslutsförslag gällande beslut om deltagande på distans vid nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden,
KLF Hid: 2020.7118
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-07 § 222,
KLF Hid: 2020.7284
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 258, KLF Hid: 2020.7377
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 306, KLF Hid: 2020.7781

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Kommunstabens kansli
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§ 25
Ägardirektiv Luleå Kommunföretag AB
Ärendenr 2020/1452-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv för Luleå
Kommunföretag AB.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 307.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har valt att organisera sina majoritetsägda bolag under ett
gemensamt moderbolag, Luleå Kommunföretag AB. Detta ägardirektiv avser
Luleå kommunföretag AB. Ägardirektivet kompletterar bolagsordningens
beskrivning av det kommunala ändamålet för verksamheten och innehåller en
konkretisering av verksamhetsmålen.
Ägardirektiven fastställs årligen. Kommunstabens förslag är att inga förändringar görs och giltigheten av ägardirektivet blir till och med 2021-12-31.
Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 245 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslag till ägardirektiv för Luleå Kommunföretag AB.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 307 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog har förts med VD för Luleå Kommunföretag AB.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Bolaget ska verka för en långsiktig social hållbarhet, samt inom ramen för sin
verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2050.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Bolagets arbete ska präglas av de av kommunfullmäktige prioriterade målen
avseende jämställdhetsintegrering.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Bolaget ska beakta de klimatmål som kommunen satt upp inom ramen för
Borgmästaravtalet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Enligt bolagsordningen har bolaget till föremål för sin verksamhet att vara
holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag. Bolagets syfte är
att optimera resultatnivån inom koncernen och tydliggöra kommunens ägarroll i den egna företagsverksamheten.
Motivet för detta är dels möjligheten att nyttja skattelagstiftningens regler om
koncernbidrag, men även för att skapa goda förutsättningar för samordning
av kommunala bolagsfrågor.

Beslutsunderlag






Förslag till ägardirektiv, KLF Hid: 2020.6681
Kommunstabens förslag till beslut avseende ägardirektiv,
KLF Hid: 2020.6680
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-23 § 205,
KLF Hid: 2020.6996
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 245, KLF Hid: 2020.7377
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 306, KLF Hid: 2020.7781

Beslutet skickas till
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Luleå kommunföretag AB
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§ 26
Ägardirektiv för Luleå kommunföretag ABs dotterbolag
Ärendenr 2020/1439-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Luleå Energi AB,
Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 308.

Reservationer
Carola Lidén (C), Robert Lundqvist (RS), Arne Nykänen (C), Jonas Brännberg
(RS), Malin Svedjeholm (MP), Paulina Koskenniemi (MP), Inger Boström (V),
Nina Berggård (V), Kati Jääskeläinen (V), Ulrika Lundberg (V), Bertil Bartholdson (V) och Hans Pettersson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommuner kan bilda företag till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter. Ägarens styrning sker främst genom bolagsordning och ägardirektiv.
Direktiven för; Luleå Energi AB, Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB, har behandlats i moderbolagets styrelse (Luleå Kommunföretag AB). Förslaget är att inga förändringar görs till 2021.
Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 244 föreslagit att kommunfullmäktige beslut att fastställa ägardirektiven för Luleå Energi AB, Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen reserverade sig Nina Berggård (V), Malin Svedjeholm (MP) och Per
Göransson (SD) mot beslutet.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 308 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Bertil Bartholdson (V) föreslår ändringar i ägardirektiven enligt bilaga
KLF Hid: 2020.6496.
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Carola Lidén (C) föreslår ändringar i ägardirektiven enligt bilaga KLF Hid:
2020.7610.
Jonas Brännberg (RS) stödjer Bertil Bartholdsons förslag samt föreslår ytterligare ändringar i ägardirektiven enligt bilaga KLF Hid: 2020.7686.
Malin Svedjeholm (MP) stödjer Bertil Bartholdsons förslag och Jonas Brännbergs förslag gällande Luleå Lokaltrafik AB.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens, Bertil Bartholdsons, Jonas Brännbergs
och Carola Lidéns respektive förslag vart och ett för sig under proposition och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Dialog:
Dialog har skett mellan Luleå Kommunföretag AB och dotterbolagen samt
mellan Luleå Kommunföretag och kommunstaben.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Bolagen ska verka för en långsiktig social hållbarhet, samt inom ramen för sin
verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av Luleå kommuns vision 2050
och de nio övergripande mål som omhändertar Agenda 2030.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Utöver de i ägardirektiven formulerade målen ska bolagens arbete präglas av
de av kommunfullmäktige prioriterade målen avseende jämställdhetsintegrering. Bolagen ska årligen, i samband med att årsredovisningen publicera-ras,
redogöra för de effekter man under året uppnått inom ramen för detta arbete
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Utöver de i ägardirektiven formulerade direktiven ska bolagen ska beakta de
klimatmål som kommunen satt upp inom ramen för Borgmästaravtalet.
För flera bolag vore en ambitionsökning utöver Borgmästaravtalets mål önskvärd men bedöms vara kostnadsdrivande.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Bolagens verksamhet skapar förutsättningar för tillväxt och ett gott samhälle.
En utgångspunkt är att det finns en ändamålsenlig offentlig service av tillräck-
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ligt bra kvalitet. Detta kan sägas utgöra en grundförutsättning för att leva och
verka i en kommun och påverkar därmed även näringslivsklimatet
En särskilt betydelsefull del av den offentliga servicen avser tillgången till
infrastruktur, inte minst VA, bostäder, energiförsörjning, renhållning, transporter och kommunikationer. Tillgången till infrastruktur av denna art är av
stor betydelse för det regionala näringslivsklimatet.

Beslutsunderlag







Förslag till ägardirektiv, KLF Hid: 2020.6336
Kommunstabens beslutsförslag gällande ägardirektiv för Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag, KLF Hid: 2020.6337
Vänsterpartiets förslag till ändringar, KLF Hid: 2020.6496
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-09 § 199,
KLF Hid: 2020.6526
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 244, KLF Hid: 2020.7363
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 308, KLF Hid: 2020.7783

Beslutet skickas till
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Luleå kommunföretag AB
Samtliga kommunala bolag
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§ 27
Erbjudande om värdskap, Rally Sweden - FIA World Rally
Championship 2020
Ärendenr 2020/483-1.2.3.2

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att garantera driftsmedel med maximalt
3 miljoner kronor per år under åren 2022 till 2024 för genomförande av
Rally Sweden i Norrbotten.
2. Finansieringen beaktas i strategisk plan och budget 2022-2024.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att utse representanter till olika
grupperingar kopplade till rallyt.
4. Kommunfullmäktige ger projektägaren Piteå kommun godkännande
att ta fram bolagsordning och samverkansavtal inför bildande av ett
gemensamt bolag som kan hantera rallyts genomförande i Norrbotten.
Tilltänkta ägare är bl.a. finansierande kommuner.
5. Beslut sker under förutsättning att Rally Sweden genomförs i Norrbotten, till att börja med under den angivna perioden.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 309.

Reservationer
Ingrid Vesterlund (C), Malin Svedjeholm (MP), Ulrika Lundberg (V), Jonas
Brännberg (RS), Robert Lundqvist (RS), Nina Berggård (V), Bertil Bartholdson
(V), Paulina Koskenniemi (MP), Inger Boström (V) och Kati Jääskeläinen (V)
reserverar sig mot beslutet.
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Sammanfattning av ärendet
Region Norrbotten, Boden, Kalix, Luleå och Piteå kommun har gemensamt
fått en förfrågan från Svenska Bilsportförbundet och deras bolag Rally Sweden
om att ansöka för att få arrangera rally-VM:et Rally Sweden, som ibland också
kallas Svenska Rallyt, VM:ets enda vinterrally och därav en av de mest spektakulära deltävlingarna i serien.
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2020-06-15 information om arbetet med
svenska vinterrallyt och förfrågan som kommit in till Norrbotten.
Tävlingarna är en av fjorton deltävlingar i WRC, världsmästerskapen i rally,
som körs runt om i hela världen och detta är det enda utpräglade vinterrallyt.
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Rally Sweden har arrangerats i Sverige sedan 1950 och varit ett vinterrally sedan 1965. Tävlingarna har arrangerats i Värmland de senaste 40 åren och sedan några år tillbaka med några sträckor på den norska sidan gränsen. Rally
Sweden är känt som en vinterfestival, där publiken kommer förare, bilar och
tävlingarna riktigt nära.
På grund av försämrade förutsättningar i Värmland, som består av att de inte
längre kan leverera vintervägar med is och snö, har det internationella
Bilsportförbundet ställt krav på att rallyt ska flyttas. År 2022 ska VM-rallyt
vara flyttat till en region som garanterat kan leverera kyla och snö. I kampen
deltar ett flertal regioner i Sverige, för Norrbotten har en arrangörsgrupp bestående av Region Norrbotten, Boden, Kalix, Luleå och Piteå anmält sitt intresse. En enad region söker att få arrangera rally-VM och arbetet med ansökan
och att säkra såväl den offentliga som privata finansieringen pågår för fullt.
Rally Sweden är Sveriges största årligen återkommande evenemang med omkring 200 000 åskådare på plats under fyra dagar och närmare 100 miljoner tvtittare runt hela världen. Enbart de direkt aktiva som är kopplade till teamen,
deras organisationer och tävlingsledning uppgår till ca 1 000 personer.
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Evenemanget behöver en mängd olika saker och effekten för regionen kommer bli omfattande om rallyt hamnar i Norrbotten, inte enbart för de arrangerande kommunerna utan även angränsande kommuner och län. Värt att notera är att detta är ett årligt återkommande event, inte ett tillfälligt ettårigt event
som sedan försvinner, och det innebär att det blir möjligt att bygga långsiktigt.
De investeringar som görs blir mer beständiga i jämförelse med till exempel
ettåriga projekt. Ett rally-VM genererar tiotusentals gästnätter och bidrar till
att stärka besöksnäringen i Norrbotten rejält samt generera en stor ökning av
turister från världens rallynationer. Ett så här stort årligt event kommer också
att innebära ökade intäkter för hela det regionala näringslivet. Genom denna
långsiktiga satsning kan det lokala/regionala näringslivet säkra upp intäkter
kopplat till rallyt över tid och i vissa mån kommer det även kunna generera
ett visst antal nya arbetstillfällen.
Intresset och engagemanget bland motorklubbar/sportklubbar i regionen är
stort, att få arrangera ett VM är något av det största man kan göra i bilsportsvärlden. Klubbarna står bakom Norrbottens ansökan till 100 %. De är med och
skapar konkreta förutsättningar för rallyts genomförande i samverkan med
projektledning/-grupp.
I samverkan med RF Sisu Norrbotten arbetar projektledning/-grupp med att
många av regionens idrottsföreningar ska kunna vara med och bidra i arbetet
samt dra nytta av evenemanget genom ökade intäkter till föreningarna.
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Ansökningsförfarande och projektfaser
Till dags dato har projektgruppen lämnat in en intresseanmälan till Rally Sweden under våren 2020. Tanken var att ledningen för Rally Sweden strax därefter skulle komma till Norrbotten på en visningsresa i maj, men på grund av
Coronarestriktioner var man tvungna att ta fram en digital visningsresa, som
genomfördes med Rally Swedens ledning och styrelse den 6 maj 2020. 25–26
juni 2020 genomfördes visningsresa/platsinspektion med Rally Swedens vd.
25–26 augusti 2020 var Svenska Bilsportförbundet på plats i Norrbotten och
presenterades sin roll i denna process.
Projektet är indelat i tre faser som beskrivs nedan. I dagsläget är projektet inne
i fas 2, som skapar förutsättningar för att Rally Sweden och Svenska Bilsportförbundet ska kunna välja Norrbotten som sin framtida tävlingsregion.
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Fas 1: Intresseanmälan och digital visningsresa.
Fas 2: Fysiska visningsresor, sammanställning och leverans av beslutsdata till
Rally Sweden samt säkerställa såväl privat som offentlig finansiering.
Fas 3: Beslut för att genomföra rallyt och skapa förutsättningar för att möjliggöra detsamma.
Förutsättningar
Vilka förutsättningar har Norrbotten att ta hem detta arrangemang?
o Utifrån SMHI:s statistik kan ingen annan region i Sverige utanför
Norrbotten erbjuda kyla och snö med samma säkerhet.
o Här kan vi även erbjuda rally på våra unika isvägar på havet eller våra
älvar. Vi kan göra ett verkligen unikt vinterrally.
o Bilindustrin har valt oss som plats för vintertester, så att VM-rallyts enda vinterrally också kommer hit är bara logiskt.
o Den unika närheten till både Norge och Finland bidrar till att vi är rätt
plats. I vår norra region, sett över landsgränserna, finns över en miljon
potentiella besökare.
o Regionens motorklubbar och föreningsliv äger en stor kompetens inom evenemang som kommer vara helt nödvändig för ett genomförande.
Ekonomiskt åtagande
Ekonomiskt är det ett åtagande i nivå med SM-veckan för respektive aktör.
Tack vare att det är flera som går in kan detta göras på en rimlig nivå för alla
involverade. Vidare finns det en målsättning att också få med det regionala
näringslivet för att kunna säkra rallyts genomförande i regionen, ett arbete
som har påbörjats av projektgruppen.
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Projektet kommer initialt kräva ekonomiska åtaganden från de deltagande offentliga aktörerna, men på sikt kommer det också krävas engagemang från regionens näringsliv. Åtagandena kommer variera över tid men förutsatt att rallyt genomförs är dessa störst i fas tre, men kommer att generera tillbaka insatsen mångfalt.
Fas 1: Q1-Q2 2020
Luleå Business Region har varit projektledare för intresseanmälan och digital
visningsresa. Övriga parter har bistått med representanter i såväl styrgrupp
som arbetsgrupp. Den totala budgeten för fas 1 gick till att producera intresseanmälan samt lösningen för den digitala visningsresan.
Fas 2: Q3-Q4 2020
Fysiska visningsresor samt att säkerställa privat och offentlig finansiering. 80
000 kr per part faktureras från Piteå. Påbörja arbetet med att bilda ett bolag
som förväntas genomföra rallyt, Piteå kommun tillhandahåller projektledare
och övriga parter bistår med representanter i såväl styrgrupp som arbetsgrupp.
Budgeten för fas 2 fördelas på fyra huvudposter:
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o
o
o
o

