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Bilaga

Närvaroförteckning och Voteringslista
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 2010-11-01—2014-10-31
2013-01-28

Omröstningar
Namn

Närvaro
Ja

Ordinarie ledamöter:
Karl Petersen (S)

N

Yvonne Stålnacke (S)

N

Anders Josefsson (M)

N

Nina Berggård (V)

N

Annika Eriksson (MP)

N

Thomas Olofsson (FP)

N

Carola Lidén (C)

N

Jonas Brännberg (RS)

N

Anette Asplund (KD)

N

Erland Nilsson (LBPO)

N

Fredrik Lundh Sammeli (S)

N

Margareta Bladfors Eriksson (S)

N

Omar Jakobsson (S)

N

Ingrid Norberg (S)

N

Krister Hammarbergh (M)

N

Staffan Ek (S)

N

Lenita Ericson (S)

N

Johan Lennartsson (S)

N

Sana Suljanovic (M)

N

Inger B Larsson (S)

N

Kaj Hedstig (S)

N

Jenny Alman (S)

Fr

Peter Bergström (M)

Fr

Hans Pettersson (V)

N

Mårten Ström (S)

N

Margaretha Lindbäck (S)

N

Jörgen Naalisvaara (MP)

N

Göran Öhman (S)

Fr

Camilla Rydbjörk (M)

Fr

Sofie Pettersson (FP)

Fr

Eva Hedesand Lundqvist (S)

N

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Omröstningar
Namn

Närvaro
Ja

Maria Burström (S)

N

Nils-Olov Lindfors (C)

Fr

Birgit Jonsson (S)

N

Johanna Evans (RS)

Fr

Leif Wikström (S)

N

Claudia Henriksson (M)

Fr

Anita Geijer (S)

N

Roland Nilsson (S)

Fr

Mattias Karlsson (M)

N

Anne-Gärd Näckstam (S)

N

Bertil Bartholdson (V)

N

Peter Hedlund (S)

N

Sirpa Jacobsson (S)

Fr

Carl-Gustaf Carlsson (S)

N

Conny Sundström (KD)

N

Annika Sundström (V)

N

Lena Aronson (S)

N

Ylva Mjärdell (FP)

N

Fredrik Hansson (S)

N

Martina Sandmarker (M)

N

Nihad Zara (M)

N

Sven Persson (MP)

N

Viktoria Johansson (S)

N

Runo Vikström (S)

N

Stefan Tornberg (C)

N

Göran Thyni (RS)

Fr

Annelie Ahlbäck (S)

N

Baby Thein (MP)

N

Tomas Westman (S)

Fr

Anja Johansson (S)

Fr

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

ERSÄTTARE:
för Socialdemokraterna:
Eric Eriksson

N

Jenny Ahlman

Anita Engström

Fr

Ingvar Edelswärd

N

Emma Engelmark

Fr

Mattias Öhman

N

Roland Nilsson

Carina Sammeli

N

Sirpa Jacobsson

Maritha Meethz

Fr

Tony Sundbom

Fr

Ann-Charlotte Nordström

Fr

Erland Olofsson

Fr

Björn Holmberg Bergman

Fr

Christina Sandkvist

Fr

Tore Isaksson

N

Tomas Westman

Britt-Marie Henricsson

N

Anja Johansson

Sabor Jalili

N

Mona Desirée Pettersson

Fr

Göran Öhman

för
Moderata Samlingspartiet:
Sari Hedlund

N

Signar Hammargren

Fr

Mari-Lena Fuentes

N

Jesper Nordmark

Fr

Emil Åkerström

N

för
Vänsterpartiet:
Hanna Goding

Fr

Lena Jakobsson

Fr

Peter Bergström

Camilla Rydbjörk

Claudia Henriksson

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

för
Miljöpartiet de gröna:
Kamar Eddine Abdessamad

N

Risto Pekkala

Fr

för
Folkpartiet Liberalerna:
Nils-Gustav Ökvist

N

Lotta Sundström

Fr

Sofie Pettersson

för
Centerpartiet:
Marie-Anne Björn

N

Lennart Åström

Fr

Nils-Olov Lindfors

för
Rättvisepartiet Socialisterna:
David Hedberg

Fr

Robert Lundqvist

N

för
Kristdemokraterna:
Eugen Karlsson

Fr

Samuel Ek

Fr

för
Landsbygdspartiet Oberoende:
Hillevi Sandström

Fr

Per-Gustav Isaksson

N

Johanna Evans

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 1
Motion om en hållbar kommun för både stad, tätort och
landsbygd ‐ Niemiselmodellen
Dnr 2013.36‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén, centerpartiet föreslår i en motion att alla beslut ska lands‐
bygdssäkras, dvs att innan beslut tas ska politiken ta fram hur beslutet kan
påverka landsbygden, positivt eller negativt. Centerpartiet anser att det inte
får vara så att vi tar beslut som gagnar tätorten och missgynnar landsbygden.
Luleå kommun måste vara säker på att de politiska beslut som tas hanterar
medborgarna rättvist oavsett var de bor i kommunen. Genom att införa
landsbygdssäkring så ökar möjligheterna för en hållbar utveckling i hela
kommunen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige tillåta att
motionen får ställas samt att den överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.

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

Beslutsunderlag
Motion från centerpartiet (Bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 2
Motion om hållbart resande i Luleå kommun
Dnr 2013.69‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Bertil Bartholdsson och Nina Berggård, för vänsterpartiets fullmäktigegrupp,
föreslår att Luleå kommun startar en verksamhet för att påverka lulebornas
resmönster i en mera hållbar riktning (mobile management). En av de mest
kostnadseffektiva åtgärderna är att påverka medborgarnas resvanor genom
så kallad mobile management. Forskning visar att samhället på varje satsad
krona kan få tillbaka så mycket som fyra och en halv krona, bland annat i
form av bättre folkhälsa.
Av de resor som görs med bil inom kommunen är cirka hälften kortare än
fem km och de flesta av dessa korta resor är möjliga att göra via kollektiv‐
trafik. Här finns en stor potential att öka andelen kollektivresor och ändra
resmönster. Kommunen kan som en av Norrbottens stora arbetsgivare spela
en viktig roll genom att gå före och påverka de egna medarbetarna till
hållbarare resmönster. Något som vänsterpartiet tror kan stimulera andra
Luleåföretag och dess anställda till detsamma.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige tillåta att
motionen får ställas samt att den överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

4 (30)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

§ 2 (forts)

Beslutsunderlag
Motion från vänsterpartiet (Bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 3
Medborgarförslag om isväg från Gültzauudden till
campingen i Karlsvik
Dnr 2013.14‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Eva Forsberg föreslår i medborgarförslag 2013‐01‐04 att kommunen
kompletterar isbanan med en anslutning från Udden till campingen i
Karlsvik för att man ska kunna ta sig in till stan den vägen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att
medborgarförslaget får ställas och att överlämna det till fritidsnämnden för
beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eva Forsberg

Beslutet skickas till
Eva Forsberg
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 4
Medborgarförslag om anslutning av isvägen till badviken
på Gültzauudden
Dnr 2013.2‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Birgit Hassler föreslår i medborgarförslag 2012‐12‐27 att kommunen
kompletterar isvägen runt Luleå med en tillfart från badviken på
Gültzauudden. Många människor i Luleå förutsätter att man kan nå isvägen
från Gültzauuden. Där finns det vanligen en isdrake att leka på och även
andra lekmöjligheter. Det framstår som naturligt att det skulle finnas en
anslutning till isvägen också.
Invånare som bor på Mjölkudden och promenerar in till arbetet i stan skulle
också ha nytta av en sådan anslutning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att
medborgarförslaget får ställas och att överlämna det till fritidsnämnden för
beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Birgit Hassler

Beslutet skickas till
Birgit Hassler
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 5
Medborgarförslag om trafikljuset vid Åhléns parkerings‐
hus
Dnr 2013.1‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Mikael Hedman föreslår i medborgarförslag 2012‐12‐28 att trafikljuset vid
Åhléns parkeringshus (Namnlösa gatan) sätts på gult blinkande ljus
vardagar mellan kl 07.00 – 08.30. Detta skulle göra att trafiken flyter bättre
över banken in mot stan på morgonen. Nu kör bilarna i vänster fil in mot
rondellen, kör runt rondellen ett varv och sedan vidare mot
Skeppsbrogatan/Namnlösa gatan p g a köerna i högerfilen som beror på att
trafikljuset växlar till rött vid Åhléns. Bilar kör även bakom och framför
Pontus för att slippa köa i högerfilen över banken och det är väl inte
meningen? Gångtrafikanterna kan ju ändå trycka för grön gubbe när de vill
även om trafikljuset är på gul blink.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att
medborgarförslaget får ställas och att överlämna det till tekniska nämnden
för beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mikael Hedman