Marknads- och kommunikationsinsattser: 100 000 kr
Införsäljningskostnader: 70 000 kr
Konsultkostnader: 180 000 kr
Övriga omkostnader: 50 000 kr

Fas 3: Q4 2020 – Q2 2021
Vid ett beslut om genomförande av rallyt i Norrbotten måste en lokal organisation sjösättas med ansvar att starta upp detta. Hur denna kommer att se ut
och organiseras kommer att arbetas fram i fas 2. Kravet från Rally Sweden är
att man ska ha en budget på totalt 25 miljoner kronor varav 5 miljoner utgörs
av publikintäkter. Den offentliga finansieringen kommer uppgå till ca 10–12
miljoner kronor fördelat på såväl de deltagande aktörerna som annan offentlig
finansiering. Övrig finansiering tillkommer via näringslivet och andra externa
aktörer.
Summa för offentlig finansiering måste gemensamt garanteras av de offentliga
aktörerna gentemot Rally Sweden redan under fas 2. Detta innebär att beslut
måste tas i samtliga kommun- och regionfullmäktige. Besluten är förbehållna
att pengar garanteras under förutsättning att Rallyt genomförs i inom de angivna kommunerna.
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När respektive instans i kommun och region ska fatta beslut kring sitt belopp
finns det inte färdig bild av vilket belopp som respektive intressent ska gå in
med eftersom det fastslås först i samband med Rally Swedens beslut om att
Rallyt genomförs i Norrbotten. Detta innebär att besluten baseras på att detta
är ett gemensamt åtagande, men att respektive part som mest måste ta ett ansvar för de nedan angivna maxbeloppet. Den totala summan överstiger det
som krävs av oss som region. Hur den slutgiltiga fördelningen av insatts fördelas kommer styras av vad respektive kommun får i utbyte i form av t.ex.
Headquarters, Sportcentra och specialsträckor.
Maximala åtagande per år för respektive intressent:
Region Norrbotten – 2 500 000 kr
Bodens kommun – 3 000 000 kr
Kalix kommun – 1 000 000 kr
Luleå kommun – 3 000 000 kr
Piteå kommun – 3 000 000 kr
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Kommunstaben menar att VM-rallyt skapar förutsättningar för tillväxt (se
nedanstående bedömning av ekonomisk tillväxt) samt att ett evenemang på
denna nivå skapar mervärde för medborgare och tillresta.
Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 248 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Luleå kommun utgör värdkommun tillsammans med övriga offentliga
kommuner, och anslå 3 mkr per år under perioden 2022-2024. Finansieringen
beaktas i strategisk plan och budget 2022-2024. Kommundirektören ges i uppdrag att utse representanter till olika grupperingar kopplade till rallyt.
Kommunfullmäktige föreslås vidare ge projektägaren Piteå kommun godkännande att ta fram bolagsordning och samverkansavtal inför bildande av ett
gemensamt bolag som kan hantera rallyts genomförande i Norrbotten. Tilltänkta ägare är bl.a. finansierande kommuner. Slutligen har kommunstyrelsen
föreslagit att beslut gäller under förutsättning att Rally Sweden genomförs i
Norrbotten, till att börja med under den angivna perioden. Vid behandlingen
av ärendet i kommunstyrelsen reserverade sig Nina Berggård (V) mot beslutet.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 309 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L), Fredrik Hansson (S), Ilkka Isaksson (SD), Carola
Lidén (C) och Erland Nilsson (LpO) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Robert Lundqvist (RS), Bertil Bartholdson (V) och Malin Svedjeholm (MP) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Robert Lundqvists förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Dialog:
Dialog har förts med nationella aktörer som Svenska Bilsportförbundet, Rally
Sweden. Dialog har också förts med representanter från Piteå-, Bodens- och
Kalix kommuner, Region Norrbotten, berörda förvaltningar, representanter
från RF SISU Norrbotten, näringslivsföreträdare samt diverse föreningar.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Rally Sweden, i samverkan med bilsportförbundet, arbetar för att funktionshindrade ska kunna träna och tävla i rally. Aktörerna verkar för jämlikhet och
jämställdhet utifrån ett brett perspektiv. Det kan innebära att i marknadsförings- och profilmaterial visa på mångfald och undvika (köns) stereotypa bilder. Det kan också handla om att medarbetare, konferencier och andra som
företräder evenemanget representerar mångfald avseende exempelvis etnicitet, ålder och kön. Alla besökare ska uppleva evenemanget som inkluderande,
tryggt och säkert.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
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Aktörerna verkar för jämlikhet och jämställhet utifrån ett brett perspektiv. Det
kan innebära att i marknadsförings- och profilmaterial visa på mångfald och
undvika (köns)stereotypa bilder. Det kan också handla om att medarbetare,
konferencier och andra som företräder evenemanget representerar mångfald
avseende exempelvis etnicitet, ålder och kön.
Få sporter kan säga att män och kvinnor tävlar på samma villkor, men så sker
inom VM-rallyt. Rallysporten arbetar för att utveckla en mer jämställd kultur
och bilsportförbundet arbetar med frågan i styrelse och kommittéer.
Norrbotten är en region som ligger långt fram när det gäller elitidrott för damer med Piteå IF, Boden Handboll IF, Luleå Basket och Luleå Hockey
Munksund SSK. Rally Sweden i Boden-Kalix-Luleå-Piteå kan inspirera en ny
generation rallykvinnor som bidrar till utvecklingen av en mer jämställd
sport.
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Rally-VM arbetar med att skapa ett klimatneutralt rally. ”Rally towards zero”
är den uttalade målsättningen som förutsätter att alla minimerar användandet
av fossila bränslen, undviker olyckor och lämnar så lite avfall som möjligt efter sig. För att nå detta arbetar hela den internationella rallyorganisationen
inom fem fokusområden:
1. Eventarenor och banor. Det är viktigt att de platser som byggs upp kan
återställas och att miljö och natur inte skadas.
2. Resurser och avfallshantering. Alla material väljs med omsorg och alla
val styrs av den övergripande målsättningen att minska våra utsläpp
och negativa påverkan.
3. Arbetet med att klimatsäkra eventet pågår inför, under och efter tävlingen där arrangören kan vara med och påverka inköp, hantering och
återvinning.
4. Säkerhet. Det mest prioriterade området är säkerheten. För både de
tävlande och publiken.
5. Mobilitet och transport. Klimatsmart kollektivtrafik och gröna fordon
för alla typer av transporter.
6. Klimat. Klimatpåverkan ska minimeras. Visionen är ett helt klimatneutralt rally.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Turismbranschen har drabbats hårt i och med coronapandemin och insatser
som skapar förutsättningar för lokalt/regional turismnäring är viktiga.
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Genom att anordna ett stort internationellt evenemang på denna nivå stärks
Luleå som en unik och välkomnande evenemangsstad vilket direkt kan kopplas till syftet med evenemangsplanen. Vidare stärks det lokala näringslivet
genom att gästnätterna ökar likväl som besök på restauranger samt shopping,
aktiviteter och annat som bidrar både till intäkter i näringslivet såväl som
skatteintäkter till kommunen.
Uppskattade turistintäkter; För Luleås del gäller i stort sett totalkapacitet på
hotell (våra största) under en period på närmare två veckor.
En överslagsräkning på turistekonomisk omsättning för huvudmålgruppen
(människor knutna till rallyt, teamen, tävlingsledning, tekniker etc) som består
av ca 1000 personer så kan det se ut ungefär så här:
- 7000 gästnätter
- En internationell gäst (i detta segment) spenderar ca 3000 kr/gästnatt =
21 mkr
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Utöver detta så tillkommer en mängd publik och supportrar som bidrar ytterligare till de turistekonomiska intäkterna. Tillrest publik, uppskattas till 700010 000 totalt. Luleå Business uppskattar att ca 4000 av dessa bor i Luleå på
olika typer av boenden, hotell, stugbyar, camping, vandrarhem (dessa segment spenderar i genomsnitt mindre än rally-cirkusen). 16 0000 gästnätter
som spenderar ungefär 16 mkr lokalt.