Beslutet skickas till
Mikael Hedman
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 6
Medborgarförslag om Svartöberget
Dnr 2013.46‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Eva Wenngren föreslår i medborgarförslag 2013‐01‐15 att kommunen
tillsammans med LKAB inrättar ett övergångsområde typ ”Gruvstadspark”
av Svartöberget. Detta i avvaktan på nästa era i Svartöbergets historia, som
borde innebära att berget med sluttningar planläggs som frilufts‐ och
bostadsområde.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att
medborgarförslaget får ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen
för beredning.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eva Wenngren (Bilaga)

Beslutet skickas till
Eva Wenngren
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 7
Medborgarförslag om belysning runt Höträsket på
Bergnäset
Dnr 2013.60‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Kaj Jakobsson föreslår i medborgarförslag 2013‐01‐17 att belysning sätts upp
runt hela Höträsket på Bergnäset. Detta för att öka tillgängligheten och
tryggheten runt Höträsket när man ska ta en promenad, joggingtur eller
skidtur. Som det är nu är endast halva motionsspåret ljussatt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att
medborgarförslaget får ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen
för beredning.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kaj Jakobsson

Beslutet skickas till
Kaj Jakobsson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 8
Medborgarförslag om gångväg från Stengatan på
Bergnäset
Dnr 2013.62‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Elsie Ahlqvist föreslår i medborgarförslag 2013‐01‐21 att kommunen
anlägger en gångväg med belysning från husen Stengatan 101 och 103 ner
mot infarten till mejeriet. Boende på Stengatan gör nu sina egna genvägar ner
till Konsum, vårdcentral osv oavsett om det är snö eller barmark.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att
medborgarförslaget får ställas och att överlämna det till tekniska nämnden
för beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Elsie Ahlqvist (Bilaga)

Beslutet skickas till
Elsie Ahlqvist
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

11 (30)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 9
Medborgarförslag om cykel/gångbro till Hertsö ridhus
Dnr 2012.539‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om cykel/gångbro
till Hertsö ridhus från Örnäset.

Sammanfattning av ärendet
Jan‐Erik Brännvall anför följande i ett medborgarförslag 2012‐09‐07.
Cykel/gångbro till Hertsö ridhus från Örnäset med anslutning från Örnäset
till Lokmannavägen på Kalvholmen. Det skulle ge en bra genväg till
ridhuset, säkrare väg. Vacker/trevlig cykelrunda/promenad. Kortare
cykelväg mot Lövskär. Landhöjningen gör det snart möjligt att även bygga
på Kalvholmen om det inte är skyddat område. Kortare väg för cykling till
jobbet på t ex SSAB för boende på Hertsön. Gynnar cyklingen i stan.
Kommunfullmäktige har 2012‐09‐24 § 189 beslutat tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas och överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
Tekniska nämnden har 2012‐11‐22 § 134 beslutat att avstyrka medborgar‐
förslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2012‐12‐17 § 274 beslutat föreslå
kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013‐01‐14 § 4 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

12 (30)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

§ 9 (forts)

Ärendet
En cykel/gångbro till Hertsö ridhus är en av många länkar i det framtida
cykelvägnätet i Luleå. Länken finns med som en av 67 tänkta länkar i det
framtida kommunala cykelvägnätet. Länken finns dock inte med bland de
drygt 20 prioriterade länkarna, vilket innebär att den inte finns med i
strategisk plan för 2013‐15. Beroende på ovissheten om storleken på framtida
investeringsbudget är det osäkert att säga när bron kan byggas.

Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Jan‐Erik Brännvall
Tekniska nämndens förslag till beslut 2012‐11‐22 § 134
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2012‐12‐17 § 274
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐01‐14 § 4

Beslutet skickas till
Jan‐Erik Brännvall
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

KF § 10
Revidering av ”Reglemente för tekniska nämnden”
Dnr 2012.771‐00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till revidering av
dokumentet ”Reglemente för tekniska nämnden” daterat 2012‐11‐16.

Sammanfattning av ärendet
Dokumentet ”Reglemente för tekniska nämnden” reviderades senast
2011‐09‐26. En översyn har genomförts och följande revideringar föreslås.
•

•

Avfallsverksamheten utgår från tekniska nämndens reglemente som
följd av kommunfullmäktiges beslut 2012‐06‐18 att avfallsveksamheten
ska överföras från tekniska förvaltningen till Renhållningsbolaget AB.
Omformulering av § 5 Inkallande av ersättare.