Beslutsunderlag







Inbjudan till värdskap, KLF Hid: 2020.6002
Protokoll från styrgruppen för evenemang 2020-10-16,
KLF Hid: 2020.6001
Kommunstabens beslutsförslag gällande värdskap för Rally Sweden,
KLF Hid: 2020.6338
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-09 § 200,
KLF Hid: 2020.6527
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 248, KLF Hid: 2020.7367
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-21 § 309, KLF Hid: 2020.7784

Beslutet skickas till
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Svenska bilsportförbundet
Piteå kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunstabens ekonomienhet
Kommunstabens samhällsutvecklingsenhet
Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå Business region AB
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§ 28
Ombudgetering och justering av kommunbidrag 2020
Ärendenr 2020/1514-2.4.0.2

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag avseende 2020 års kommunbidrag med totalt 37 189 tkr gällande årets löneöversyn.
2. Nämnder/förvaltningar beviljas tilläggsanslag för kommunbidraget
från år 2021 och framåt med totalt 47 955 tkr gällande löneöversyn för
år 2020.
3. Stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag utökas för år 2021 med 58
tkr. Utökningen avser en återföring av internränta. Medel anvisas från
resultatet.
4. 6 000 tkr omfördelas från kommunstabens anslag för innovation- och
digitalisering till socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt
stadsbyggnadsnämndens respektive kommunbidrag med 2 000 tkr
vardera under 2021. Motsvarande omfördelning avseende 2022 hänskjuts till fastställandet av strategisk plan och budget 2022-2024.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 310.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Löneöversyn 2020 del 2
I kommunbidragen för 2020 saknas anslag för 2020 års löneökningar vilka
återfinns inom finansförvaltningen. Avtalen för Kommunal och AKV (Vision,
Ledarna, AFSSR) tecknades 3 november och löneöversynsprocessen pågår i
detta nu. Nya löner kommer utbetalas i februari månad 2021.
Löneöversynen innebär ökade lönekostnader under 2020 på uppskattningsvis
totalt 37 189 tkr. Fördelningen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga 1. I
beloppet ingår även en kompensation för kostnadsökningar gällande timavlönade inom alla områden exklusive Lärarnas avtalsområde (redan hanterad).
Övriga kostnadsökningar för PAN och RiB (specifika avtal) framgår också. De
centrala avtalen innehåller ingen kostnadsökning för OB, Jour och Beredskap
förrän from 2021-04-01. Utöver nämnda kostnadsökningar tillkommer en engångskostnad för engångsbelopp inom Kommunals avtalsområde.
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I strategisk plan och budget för 2021-2023 finns den del av löneöversynen för
år 2020 som inte var klar vid fastställandet av planen budgeterade inom finansförvaltningen. Helårseffekten av löneöversynen del 2 för år 2021 och
framåt per nämnd/förvaltning framgår av bilaga 1.
Återföring av internränta
I samband med fastställandet av strategisk plan och budget har internräntan
sänkts från 1,5% till 1,25%. Sänkningen innebär lägre kostnader för nämnder/förvaltningar och kommunbidraget har därför justerats med motsvarande
belopp. Eftersom stadsbyggnadsnämnden volymkompenseras för exploateringsinvesteringarna ett år i efterskott återförs kommunbidrag med 58 tkr avseende denna del av internräntan.
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Anslag för innovation och digitalisering
Kommundirektörens ledningsgrupp beslutar och tilldelar medel från anslaget
för innovation och digitalisering som finns inom kommunstaben. Socialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har för 2021 och 2022 blivit tilldelad 2 000 tkr vardera från Luleå kommuns gemensamma anslag för innovation och digitalisering. Andra förvaltningar söker medel från det gemensamma anslaget och följer då kommunens
normala process för ansökan om stöd. Medlen skall användas för att utveckla
verksamheten med stöd av innovation och digitalisering. Plan, projekt, initiativ, status och utfall skall redovisas i kommundirektörens ledningsgrupp och
gå i linje med kommunens inriktning med innovation och digitalisering - ökad
medborgarnytta, ekonomisk hemtagning och underlätta kompetensförsörjning.
Anslaget för arbetsmiljö
Luleå kommun, precis som andra arbetsgivare inom offentlig sektor, står inför
stora utmaningar inom kompetensförsörjning. Lika viktigt som att attrahera
och rekrytera nya medarbetare är att behålla och utveckla de befintliga medarbetarna vi har idag. Luleå kommun ska ha arbetsplatser med god arbetsmiljö,
hög trivsel och låg sjukfrånvaro. Medarbetare ska känna sig stolta över sitt
arbete och vilja arbeta länge.
Anslaget för arbetsmiljö, 3 000 tkr per år 2020-2022, bidrar till detta genom att
ge förvaltningarna ökade möjlighet att arbeta med utveckling inom arbetsmiljöområdet. På grund av det rådande läget med pandemin har flera förvaltningar under 2020 var tvungna att prioritera det operativa arbetet framför
utvecklingsarbete och har därför inte kunnat genomföra planerade insatser.
Av 3 000 tkr har endast 760 tkr kunnat nyttjas under år 2020. Med anledning
av detta finns ett behov av att under 2021 flytta 1 700 tkr från digitaliseringspotten till arbetsmiljöpotten. Inklusive de befintliga 3 000 tkr innebär det att
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en total summa på 4 700 tkr i arbetsmiljöpotten 2021. Med den omfördelningen kan förvaltningarna genomföra alla planerade insatser under 2021. Insatserna handlar bland annat om att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet,
utarbeta arbetsformer för psykosocialt stöd och krishantering, öka säkerhetskulturen, förebyggande insatser inom områdena arbetstakt och ljudmiljö
samt att utveckla ledarskapet
Organisationsförändring inom räddningstjänsten och kommunstaben
Sektion samhällsskydd inom räddningstjänsten har det kommunövergripande
uppdraget att samordna, stödja och följa upp krisberedskap och civilt försvar.
Samhällsskydd tar fram underlag till och arbetar enligt kommunfullmäktiges
program för krisberedskap och civilt försvar.
Samhällsskydd har en verksamhetsmässig närhet till kommunikationsenheten, som dels utvecklar kommunens kriskommunikation och dels svarar för
funktionen kommunikatör i beredskap. Samhällsskydds arbete med risk- och
sårbarhetsanalys har kopplingar till både samhällsplanering, informationssäkerhet och säkerhetsskydd, dvs verksamheter som bedrivs inom kommunstaben. Av denna anledning har en organisationsförändring beslutats vilket innebär att sektion samhällsskydd med tillhörande budget 1 472 tkr överförs från
räddningstjänsten till kommunstaben från och med 2021.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 219 föreslagit kommunfullmäktige
bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag avseende 2020 års kommunbidrag med totalt 37 189 tkr gällande årets löneöversyn. Nämnder/förvaltningar
beviljas tilläggsanslag för kommunbidraget från år 2021 och framåt med totalt
47 955 tkr gällande löneöversyn för år 2020. Stadsbyggnadsnämndens kommunbidrag utökas för år 2021 med 58 tkr. Utökningen avser en återföring av
internränta. Medel anvisas från resultatet. 6 000 tkr omfördelas från kommunstabens anslag för innovation- och digitalisering till socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden samt stadsbyggnadsnämndens respektive kommunbidrag med 2 000 tkr vardera under 2021. Motsvarande omfördelning avseende 2022 hänskjuts till fastställandet av strategisk plan och budget 2022-2024.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 310 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
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Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Att utveckla verksamheterna med stöd av innovation och digitalisering ger en
ökad medborgarnytta, ekonomisk hemtagning och ska underlätta kompetensförsörjning.

Beslutsunderlag






Kommunstabens beslutsförslag gällande ombudgetering och justering
av kommunbidrag 2020, KLF Hid: 2020.7113
Bilaga 1, löneöversyn, KLF Hid: 2020.7211
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-07 § 219,
KLF Hid: 2020.7253
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 254, KLF Hid: 2020.7373
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22 § 310, KLF Hid: 2020.7746

Beslutet skickas till
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Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunstabens ekonomienhet
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§ 29
Snabbinterpellation (C) om stöd till lokala företag under
coronakrisen
Ärendenr 2020/1648-1.1.1.6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 311

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Vesterlund (C), Eric Lundvall (C) och Arne Nykänen (C) har lämnat in
en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande om stöd till lokala
företag under coronakrisen.
Interpellationen lämnades in mer än två veckor för kommunfullmäktiges sammanträde och behandlas som en snabbinterpellation. Svar föredras vid kommunfullmäktiges sammanträde.
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Interpellanterna menar att läget är särskilt påfrestande för företag i branscher
som påverkas av restriktionerna, inte minst för lokala företag inom restaurang-, besöks- och kulturbranscherna.
Följande frågor ställs till kommunstyrelsens ordförande:
1. Vad har Luleå kommun gjort för att underlätta för de lokala företag
som just i dag kämpar för att överleva genom coronakrisen?
2. Hur förs dialog om hanteringen av coronakrisen med företag i kommunen i dagsläget?
3. Vad planerar Luleå kommun att göra ytterligare för att hjälpa det lokala näringslivet att ta sig genom krisen?
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 311 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Fredrik Hansson (S) föreslår att interpellationen är att anse besvarad utifrån
debatten som fördes vid kommunfullmäktige 2020-12-22.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Fredrik Hanssons förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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Snabbinterpellation (C) om stöd till lokala företag under coronakrisen,
KLF Hid: 2020.7238
Svar på interpellation om stöd till lokala företag under coronakrisen,
KLF Hid: 2020.7645
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22 § 311, KLF Hid: 2020.7747
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§ 30
Snabbinterpellation (MP) om klimatarbete
Ärendenr 2020/1657-1.1.1.6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen är besvarad.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 312.

Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjeholm (MP) har lämnat in en interpellation om kommunens klimatarbete ställd till kommunstyrelsens ordförande.
Interpellationen inkom mer än två veckor före fullmäktiges sammanträde och
behandlas som en snabbinterpellation. Svar föredras vid kommunfullmäktiges
sammanträde.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Interpellanten hänvisar till kommunstyrelsens beslut från april 2020 om att
stärka kommunens klimatarbete. Beslutet bestod i uppdrag att ta fram en färdplan för fossilfrihet till år 2050, samt en kompetensförstärkning för kommunstaben inom klimatomställning och frågar kommunstyrelsens ordförande
följande frågor:
1. Vad händer i arbetet med en färdplan mot fossilfrihet för Luleå?
2. Har kommundirektörens ledningsgrupp börjat sitt arbete som ledningsgrupp för klimatarbetet och i så fall hur?
3. Hur ska kommunstyrelsen fråga efter resultat från ledningsgruppen
för klimatarbetet?
4. Hur ska kommunstabens kompetens inom klimatomställning förstärkas och ingår en klimatstrateg i detta?
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 312 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Fredrik Hansson (S) föreslår att interpellationen är att anse som besvarad utifrån debatten som fördes vid kommunfullmäktige 2020-12-22.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Fredrik Hanssons förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a





Snabbinterpellation (MP) om klimatarbete, KLF Hid: 2020.7270
Svar på interpellation om klimatarbete, KLF Hid: 2020.7648
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22 § 312, KLF Hid: 2020.7749
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§ 31
Fortsatt hantering av frågan om skolstruktur efter genomförd folkomröstning
Ärendenr 2019/1473-1.5.1.3