Revideringarna är markerade i bifogat dokument.
Tekniska nämnden har 2012‐12‐13 § 148 beslutat föreslå kommunfullmäktige
godkänna förslag till revidering av dokumentet ”Reglemente för tekniska
nämnden” daterat 2012‐11‐16.
Arbets‐ och personalutskottet har 2012‐12‐17 § 275 beslutat föreslå
kommunfullmäktige godkänna förslag till revidering av reglemente för
tekniska nämnden.
Kommunstyrelsen har 2013‐01‐14 § 5 beslutat föreslå kommunfullmäktige
godkänna förslag till revidering av reglemente för tekniska nämnden.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

§ 10 (forts)
Beslutsunderlag





Tekniska nämndens förslag till beslut 2012‐12‐13 § 148
Förslag till ”Reglemente för tekniska nämnden” 2012‐11‐16 (Bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2012‐12‐17 § 275
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐01‐14 § 5

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KF § 11
Finansiering av festivalen Musikens Makt
Dnr 2012.755‐14

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Anslå 650 tkr från EU‐potten år 2013‐2015, totalt 1 950 tkr
Anslå 600 tkr från kommunfullmäktiges oförutsedda pott år 2013
För år 2014 ska 700 tkr beaktas i strategisk plan och budget
För år 2015 ska 850 tkr beaktas i strategisk plan och budget
Som villkor för finansieringen gäller Luleå kommuns allmänna villkor
för projektfinansiering samt:
‐ att utvecklingskontoret får genomföra marknadsföringsinsatser
under festivalen
‐ att festivalen stärker varumärket Luleå
‐ att festivalen är attraktiv för unga och unga vuxna
‐ att festivalen äger rum helgen före skolstart
‐ att festivalen verkar i program B och C Vision 2050s riktning
‐ att festivalen genomförs helt öppet, gratis och drogfritt
‐ att föreningen och Luleå kommun tecknar ett samarbetsavtal som
reglerar namnet Musikens Makt; varumärket Musikens Makt får
användas exklusivt för en musikfestival i samarbete med Luleå
kommun samt stödarrangemang till denna, namnet inte får
överlåtas till tredje part, om föreningen av någon anledning inte
fortsätter att arrangera festivalen äger Luleå kommun rätt att
använda namnet så länge som festivalen arrangeras enligt
nuvarande koncept, d v s gratis, drogfritt och med musiken i
centrum
‐ Luleå kommun, utvecklingskontoret ska finnas representerade i
styrgruppen
Festivalen organiserar festivalbussar från södra och norra kommundelen.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Erland Nilsson (LBPO) reserverar sig mot beslutet till förmån för Anders
Josefssons förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

§ 11 (forts)

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Musikens Makt ansöker om totalt 4 700 tkr från kommun‐
styrelsen för treårsperioden 2013‐2015. Fördelningen över åren är 1 250 tkr
2013, 1 540 tkr 2014 och 1 920 tkr 2015.
Föreningen Musikens Makt har ambitionen att utveckla festivalen så att den
växer till en nationellt viktig och erkänd festival. För att festivalen ska kunna
växa kommer det att krävas mer ekonomiska insatser.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2012‐12‐10 § 108 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt utvecklingskontorets förslag om EU‐
potten och förslag om projektfinansiering enligt nedan.
Kommunstyrelsen har 2013‐01‐14 § 6 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta enligt plan‐ och tillväxtutskottets förslag.
Anders Josefsson (M) och Sana Suljanovic (M) har reserverat sig mot
kommunstyrelsens förslag till förmån för eget förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag att anslå
medel från EU‐potten, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erland Nilsson (LBPO) stödjer Anders Josefssons förslag.
Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag. Vidare
föreslår Brännberg ett tillägg om att festivalen organiserar festivalbussar från
södra och norra kommundelen.
Erland Nilsson (LBPO) stödjer Jonas Brännbergs tilläggsförslag.
Conny Sundström (KD), Karl Petersen (S), Annika Eriksson (MP) Thomas
Olofsson (FP), Yvonne Stålnacke (S) och Bertil Bartholdsson (V) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag samt Jonas Brännbergs tilläggsförslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

§ 11 (forts)
Carola Lidén (C) och Nina Berggård (V) föreslår bifalla Jonas Brännbergs
tilläggsförslag.
Anders Josefsson (M) föreslår avslå Jonas Brännbergs tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Vidare ställer ordföranden Jonas Brännbergs tilläggsförslag och Anders
Josefsson avslagsyrkande mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Jonas Brännbergs tilläggsförslag.