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att verkställighet av de beslut som ännu
inte är genomförda enligt beslutet om framtidens skola avbryts.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i en öppen och förutsättningslös process utreda och föreslå struktur för skolor och förskolor områdesvis. Utredningen ska ske etappvis för de olika geografiska
områdena och ska bygga på nyproducerade underlag och kostnadskalkyler genomförda med hjälp av extern kompetens. Barn och utbildningsnämndens kostnader för externt stöd finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
3. Redan verkställda beslut om skolnedläggningar kvarstår.
4. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda om förskolan i
Vitå kan flyttas till Vitåskolans lokaler och att skolbyggnaden i framtiden kan fungera som förskola och pedagogisk omsorg, förutsatt att
vårdnadshavarna vill det.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram
ett förslag till inriktning för kommunal service på landsbygden.
6. Ett lönelyft riktas till lärare inom grundskolan på 1 % utöver normal
lönerevision.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 314.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Reservationer
Ylva Mjärdell (L), Nina Berggård (V), Sara Viklund (C), Ilkka Isaksson (SD),
Inger Boström (V), Bertil Bartholdson (V), Thomas Söderström (L), Kati Jääskeläinen (V), Arne Nykänen (C), Thomas Olofsson (L), Carola Lidén (C),
Samuel Ek (KD), Ulf Karlström (SD), Paulina Koskenniemi (MP), Sara Önneby
Nordström (KD), Hans Pettersson (V), Robert Lundqvist (RS), Ulrika Lundberg (V), Ingrid Vesterlund (C), Malin Svedjeholm (MP), Jonas Brännberg
(RS), William Torikka (Sjvp), Per Göransson (SD) och Erland Nilsson (LPo)
reserverar sig mot beslutet.
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Sammanfattning av ärendet
Ett folkinitiativ har väckts i kommunen genom att en namninsamling om Luleå kommuns skolstruktur har lämnats in. Kommunfullmäktige beslutade den
16 juni 2020, § 139, att en folkomröstning om Luleås skolstruktur skulle genomföras och avse dessa två svarsalternativ:
Alternativ 1
Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta
istället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och
föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda
nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.
Alternativ 2
Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns
långsiktiga vision och utvecklingsplan.
Kommunfullmäktige bestämde samtidigt att folkomröstningen skulle genomföras den 8 november 2020 och valnämnden har genomfört folkomröstningen
enligt det beslut som kommunfullmäktige fattade.
Valnämnden fastställde 2020-11-10 resultatet enligt följande:
Antal röstberättigade vid folkomröstningen var 63 041 personer. Av dessa
röstade 24 068 personer vilket innebär ett valdeltagande om 38,2 %.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Röstfördelning:
Alternativ 1:
Alternativ 2:
Blanka:
Ogiltiga:

21 907 röster, motsvarar 91,02 % av avgivna röster
1 774 röster, motsvarar 7,37 % av avgivna röster
354 röster, motsvarar 1,47 % av avgivna röster
33 röster, motsvarar 0,14 % av avgivna röster

Med anledning av att folkomröstningen är genomförd och resultatet fastställt
föreslår kommunstaben att kommunfullmäktige beslutar om fortsatt hantering av frågan.
Kommunstyrelsen har 2020-12-07 § 246 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att verkställighet av de beslut som ännu inte är genomförda enligt beslutet om
framtidens skola avbryts. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att i en
öppen och förutsättningslös process utreda och föreslå struktur för skolor och
förskolor områdesvis. Utredningen ska ske etappvis för de olika geografiska
områdena och ska bygga på nyproducerade underlag och kostnadskalkyler
genomförda med hjälp av extern kompetens. Barn och utbildningsnämnden
kostnader för externt stöd finansieras genom kommunstyrelsens anslag för
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oförutsedda utgifter. Redan verkställda beslut om skolnedläggningar kvarstår.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda om förskolan i Vitå
kan flyttas till Vitåskolans lokaler och att skolbyggnaden i framtiden kan fungera som förskola och pedagogisk omsorg förutsatt att vårdnadshavarna vill
det. Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet med att ta fram ett
förslag till inriktning för kommunal service på landsbygden. Slutligen har
kommunstyrelsen föreslagit att ett lönelyft riktas till lärare inom grundskolan
på 1 % utöver normal lönerevision. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen reserverade sig Thomas Söderström (L), Nina Berggård (V), Carola Lidén
(C), Dan Ankarholm (Sjvp), Per Göransson (SD), Sara Önneby Nordström
(KD) och Malin Svedjeholm (MP) mot beslutet.
Förvaltningsrätten har 2021-01-21 meddelat dom gällande laglighetsprövning
av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-22 § 314 och har upphävt beslutet.
Kommunfullmäktige tar nu upp ärendet till ny prövning.

Sammanträdet
Bertil Bartholdson (V) föreslår att bifalla förslag i enlighet med alternativ 1
enligt följande: Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor
och förskolor. Ta istället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de
redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat
och efterfrågat.
Bertil Bartholdson föreslår vidare att uppdra åt kommunstaben att ta fram
beslutsförslag samt tidplan som utgår ifrån hur de segrande alternativ 1 i folkomröstningen ska verkställas. Beslutsförslaget ska vara klart för att kunna
antas av kommunfullmäktige senast februari 2021.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Fredrik Hansson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Thomas Söderström (L), Carola Lidén (C), William Torikka (Sjvp), Jonas
Brännberg (RS), Malin Svedjeholm (MP), Ilkka Isaksson (SD), Samuel Ek (KD)
och Erland Nilsson (LpO) stödjer Bertil Bartholdsons förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Bertil Bartholdsons samtliga förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag och en nej-röst innebär bifall till Bertil Bartholdsons förslag.
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Efter rösträkning redovisar ordföranden att 58 röster har avlagts varav 32 jaröster och 26 nej-röster. Ordföranden finner därmed att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

Dialog:
Dialog har förts med valansvarig i ärendet om folkomröstning.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Ingen bedömning av det slutliga beslutet har gjorts.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Ingen bedömning av det slutliga beslutet har gjorts.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Ingen bedömning av det slutliga beslutet har gjorts.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Ingen bedömning av det slutliga beslutet har gjorts.

Beslutsunderlag






Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a






Kommunfullmäktiges protokoll 2020-06-16 § 139. KLF Hid: 2020.3385
Valnämndens protokoll 2020-11-10 § 21 KLF Hid: 2020.6509
Resultat av folkomröstningen per valdistrikt KLF Hid: 2020.6515
Kommunstabens förslag avseende fortsatt hantering av frågan om
skolstruktur efter genomförd folkomröstning, KLF Hid: 2020.6684
Yrkanden från socialdemokraterna och moderaterna,
KLF Hid: 2020.6867
Yrkanden från vänsterpartiet, KLF Hid: 2020.6866
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-23 § 208,
KLF Hid: 2020.6999
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-07 § 246, KLF Hid: 2020.7365
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-12-22 § 314, KLF Hid: 2020.7752

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstabens ekonomenhet
Kommunstabens personalavdelning
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§ 32
Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-01-25
Ärendenr 2020/1684-1.1.1.7

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
Kommunstaben
2020-12-15

Ämne
KLF 2020/962-1.5.2.1
E-förslag om utegym på Gültzauudden utreds ej
p.g.a för få röster, 11 st.

Kommunstaben
2020-12-15

KLF 2020/1062-1.5.2.1
E-förslag om farthinder, kamera och övergångsställe, Granuddsvägen avvisat med hänvisning
till att Trafikverket är ansvarig myndighet.

Kommunstaben
2020-12-15

KLF 2020/993-1.5.2.1
E-förslag om utökad gång- och cykelbana, Granuddsvägen och Trolltjärnsvägen, Bergnäset
utreds ej p.g.a. för få röster. 4 st

Kommunstaben
2020-12-15

KLF 2020/779-1.5.2.1
E-förslag om fler bostäder i området kring Regionhuset avvisat på grund av pågående process i
linje med förslaget.

Kommunstaben
2020-12-17

KLF 2020/1678-1.5.2.1
E-förslag om brandvarnare i Hertsöträsk överlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen som
synpunkt i samråd med förslagsställaren.

Kommunstaben
2020-12-18

KLF 2020/1689-1.5.2.1
E-förslag om lunch för gymnasieelever avslutat
p.g.a. åtgärder i linje med förslaget genomförda.
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Kommunstaben
2020-12-18

KLF 2020/1699-1.5.2.1
E-förslag om pimpelarkar för fiske i södra hamn
avvisats med hänvisning till att fiske på havsvatten är Länsstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstaben
2020-12-22

KLF 2020/1718 – 1.5.2.1
E-förslag om utegym Porsön/Björkskatan
avvisats med hänvisning till att ett arbete i linje
med förslaget pågår.

Kommunstaben
2020-12-22

KLF 2020/1672-1.5.2.1
E-förslag om att låta härbärget vara öppet
avvisats på grund av pågående process.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Stadsbyggnadsnämnden KLF 2020/1741-1.2.1.1
2020-12-23
Beslut stadsbyggnadsnämnden 2020-12-17
Bra skolvägar i Luleå kommun
Kommunstaben
2021-01-05

KLF 2021/11-1.5.2.1
E-förslag om att byta namn på stadsbyggnadsförvaltningen avvisat med hänvisning till att ärendet gäller en intern verksamhetsfråga i kommunen.

Kommunstaben
2021-01-11

KLF 2020/1324-1.5.2.1
E-förslag om renovering av lekpark på Lövskatan utreds ej p.g.a för få röster, 3 st

Förvaltningsrätten i Luleå
2020-12-29

KLF 2020/1734-2.1.2.2
Beslut om inhibition av kommunfullmäktiges
beslut 21 december 2020

Förvaltningsrätten i Luleå
2021-01-14

KLF 2021/4-2.1.2.2
Beslut om inhibition av kommunfullmäktiges
beslut 22 december 2020
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§ 33
Anmälan av e-förslag om vattenslang för att spola av cyklar
på Ormberget
Ärendenr 2020/1013-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inlämnats som föreslår att kommunen ska förse konferensbyggnaden vid Ormberget med en vattenslang för att möjliggöra rengöring av
cyklar.
Förslaget har varit publicerat på kommunens webbsida under tre månader
och har uppnått 146 röster.
Kommunstaben har föreslagit fullmäktige besluta att e-förslaget får ställas och
överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag


E-förslag om vattenslang på Ormberget , KLF Hid: 2020.7453

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 34
Anmälan av e-förslag om strövområde på Porsön
Ärendenr 2020/1000-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inlämnats som föreslår att kommunen uppför ett strövområde mellan Berget, Sundet och Snötippen på Porsön.
Förslagsställaren föreslår att en mindre parkering skulle kunna anläggas från
Porsövägen innan bron över Holmsundet samt området skulle kunna
knytas samman mot Sundet och skogen. Området föreslås rustas upp och gallras för att skapa ett trevligt strövområde.
Förslaget har varit publicerad på kommunens webbplats under tre månader
och har samlat in 132 röster.
Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att e-förslaget får
ställas och överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag
Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a



E-förslag om strövområde på Porsön, KLF Hid: 2020.7454

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 35
Anmälan av e-förslag om utegym i Kyrkbyn vid skid- och
löparspåret
Ärendenr 2020/964-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inlämnats som föreslår att kommunen uppför ett utegym i
Kyrkbyn i anslutning till skid- och löparspåret.
Förslagsställaren menar att en lämplig plats vore ytan där det i dag tillfälligt
står maskiner och baracker som hör till arbetet med Rutviksvägen och Gamla
Bodenvägen.
Förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader
och har samlat in 141 röster.
Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att e-förslaget får
ställas och överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag
Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a



E-förslag om utegym i Kyrkbyn, KLF Hid: 2020.7568

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Stadsbyggnadsnämnden
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§ 36
Anmälan av motion (C) om hållbarhetskrav vid markanvisning
Ärendenr 2020/1712-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Nilsson (C) och Eric Lundvall (C) har lämnat in en motion som föreslår att hållbarhetskrav införs för byggherrar vid byggnation på kommunens
mark.
Motionärerna beskriver att t.ex. Stockholms stad och Söderköping har hållbarhetskrav vid markanvisningar och några exempel är krav på hållbar energianvändning och redovisning av hänsynstagande för hållbar mark- och vattenanvändning.
Motionärerna föreslår att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer
eller liknande styrdokument med krav på hållbarhet vid markanvisning.
Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen får
ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanträdet

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

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

Beslutsunderlag


Motion (C) om hållbarhetskrav vid markanvisningar,
KLF Hid: 2020.7555

Beslutet skickas till
Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 37
Nämndernas verksamhetsplaner 2021
Ärendenr 2021/32-1.3.3.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har beslutat om verksamhetsplan för 2020. Planerna bifogas i
ärende till kommunfullmäktige 2021-01-25 för kännedom.
Kommunstyrelsen tar beslut om räddningstjänstens verksamhetsplan vid
sammanträdet i februari.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021,
KLF Hid: 2021.409
Socialnämndens verksamhetsplan 2021, KLF Hid: 2021.413
Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2021, KLF Hid: 2021.412
Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsplan 2021,
KFL Hid: 2021.411
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan, KLF Hid: 2021.410
Kommunstyrelsen, arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan,
KLF Hid: 2021.415
Kommunstyrelsen, räddningstjänstens förslag till verksamhetsplan,
KLF Hid: 2021.583
Kommunstyrelsen, kommunstabens verksamhetsplan,
KLF Hid: 2021.417

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 38
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 § Socialtjänstlagen (SoL) kvartal tre 2020
Ärendenr 2021/40-3.3.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisad statistikrapport.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänstlagen 16 kap 6 h § föreskriver att socialnämnden ska redovisa till
fullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som nämnden inte verkställt
inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och
som inte verkställts på nytt inom nämnda period. Rapporteringen ska även
visa könsfördelningen i berörda ärenden, d v s hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut att rapportera för första kvartalet 2020 fördelade på typ av insats och
kön.
Verksamheter inom
Ej verkställda gynSumma total
ÄO = Äldreomsorg

nande beslut fördela-

OF = Omsorg om funktions-

de på män respektive

hindrade enligt SoL

kvinnor
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IFO = Individ och familjeomsorg

Män

Kvinnor

Särskilt boende, ÄO

7

9

16

Korttidsboende ÄO

0

0

0

Särskilt boende, OF

1

1

2

Dagverksamhet/sysselsättning ÄO

11

12

23

Kontaktperson OF

0

0

0

Dagverksamhet/sysselsättning OF

0

0

0

Bostad IFO

7

1

8

Kontaktperson ÄO

1

2

3

Kontaktperson IFO

2

2

4

Kontaktfamilj IFO

1

0

1

Familjehem IFO

0

0

0

Behandlingshem IFO

0

0

0

Öppenvård

1

0

1

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Summa total

31

27

58

Socialnämnden rapporterar 58 gynnande beslut enligt 4 § socialtjänstlagen
(SoL), som inte har verkställts inom föreskriven tid.
Särskilt boende (ÄO) har 16 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är
vid rapporteringstillfället
 3 beslut verkställda
 10 beslut ej verkställda p g a att brukaren har tackat nej, alla på grund
av covid-19
 2 beslut ej verkställt då den enskilde har återtagit sin ansökan
 1 beslut ej verkställt då den enskilde vill avvakta.
Särskilt boende (OF) har 2 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är
vid rapporteringstillfället
 1 beslut verkställt
 1 beslut ej verkställt p g a att ändamålsenlig bostad inte funnits tillgänglig.
Dagverksamhet/sysselsättning ÄO har 23 ej verkställda beslut inom perioden.
Av dessa är vid rapporteringstillfället
 22 beslut ej verkställda, samtliga med anledning av att dagverksamheten är stängd p g a covid-19
 1 beslut ej verkställt då den enskilde har återtagit sin ansökan.
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Bostad IFO har 8 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid rapporteringstillfället
 2 beslut verkställda
 7 beslut ej verkställda p g a att ändamålsenlig bostad inte funnits tillgänglig
 1 beslut ej verkställt då den enskilde tackat nej till erbjuden bostad
 1 beslut ej verkställts då ärendet avslutats.
Kontaktperson IFO har 4 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid
rapporteringstillfället
 1 beslut verkställt
 1 beslut ej verkställda då lämplig uppdragstagare saknas
 1 beslut ej verkställt då den enskilde återtagit sin ansökan
 1 beslut ej verkställt då den enskilde tackat nej till erbjudande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

88

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

Kontaktperson ÄO har 3 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid
rapporteringstillfället
 2 beslut ej verkställda då den enskilde har tackat nej till erbjudande
 1 beslut ej verkställt då den enskilde vill avvakta.
Kontaktfamilj IFO har 1 ej verkställt beslut inom perioden då den enskilde har
återtagit sin ansökan.
Öppenvård har 1 ej verkställt beslut inom perioden då den enskilde inväntar
övergångsbostad innan beslut om öppenvård kan verkställas.
En jämförelse med de två föregående kvartalsrapporterna samt det aktuella
läget visar följande statistiska data:
Verksamheter
Särskilt boende ÄO
Korttidsboende ÄO
Särskilt boende OF
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning
ÄO
Dagverksamhet/sysselsättning
OF
Bostad IFO
Kontaktperson ÄO
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO
Familjehem IFO
Öppenvård
Behandlingshem IFO
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Summa

2020-03-31

2020-06-30

2020-09-30

12
0
4
0
0

13
0
3
0
4

16
0
2
0
23

0

0

0

4
1
4
3
0
0
1
29

9
2
4
2
0
4
1
42

8
3
4
1
0
0
1
58

Sammanträdet
Ordföranden föreslår godkänna överlämnad statistikrapport och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Dialog:
Ingen dialog har genomförts.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Statistikrapporten redovisas uppdelat på kön på respektive insats för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen och därmed uppmärksamma
ojämställdhet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Ej verkställda gynnande beslut kan leda till föreläggande av viten om insatsen
inte har verkställts inom skälig tid.

Beslutsunderlag



Statistik per individ, KLF Hid: 2021.198
Socialnämndens protokoll 2020-12-17 § 216, KLF Hid: 2021.587

Beslutet skickas till
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Socialnämnden
Kommunrevisionen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 39
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt 9 § lagen om stöd och service (LSS) för kvartal tre
2020
Ärendenr 2021/41-3.3.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisad statistikrapport.

Sammanfattning av ärendet
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 h § (LSS) föreskriver
att socialnämnden ska lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader, från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut enligt 9 § LSS att rapportera för tredje kvartalet fördelade på typ
av insats och kön.
Ej verkställda gynnande beslut Summa tota
fördelade på män respektive

Typ av insats enligt 9 § p. 1-10 LSS

kvinnor
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Män

Kvinnor

Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)

0

0

0

Biträde av personlig assistans (9.2)

0

0

0

Ledsagarservice (9.3)

0

0

0

Biträde av kontaktperson (9.4)

2

1

3

Avlösarservice i hemmet (9.5)

0

0

0

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

6

15

(9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
(9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna
(9.9)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Daglig verksamhet (9.10)

0

0

0

Summa total

11

7

18

Socialnämnden rapporterar 18 gynnande beslut enligt 9 § LSS, som inte har
verkställts inom föreskriven tid.
Tre (3) beslut om biträde av kontaktperson har ej verkställts. Av dessa är vid
rapporteringstillfället




1 beslut ej verkställt p g a att brukaren inte gått att nås samt att
tilltänkt kontaktperson avbokat möte p g a sjukdom
1 beslut ej verkställt p g a att brukaren tackat nej till erbjuden
kontaktperson
1 beslut ej verkställt p g a att lämplig uppdragstagare saknas.

Femton (15) beslut om bostad med särskild service har ej verkställts. Av
dessa är vid rapporteringstillfället





11 beslut ej verkställda p g a att den enskilde har tackat nej till erbjuden bostad
2 beslut ej verkställda p g a att ändamålsenlig bostad inte har funnits
tillgänglig
1 beslut ej verkställt p g a att den enskilde återtagit sin ansökan
1 beslut där den enskilde tackat ja till erbjuden insats med verkställighet under kvartal fyra.

En jämförelse med de två föregående kvartalsrapporterna samt det aktuella
läget visar följande statistiska data:
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Typ av insats enligt 9 § p. 1-10 LSS

2020-03-31

2020-06-30

2020-09-30

Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)

0

0

0

Biträde av personlig assistans (9.2)

0

0

0

Ledsagarservice (9.3)

0

0

0

Biträde av kontaktperson (9.4)

3

4

3

Avlösarservice i hemmet (9.5)

0

0

0

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

18

15

(9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
(9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

92

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

annan särskild anpassad bostad för vuxna
(9.9)
Daglig verksamhet (9.10)

0

0

0

Summa total

23

22

18

Sammanträdet
Ordförande föreslår godkänna redovisad statistikrapport och finner att fullmäktige godkänner förslaget.

Dialog:
Ingen dialog har genomförts.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Statistikrapporten redovisas uppdelat på kön på respektive insats för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen och därmed uppmärksamma
ojämställdhet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Ej verkställda gynnande beslut kan leda till föreläggande av viten om insatsen
inte har verkställts inom skälig tid.

Beslutsunderlag
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Statistik per individ, KLF Hid: 2021.200
Socialnämndens protokoll 2020-12-17 § 217, KLF Hid: 2021.588

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunrevisionen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

93

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§ 40
Interpellation om tomten Katten 6 (Folketshus och Balticgruppen)
Ärendenr 2020/1628-1.1.1.6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Söderström (L) har ställt en interpellation till kommunstyreslens ordförande om tomten Katten 6.
Interpellationen lämnades in mer än två veckor före fullmäktiges sammanträde och behandlas som en snabbinterpellation.
Thomas Söderström hänvisar till nyheten om att Balticgruppen drar sig ur
optionsavtalet för Katten 6 och ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande:
1. Vad drar ni för analys och slutsats av att Balticgruppen inte ville investera i
Luleå?
2. Hur tänker kommunledningen gå vidare med problematiken kring denna tomt
gällande parkeringsnorm men även byggnadshöjd framöver?

Sammanträdet

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Fredrik Hansson (S) föredrar svar på interpellationen och föreslår att den därmed är besvarad.
Fredrik Hansson ger i sitt svar en historisk återblick gällande Folkets Hus och
beskriver att stadsbyggnadsförvaltningen mycket aktivt har arbetat tilllsammans med Balticgruppen och senare även med Diös för att hitta en lösning för
att möjliggöra byggnation på kvarterat Katten. Parkeringsfrågan och frågan
om höjd har varit med i diskussionen utöver den byggrätt som ska rymmas på
fastigheten. Kommunen och Balticgruppen har varit eniga om att projektet är
mycket svårt.
Kommunens samarbete med Balticgruppen har varit mycket bra även om en
godtagbar lösning ännu inte har kunnat hittas gemensamt.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunfullmäktige antog 2016-04-04 en parkeringsnorm för bil och cykel på
tomtmark. Parkeringsnormen för bil är utgångsvärden som är flexibla. Särskilda skäl skall finnas för att höja parkeringstalet för bil, för lägre bilparkeringstal ska fastighetsägaren vidta alternativa åtgärder för att tillgodose transportbehoven inom fastigheten.
Gälland möjligheten att bygga högre än 45 m över marknivå beskriver Fredrik
Hansson att detta begränsas av att området omfattas av ett riksintresse för
totalförsvar (MB 3 kap 9 §) och i en sådan fråga har kommunen vanligtvis ingen framgång om det inte gäller samhällsviktig verksamhet.
I interpellationsdebatten deltar Fredrik Hansson (S), Thomas Söderström (L),
Ulrika Lundberg (V), Anja Johansson (S), Carola Lidén (C) och Bo Larsson
(M).

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

Beslutsunderlag
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Snabbinterpellation (L) om tomten Katten 6, KLF Hid: 2020.7180
Svar på interpellation om tomten Katten 6, KLF Hid: 2020.7683

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 41
Partistöd 2021
Ärendenr 2020/1475-1.1.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd år 2021 om totalt
5 196 730 kr.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen finns den grundläggande befogenheten för kommuner och
landsting att använda kommunala medel för att ge stöd till partiernas arbete.
Partistöd är ett ekonomiskt bidrag till politiska partier som syftar till att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin. Det är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till kommunmedlemmarna. Partierna ska vid rekvirering av partistöd lämna in ett granskningsrapport/ett intyg med uppgifter om
hur stödet har använts. Syftet är att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och
uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent.
Det årliga beslutet ska inte innefatta någon materiell prövning av hur enskilt
parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna
ansvar för att själva redovisa användningen av stödet – i former partiet väljer.
Detta bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir tillgängliga för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord.
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Inför 2021 har prisbasbeloppet höjts med 300 kr från 47 300 kr till 47 600 kr.
Efter valet 2018 har 11 partier tagit plats i kommunfullmäktige.
Luleå kommuns partistöd är kopplat till prisbasbeloppets utveckling. Ett parti
i kommunfullmäktige får ett grundstöd som uppgår till 2 prisbasbelopp (för
2021 = 95 200 kr/parti). Utöver grundstödet får partier i kommunfullmäktige
ett mandatstöd som uppgår till 1,3 prisbasbelopp/mandat (för 2021 = 61 880
kr/mandat).
De partier som har ungdomsförbund ges möjlighet att söka stöd även till
denna verksamhet. Principen är densamma som för moderpartiernas stöd
men här gäller följande nivåer. Grundbelopp = 0,3 prisbasbelopp/parti i
kommunfullmäktige (för 2021 = 14 280 kr) och ett mandatstöd om 0,075
prisbasbelopp/mandat (för 2021 = 3 570 kr/mandat). Det skulle innebära en

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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kostnad om 374 850 kronor.
Utbetalningen av partistöd sker vid två tillfällen; i februari och i juni. Utbetalningen i juni sker under förutsättning att partierna inkommit med komplett
underlag i form av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balans- och
resultaträkning och redovisning av mottaget partistöd.
Ungdomsstöd utbetalas i juni under förutsättning att underlag lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-27 att betala ut partistöd år 2020 om
totalt 5 163 978 kr. Respektive partis redovisning av mottaget partistöd för år
2019 framgår av bilagor.
Kommunstyrelsen har 2021-01-11 § 22 föreslagit fullmäktige besluta att betala
ut partistöd år 2021 om totalt 5 196 730 kr.

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

Beskrivning av ärendet
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Nedan visar fördelning av föreslaget partistöd per parti fördelat på kanslistöd
och mandatstöd.
Mandat
9
5
3
2
24
6
2
2
1
4
3
61

Parti
Moderaterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Rättvisepartiet
LBPO
Sverigedemokraterna
Sjvp

Mandatstöd
556 920
309 400
185 640
123 760
1 485 120
371 280
123 760
123 760
61 880
247 520
185 640

Kanslistöd
95 200
95 200
95 200
95 200
95 200
95 200
95 200
95 200
95 200
95 200
95 200

Totalt/år
652 120
404 600
280 840
218 960
1 580 320
466 480
218 960
218 960
157 080
342 720
280 840

3 774 680

1 047 200

4 821 880

Summa

Dialog:
Ingen dialog vid beredning av ärendet har förekommit.
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Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag









Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a











Socialdemokraternas redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.2214
Moderaternas redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.3614
Kristdemokraternas redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.3203
Liberalernas redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.3462
Centerpartiets redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.3456
Vänsterpartiets redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.3451
Sjukvårdspartiets redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.3454
Sverigedemokraternas redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.3466
Landsbygdspartiet oberoendes redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2020.3613
Miljöpartiets redovisning av mottaget partistöd
KLF Hid: 2021.462
SSU Luleå KLF Hid: 2020.6216
Moderata ungdomsförbundet Luleå KLF Hid: 2020.3452
Liberala ungdomsförbundet Luleå KLF Hid: 2020.3468
Rättvisepartiets redovisning av mottaget partistöd KLF Hid: 2020.7173
Kommunstabens förslag avseende partistöd 2021, KLF Hid: 2020.7496
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 241,
KLF Hid: 2021.186
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11 § 22, KLF Hid: 2021.237
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Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunstabens kanslienhet
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§ 42
Detaljplaneprogram Mjölkuddens centrum
Ärendenr 2020/1636-3.1.1.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum.

Reservationer
Samuel Ek (KD) och Sara Önneby Nordström (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-26, § 248 att förslag till detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum ska tas fram.
Detaljplaneprogrammets syfte är att lyfta frågor som är av betydelse för hela
programområdet och kan visa på ramarna och potentialen för en långsiktig
utveckling av Mjölkuddens centrum. Programmet kommer att utgöra underlag för flera separata detaljplaner.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Förslaget innebär möjliggörande av förtätning med bostäder, kontor och centrumverksamheter. Vidare visar förslaget att det finns goda förutsättningar att
genom förtätningen tillskapa en god upplevelse av stadsbilden vid en av stadens infarter. Förslaget tydliggör behov av sammankopplade stråk och kopplingar mellan olika områden kring Mjölkuddens centrum, men också på behovet av en utveckling av allmänna ytor, då dessa ger förutsättningar för attraktiva, trivsamma, gröna och tryggare utomhusmiljöer för de boende och dess
besökare.
Viktiga utgångpunkter för förslag till bebyggelse har varit uppmärksammade
kulturmiljö- och naturmiljövärden samt risker som buller och avstånd till trafik och befintliga förutsättningar i utemiljön som parkeringar och stråk för
gående och cyklande.
Stadsbyggnadsnämnden har 2020-11-26 § 135 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att godkänna detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum. Vid ärendets behandling i nämnden reserverade sig Bo Larsson (M) och Eugen Karlsson (KD) mot beslutet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunstyrelsen har 2021-01-11 § 15 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna detaljplaneprogram för Mjölkuddens centrum. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet reserverade sig Samuel Ek (KD) mot beslutet.

Sammanträdet
Samuel Ek (KD) föreslår att ärendet återremitteras för att kompletteras med en
analys av de brister och problem som framgår i samrådsgranskningen. I andra
hand föreslår Samuel Ek avslå kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Hansson (S), Carola Lidén (C) och Anja Johansson (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Samuel Eks förslag om återremiss under proposition och
finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog har förts enligt regelverket för detaljplaneprocessen med samråd av
förslaget. Samrådet har annonserats i lokalpress. Under arbetet har samråd
skett med fastighetsägare, verksamhetsutövare, myndigheter och kommunala
förvaltningar.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Ett genomförande av planen, med ett stärkt stadsdelscentrum, bidrar till fler
bostäder och arbetstillfällen och motverkar inte målet om ökad jämlikhet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

En bedömning kan göras först i senare skede.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet påverkar klimatet både positivt och negativt. Programförslaget ligger
inom befintlig bebyggelse och kan därför använda befintlig teknisk infrastruktur såsom gator och ledningar. Det finns goda möjligheter för hållbart resande.
Delar av förslaget innebär att obebyggd mark tas i anspråk vilket medför ökad
andel hårdgjorda ytor och risk för förlust av naturvärden. Nybyggnation innebär ökad resursförbrukning. Men fler bostäder och arbetsplatser inom stadsbygden bedöms i ett längre perspektiv ha en positiv inverkan på klimatet.
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Programförslaget möjliggör ny bebyggelse på både privat och kommunal
mark för bostäder och arbetsplatser. Förslaget tydliggör behov och möjligheter
inom befintligt stadsdelcentrum som efter åtgärder kan stärka stadsdelen.

Beslutsunderlag








Detaljplaneprogram Mjölkuddens centrum,
KLF Hid: 2020.7219
Samrådsredogörelse, KLF Hid: 2020.7472
Presentation detaljplaneprogram Mjölkuddens Centrum,
KLF Hid: 2020.7474
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-06 § 248, KLF Hid: 2020.7473
Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-26 § 135,
KLF Hid: 2020.7219
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 227,
KLF Hid: 2021.177
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11 § 15, KLF Hid: 2021.230

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Stadsbyggnadsnämnden
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Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

102

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§ 43
Aktieägaravtal för Shorelink AB
Ärendenr 2020/1564-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieägaravtal för Shorelink AB.
2. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Shorelink AB som ägs till 7,31% av Luleå kommun är ett bolag och samägs av
tre kommuner vilka tillika är hamnägare och även fyra aktiebolag som samtidigt är viktiga kunder av bolagets tjänster. Ägandet i Shorelink syftar till att
säkerställa en effektiv logistik och bra villkor för de som nyttjar sjöfarten som
transportslag och därigenom bidra till en positiv utveckling av regionen.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

ShoreLinks ledning har tillsammans med bolagets ägare gjort en översyn av
ägar- och styrdokument. Anledningen till att de ändras är att de gällande dokumenten behövde ses över.
Aktieägaravtal
De lite större förändringarna i det nya aktieägaravtalet är ett tillägg gällande
bolagets verksamhet till att omfatta terminalverksamhet, kring utdelning där
den gamla lydelsen om att utdelningsförslag skall biträdas av minst 2/3 av det
antal ledamöter som utgör styrelsen ändrats till att utdelningsförslag skall
biträdas av de antal styrelseledamöter som företräder minst 2/3 av aktiekapitalet för att beslutas. Vidare har det skett anpassningar och uppdateringar till
den nya aktiebolagslagen där främst skrivelser kring jäv, sekretess och tvist
har omformulerats och uppdaterats. Nytt är också ett årligt ägarsamråd. Avtalstiden är satt till den 31 december 2026 och förlängs med 1 år i taget.
Ägardirektiv
Generellt är mindre redaktionella ändringar gjorda. Konkurrenskraftiga tjänster; här har texten kompletterats kring godsvolymerna. Långsiktigt hållbar
verksamhet; komplettering kring hållbart socialt, ekonomiskt och miljömässigt sätt. Ekonomi; avkastning justerat från 14% till 15%. Utdelning ska ske
endast om soliditetsmålet är uppfyllt samt text kring finansieringspolicy.
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Bolagsordning
§ 8 Stockholm borttaget.
Kommunstaben föreslår kommunfullmäktige att godkänna aktieägaravtal,
ägardirektiv, bolagsordning (bilaga A till ägardirektiv). Luleå kommunfullmäktige beslutade 2019-08-26 om reviderat aktieägaravtal och ägardirektiv för
Shorelink AB, dessa verkar dock inte ha fastställts av Shorelinks styrelse och
detta reviderade förslag är nu tillsänt ägarna för beslut.
Kommunstyrelsen har 2021-01-11 § 20 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna aktieägaravtal samt fastställa ägardirektiv och bolagsordning för
Shorelink AB. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) uppmärksammar att förslag till reviderat ägardirektiv
och bolagsordning inte finns med i kallelsen och föreslår att fullmäktige enbart godkänner aktieägaravtalet.

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

Dialog:
Dialog har förts mellan bolaget och ägarna. Kommunstaben har varit i kontakt
med Luleå kommuns representant i styrelsen.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

I ägardirektivet framgår att bolaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart socialt,
ekonomiskt och miljömässigt sätt att driva verksamheten. Bolaget ska verka
för att vara en arbetsplats som bygger på trygghet, säkerhet, jämställdhet och
mångfald.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
I ägardirektivet framgår att bolaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart socialt,
ekonomiskt och miljömässigt sätt att driva verksamheten. Bolaget ska verka
för att vara en arbetsplats som bygger på trygghet, säkerhet, jämställdhet och
mångfald.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
I ägardirektivet framgår att bolaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart socialt,
ekonomiskt och miljömässigt sätt att driva verksamheten. Bolaget ska verka

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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för att vara en arbetsplats som bygger på trygghet, säkerhet, jämställdhet och
mångfald. Bolaget ska aktivt verka för att styra om och utveckla sin verksamhet till att erbjuda kunder/intressenter tjänster som bygger på såväl klimatsmarta som miljömässiga goda val.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Verksamheten är en viktig del i transportsystemet kring en hamn. Avkastningsgraden finns angiven i ägardirektivet

Beslutsunderlag






Aktieägaravtal gammalt, KLF Hid: 2020.7487
Aktieägaravtal nytt, KLF Hid: 2020.7488
Kommunstabens förslag avseende aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning för Shorelink AB, KLF Hid: 2020.7486
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 236,
KLF Hid: 2021.182
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11 § 20, KLF Hid: 2021.235

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Shorelink AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 44
Motion (C) om att utreda bolagisering av Kronans vård- och
omsorgsboende
Ärendenr 2020/203-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Carola Lidén (C), Arne Nykänen (C), Ilkka Isaksson (SD), Ulf Karlström (SD)
och Mattias Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Eric Lundvall (C) har lämnat in en motion om att utreda bolagisering av Kronans vård- och omsorgsboende.
Motionären beskriver att det pågår en byggnation av en ny fastighet på Kronan pågår som sedan ska bli ett äldreboende i Luleå kommuns regi. Motionären menar att en mångfald av organisationsformer kan stärka vård- och omsorgsverksamheten och att en bolagisering av vårdboendet på Kronan skulle
bidra till utveckling av verksamheten och öka kvaliteten. Kommunen skulle
fortsatt stå som huvudman.
Motionären föreslår att socialförvaltningen får i uppdrag att utreda om driften
av vård- och omsorgsboendet som byggs på Kronan kan ske i bolagsform och
vilka konsekvenser denna driftsform skulle få för brukarna och förvaltningen.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen får
ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Socialförvaltningen har tittat på kommuner som bolagiserat delar av den sociala verksamheten. Utifrån detta drar socialförvaltningen slutsatsen att en bolagisering av Kronans vård och omsorgsboende inte kommer innebära tillräckligt stora fördelar för brukarna eller från ett verksamhets- och kvalitetsmässigt
perspektiv för att vara ett bra alternativ eftersom volymen är för liten. Det
finns också osäkra faktorer kring ekonomi och lagstiftning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Erfarenheten av bolagisering i landet inom socialnämndens verksamhetsområden är knapp och utifrån det ser socialförvaltningen vissa risker med denna
bolagsform.
Fördelar kan vara snabbare beslutsvägar och en tydligare verksamhetsstyrning.
Utifrån denna analys ser inte socialförvaltningen att utredning behöver göras.
Socialnämnden har 2020-11-19 § 187 har föreslagit kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Kommunstyrelsen har 2021-01-11 § 225 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet reserverade
sig Carola Lidén (C) mot beslutet.

Sammanträdet
Carola Lidén (C), Arne Nykänen (C) och Ilkka Isaksson (SD) föreslår bifalla
motionen.
Jonas Brännberg (RS), Nina Berggård (V), Erland Nilsson (LpO), Bertil Bartholdson (V) och Thomas Olofsson (L) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Carola Lidéns förslag mot
varandra och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Dialog:
Ingen dialog är genomförd.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag






Motion (C) om att utreda bolagisering av Kronans vård-och omsorgsboende, KLF Hid: 2020.659
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 29, KLF Hid: 2020.1040
Socialnämndens protokoll 2020-11-19 § 187, KLF Hid: 2020.7331
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 225,
KLF Hid: 2021.171
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11 § 225, KLF Hid: 2021.227

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Motionärerna
Socialnämnden
Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 45
Motion (M) om trygghetskameror
Ärendenr 2020/103-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Reservationer
Ingrid Vesterlund (C), Ulrika Lundberg (V), Robert Lundqvist (RS), Jonas
Brännberg (RS), Bertil Bartholdson (V), Paulina Koskenniemi (MP), Inger Boström (V) och Malin Svedjeholm (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M), Anders Josefsson (M) och Nihad Zara (M) har inlämnat
en motion om trygghetskameror i skolan. Motionärerna beskriver att det utöver befintligt säkerhetsarbete behövs extra insatser och att installation av
trygghetskameror i allmänna utrymmen på skolor som har behov av extra
trygghetsskapande åtgärder skulle kunna förebygga brott och skadegörelse.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheter till införande av trygghetskameror i de skolor i kommunen som uttrycker behov av detta, samt att
om åtgärden införs ska den senare följas upp och utvärderas kontinuerligt för
att bedöma behov av fortsatt användning av trygghetskameror.

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Kommunfullmäktige har 2020-02-24 § 27 beslutat att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstaben har skickat motionen till barn- och utbildningsförvaltningen
för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
Möjligheten till kamerabevakning regleras i Kamerabevakningslagen och
Dataskyddsförordningen. Utförlig information om lagstiftningen och tillvägagångssätt för tillståndsprövning finns att läsa på Datainspektionens hemsida.
Utdrag från Datainspektionens hemsida:
”En skola är en plats där barns bästa är utgångspunkten i utbildningen. Skolan är
också en arbetsplats för lärare och annan personal. Barn och vuxna som vistas i skolan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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har rätt att slippa att bli kamerabevakade om det inte finns ett bevakningsintresse som
väger tyngre än integritetsintresset på platsen. Generellt kan man säga att integritetsintresset väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som
bevakas.
Alla bevakningskameror som används i skolverksamhet, såväl kommunal som privat,
och som filmar en plats dit allmänheten har tillträde är tillståndspliktiga. Därför behöver ni söka tillstånd för kamerabevakning på platser dit allmänheten har tillträde.
Det är den som är personuppgiftsansvarig som ansöker och ansvarar för att reglerna i
kamerabevakningslagen och dataskyddsförordningen följs. Det är inte rektorn eller
läraren som är personuppgiftsansvarig, utan till exempel kommunen om det är en
kommunal skola.”
Det finns således redan idag möjligheter att ansöka om att införa trygghetskameror på de skolor som uttrycker ett behov. Förvaltningen jobbar redan idag
med kamerabevakning för att stävja skadegörelse och öka tryggheten. Idag
finns kameror på Svedjeskolan, Bergskolan, Örnässkolan, Tunaskolan, Furuparkskolan och Hertsöskolan. Samtliga kameror är för utvändig bevakning.
Ansökan kommer även att ske för Björkskataskolan men då för invändig bevakning.
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Det trygghetsskapande arbetet inleds med en trygghetsvandring i området, en
bedömning av problematiken på platsen görs och därefter en åtgärdsplan.
Varje enskilt objekt (skola) föreslår en ansökan utifrån sin situation och tidigare genomförda åtgärder och uppföljningar. Eventuellt kan kamerabevakning
utgöra en föreslagen åtgärd. Enligt Datainspektionen ska kamerabevakning i
princip vara den sista åtgärden för att försöka komma till rätta med problemen.
Rektor gör i förekommande fall en förfrågan om kamerabevakning till kommunens dataskyddsombud samt fastighetsförvaltaren från stadsbyggnadsförvaltningen. Dessa har dialog tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetschef och rektor. Före ansökan skickas in ska verksamheten ha genomfört MBL-förhandlingar och protokoll bifogas ansökan.
Den interna processen, för hur ett ansökningsförfarande ska gå till, behöver
utvecklas så att varje ansökan kommer till barn- och utbildningsnämnden för
beslut. Det är barn- och utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig
och kan besluta om att ansöka om tillstånd för kamerabevakning.
Med hänvisning till nuvarande möjligheter till ansökan om kamerabevakning
föreslår förvaltningen att barn- och utbildningsnämnden ska föreslå avslag på
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motionen. Barn- och utbildningsförvaltningen avser att barn- och utbildningsnämnden ska få underlag för beslut inför ny ansökan till Datainspektionen,
om kamerabevakning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2020-11-18 § 133 föreslagit kommunfullmäktige besluta bifalla motionen.
Kommunstyrelsen har 2020-01-11 § 13 föreslagit kommunfullmäktige besluta
bifalla motionen.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M), Sana Suljanovic (M), Thomas Olofsson (L), Samuel Ek
(KD), Ilkka Isaksson (SD), Viktor Hedkvist (M), Emma Engelmark (S), Thomas
Söderström (L), Bo Larsson (M) och William Torikka (Sjvp) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Nina Berggård (V), Bertil Bartholdson (V), Malin Svedjeholm (MP), Ulrika
Lundberg (V), Arne Nykänen (C), Paulina Koskenniemi (MP) och Robert Lundqvist (RS) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Nina Berggårds förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Dialog:
Dialog är förd med polisen, stadsbyggnadsförvaltningen, GDPR-ombud på
barn- och utbildningsförvaltningen, dataskyddsombud samt leverantör av
kamerautrustning.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
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Möjlig påverkan om det finns skillnader mellan pojkar och flickor avseende
upplevd trygghet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Möjlig påverkan om det finns skillnader mellan pojkar och flickor avseende
upplevd trygghet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Ur ett hållbarhetsperspektiv så minskar klimatpåverkan när skadegörelsen
minskar.
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Minskade underhållskostnader för sanering av klotter och reparationer påverkar förvaltningens ekonomi positivt.

Beslutsunderlag





Motion om att undersöka möjligheten av införande av trygghetskameror, KLF Hid: 2020.328
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-11-18 § 133,
KLF Hid: 2020.7391
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 226,
KLF Hid: 2021.172
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11 § 13, KLF Hid: 2021.228

Beslutet skickas till

Signature reference: 09646b62-1439-46e4-9878-356bf31d339a

Barn- och utbildningsnämnden
Motionärerna
Kommunstabens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

112

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2021-01-25

§ 46
Motion (C) om gröna fritidsbåtshamnar
Ärendenr 2020/784-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att ta fram en plan för
hur Luleås fritidsbåthamnar kan bli mer gröna.

Reservationer
Nina Berggård (V), Carola Lidén (C), Arne Nykänen (C), Robert Lundqvist
(RS), Jonas Brännberg (RS), Sara Viklund (C) och Ingrid Vesterlund (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Eric Lundvall (C) och Mattias Nilsson (C) har i en motion om gröna fritidsbåthamnar föreslagit att ge ett uppdrag till kommunstyrelsen att i samverkan
med förvaltningar och kommunföretagen samt aktörer inom Luleås fritidsbåtshamnar ta fram en plan för hur Luleås fritidsbåtshamnar kan bli mer gröna. Motionsställarna visar på Orust kommun som ett exempel där projekt med
gröna hamnar har drivits med framgång.
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får ställas samt överlämnat
den till kommunstyrelsen för beredning.
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Kommunstaben har begärt yttranden från berörda förvaltningar; stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt Luleå Miljöresurs AB
och Luleå Energi AB.
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande
Eftersom Luleå kommun inte har rådighet över småbåtshamnarna så kan det
inte göras en plan för deras miljöarbete. Det är dock möjligt att erbjuda rådgivning och information och hoppas att de blir intresserade och vill jobba vidare med frågorna. Det finns dessutom bra underlag att utgå från redan (Båtmiljörådets miljöprogram). Det vore slöseri med resurser att ta fram en lokal
version.
Istället kan energirådgivningen m.fl. i första hand göra ett brevutskick med
information och kanske till våren följa upp med inbjudan till en fysisk informationsträff om Coronaläget medger det.
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Brevutskicket skulle kunna innehålla:
 Information om Båtmiljörådets miljöprogram och hur det kan an-vändas.
 Information om klimatklivet, för åtgärder som kan sökas etc.
 Erbjudande om kostnadsfri energirådgivning inklusive information
om laddningsstolpar, solceller, vindsnurror m.m.
 Information och erbjudande om elinfrastruktur och laddnings-möjligheter från Luleå energi
 Information och erbjudande kring sophantering, källsortering, omhändertagande av toalettlatrin och spill vid spolning och tankning m.m.
från Lumire
Kultur och fritidsförvaltningens yttrande
Luleå kommun äger idag inga landfasta fritidsbåtshamnar, och har därmed
inte rådighet över vare sig hamnarna eller deras verksamhet. Hamnarna ägs
av privata bolag och ett flertal föreningar. Orust har fler än 1 000 kommunala
båtplatser och är även verksamhetsutövare.
Orust kommun har därav rådighet över hamnarna och dess verksamhet.
I stort sett samtliga hamnar i Luleå har avfallshantering via Lumire. Latrinhantering finns i Ettans båthamn, Lövskärs hamnförening samt i Råneå. Latrintömningen är kostnadsfri. Kultur och fritidsförvaltningen (KFF) ser det
som positivt om hamnar utrustas med laddningsstolpar, detta är dock inte en
fråga som ligger inom KFFs verksamhetsområde.
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Luleå kommun har ett antal gästbryggor ute på öar i Luleå Skärgård. Dessa är
av enklare karaktär, och avsedda att nyttjas dagtid och vid enstaka övernattningar. Kommunens hamnar/gästbryggor är, med något undantag utrustade
för mottagning av avfall från det rörliga friluftslivet. Avfallskärl finns även för
sortering.
Luleå Miljöresurs yttrande
Luleå Miljöresurs har i dag inget uttalat samarbete med hamnarna i frågan om
återvinning då det är upp till hamnen själva att bestämma vilken service de
vill erbjuda sina medlemmar. De krav som finns från kommunen är att hamnar på fastlandet med 15 båtplatser eller fler ska ha hämtning av kommunalt
avfall (f.d. hushållsavfall) i erforderlig omfattning. Det finns dock hamnar som
inte har någon avfallshantering alls, men det är något Luleå Miljöresurs tillsammans med avd. miljö och bygg får ta tag i.
Ett gott exempel på en hamn som sedan i somras erbjuder sina medlemmar
full sortering på plats är Hagavikens småbåtshamn. Utöver brännbart restav-
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fall och matavfall kan medlemmarna där slänga förpackningar av glas, metall,
papper och plast.
Om hamnarna inte erbjuder tömningsstationer för toalettavfall eller in-samling av förpackningar och returpapper måste båtägarna själva transportera
bort sitt avfall till avsedd plats. För latrinhantering erbjuds för tillfället endast
avlämning på Sunderby avfallsanläggning och för återvinning av förpackningar och returpapper är det någon av de återvinningsstationer som finns
runt om i kommunen som gäller. Tyvärr är det inte alltid så att dessa fraktioner transporteras bort längre än till hamnens behållare för brännbart restavfall. Under sommaren då fler har varit hemmavid har det varit dåligt sorterat
vid gemensamma hämtningsplatser i sommarstugeområden samt vid vissa
hamnar. Det har under detta år även förekommit stora mängder latrin bland
det brännbara restavfallet. Därför ser Luleå Miljöresurs positivt på en plan för
bättre återvinning och latrinhantering i hamnarna.
Det pågår just nu arbete med att ta fram en ny avfallsplan för Luleå kom-mun
som ska gälla för perioden 2021-2028. Ambitionen är att planen ska ut på remiss i december och att ett beslut kan tas i kommunfullmäktige under första
kvartalet 2021. I förslaget finns två mål kopplat till skärgården och det vore
önskvärt med samverkan kring frågorna som berör avfallshanteringen i hamnar (från motionen), det rörliga friluftslivet och skärgårdsöarna (från avfallsplanen).
Inom målområde Återvinning – Återvinningen ska öka finns följande förslag på delmål och åtgärder:
Delmål 3.6: År 2028 ska det finnas en fungerande avfallshantering inklusive
slam i skärgården.
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Uppföljning: Genom uppföljning att utredningen är genomförd och att en
fungerande avfallshantering för boende i skärgården finns.
Aktivitet

Ansvarig

Under 2021 startas en utredning av

Lumire, SBF miljö och bygg och Kul-

nuvarande avfallshantering samt

tur och fritidsförvaltningen

framtida behov för boende i skärgården.
År 2023 finns en utarbetad hand-

Lumire, SBF miljö och bygg och Kul-

lingsplan för en fungerande avfalls-

tur och fritidsförvaltningen

hantering för boende i skärgården.
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Inom målområde Nedskräpning – Bevara naturvärden finns följande förslag
till mål och åtgärder:
Delmål 4.3: Fram till år 2028 ska uppkomsten av marint skräp minimeras.
Uppföljning: Genom uppföljning av årlig skräpmätning längs kustlinjen.
Aktivitet
Ansvarig
Tydliggöra ansvaret för städning av

Huvudansvarig: Kommunstyrelsen

marint skräp längs kustlinjen.
Identifiera de lokala källorna till ma-

Kultur och fritidsförvaltningen, SBF

rint skräp för att kunna sätta in före-

miljö och bygg och SBF park, drift och

byggande åtgärder.

underhåll

Säkerställa att kustlinjen städas re-

Kultur och fritidsförvaltningen, SBF

gelbundet och starta mätning av

miljö och bygg och SBF park, drift och

mängden insamlat skräp.

underhåll

Informera om skräpets farlighet, mil-

Kultur och fritidsförvaltningen, SBF

jöpåverkan och kostnader för ned-

miljö och bygg och SBF park, drift och

skräpning.

underhåll
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Vidare har det gällande återvinning av förpackningar och returpapper hänt en
del kring producentansvaret det senaste året och det är väldigt oklart hur insamlingen kommer att se ut framöver. Förpackningar från hushåll ska från
och med 1 januari 2023 i huvudsak samlas in bostadsnära från småhus och
flerfamiljshus och det är inte klart om FTI (eller annat tillståndspliktigt insamlingssystem) kommer att ha kvar befintliga återvinningsstationer i den omfattning som finns i dag.
För returpapper har regeringen inlett arbete med att upphäva producentansvaret och lägga över ansvaret för insamling och materialåtervinning på kommunerna. Vad som kommer att hända eller hur det kommer att se ut med insamlingen av returpapper från 1 januari 2022 är ännu inte klart men risken
finns att kommunen under nästa år måste ta fram ett nytt insamlingssystem
för returpappret.
Frågan om återvinning kring större uppställningsplatser för båtar eller båtrelaterade återvinningsstationer är aktuell då längre avstånd till insamlingsplats
för förpackningar och/eller returpapper ökar risken för att avfallet inte blir rätt
sorterat. Gällande benämningen ”återvinningsstationer” är det viktigt att inte
ta efter de återvinningsstationer som finns i dag då områdena kring dessa är
ofta är nedskräpade. Ska återvinningen bekostas av och endast omfatta dem
som nyttjar båthamnen bör dessa ha begränsad åtkomst.
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Luleå Energis yttrande
Luleå Energi ställer sig positiva till att delta i en dialog kring frågan om gröna
fritidsbåtshamnar. Luleå Energi arbetar idag med laddningsinfrastruktur för
elbilar/elfordon och ser signaler om att eldrivna fritidsbåtar är något som
framtiden möjligen kommer att inneha. Dessa båtar kommer ha ett behov av
laddning vid dess besöks-/destinationshamn, som mycket väl kan vara Luleås
gröna fritidsbåtshamn. Elbilsladdare i anslutning till en grön fritidsbåtshamn
skulle underlätta för båtägare att köra sina elbilar till sin båt. Solcellspaneler
vid fritidsbåtshamnen skulle kunna försörja service-hus eller laddare i anslutning till hamnen.
Kommunstabens motivering till beslutsförslaget
Eftersom Luleå kommun inte äger några fritidsbåthamnar och därmed inte
har rådighet över hamnarna så handlar det mer om hur kommunen kan medverka till grönare fritidsbåthamnar. Luleå miljöresurs arbetar just nu med att
ta fram en ny avfallsplan där även skärgårdens- och fritidsbåtshamnarnas
avfallshantering beaktas. Luleå Energi arbetar idag med frågan om laddningsstationer och kan tillhandahålla detta. Stadsbyggnadsförvaltningen genom
sina energirådgivare kommer att, tillsammans med Lumire och Leab, gå ut
med en samlad information till de privata fritidsbåthamnarna om Båtmiljörådets miljöprogram, tillgången till energirådgivning från kommunen, olika
stöd via klimatklivet samt möjligheter till att miljöanpassa de privata fritidsbåtshamnar som finns i kommunen. Med detta så anser kommunstaben att en
kommunal plan inte är nödvändig och föreslår kommunfullmäktige avslå
motionen.
Kommunstyrelsen har 2021-01-11 § 17 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen om att ta fram en plan för hur Luleås fritidsbåthamnar kan
bli mer gröna. Vid ärendets behandling i kommunstyrelsen reserverade sig
Carola Lidén (C) mot beslutet.
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Sammanträdet
Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS), Ulrika Lundberg (V) och Arne Nykänen (C) föreslår bifalla motionen.
Anja Johansson (S), Samuel Ek (KD) och Thomas Söderström (L) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Carola Lidéns förslag mot
varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Dialog:
Dialog har förts med berörda förvaltningar och bolag.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag





Kommunstabens förslag avseende motion (C) om gröna fritidsbåtar,
KLF Hid: 2020.7475
Motion (C) om gröna fritidsbåtar, KLF Hid: 2020.2816
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 228,
KLF Hid: 2021.179
Kommunstyrelsens protokoll 2021-01-11 § 17, KLF Hid: 2021.232

Beslutet skickas till
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Motionärerna
Kommunstabens samhällsutvecklingsenhet
Kommunstabens kansli
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