Ärendet
Musikens Makt är en drogfri mötesplats där musiken står i centrum.
Ungdomar är främsta målgrupp men artistutbudet och programmet ska
tilltala en bredare åldersgrupp vilket ger en åldersmässigt blandad publik.
Ett av syftena är att profilera Luleå som musikstad och skapa en arena för
länets musikaliska akter.
Musikens Makt har arrangerats 2010‐2012, och första året var det ett
tvådagarsevenemang. Under 2011 och 2012 gjorde bristande ekonomiska
resurser och kort tid för förberedelser att festivalen hölls under endast en
dag. Grundkostnaden för att organisera festivalen är en stor utgiftspost och
en andra festivaldag innebär merkostnader i huvudsak bestående av arvoden
för artister och teknisk personal.
Kostnaden för att arrangera festivalen redovisas i följande tabell:
År
2013
2014
2015

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Alternativ 1 dag
1 595 tkr
1 945 tkr
2 250 tkr

Utdragsbestyrkande

Alternativ 2 dagar
2 065 tkr
2 465 tkr
3 065 tkr
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§ 6 (forts)
Finansiering söks enligt tabellen nedan:

Kommunstyrelsen
Kulturförvaltningen
Arbetsmarknadsförv.
Tekniska förv.
Landstinget
Övriga sponsorer
Platshyra
Totalt

2013
1 250 tkr
75 tkr
100 tkr
60 tkr
150 tkr
400 tkr
30 tkr
2065 tkr

2014
1 540 tkr
75 tkr
100 tkr
60 tkr
150 tkr
500 tkr
40 tkr
2465 tkr

2015
1 920 tkr
75 tkr
100 tkr
60 tkr
150 tkr
700 tkr
60 tkr
3065 ktr

Totalt
4 710 tkr
225 tkr
300 tkr
180 tkr
450 tkr
1 600 tkr
130 tkr
7 595 tkr

Utvecklingskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.
2.
3.
4.
5.

Anslå 650 tkr från EU‐potten år 2013‐2015, totalt 1 950 tkr
Anslå 600 tkr från kommunfullmäktiges oförutsedda pott år 2013
För år 2014 ska 700 tkr beaktas i strategisk plan och budget
För år 2015 ska 850 tkr beaktas i strategisk plan och budget
Som villkor för finansieringen gäller Luleå kommuns allmänna villkor
för projektfinansiering samt:
‐ att utvecklingskontoret får genomföra marknadsföringsinsatser under
festivalen
‐ att festivalen stärker varumärket Luleå
‐ att festivalen är attraktiv för unga och unga vuxna
‐ att festivalen äger rum helgen före skolstart
‐ att festivalen verkar i program B och C Vision 2050s riktning
‐ att festivalen genomförs helt öppet, gratis och drogfritt
‐ att föreningen och Luleå kommun tecknar ett samarbetsavtal som
reglerar namnet Musikens Makt; varumärket Musikens Makt får
användas exklusivt för en musikfestival i samarbete med Luleå
kommun samt stödarrangemang till denna, namnet inte får
överlåtas till tredje part, om föreningen av någon anledning inte
fortsätter att arrangera festivalen äger Luleå kommun rätt att
använda namnet så länge som festivalen arrangeras enligt
nuvarande koncept, d v s gratis, drogfritt och med musiken i
centrum
‐ Luleå kommun, utvecklingskontoret ska finnas representerade i
styrgruppen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag





Ansökan (Bilaga)
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2012‐12‐10 § 108
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐01‐14 § 6

Beslutet skickas till
Föreningen Musikens Makt
Utvecklingskontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KF § 12
Luleå Renhållning AB ‐ reviderad bolagsordning
Dnr 2012.763‐90

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna revidering av Luleå Renhållning
AB:s bolagsordning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2012‐06‐18 § 127 att
tekniska förvaltningens avfallsverksamhet skall överföras till Luleå
Renhållning AB. Denna verksamhetsförändring medför krav på justering av
tekniska nämndens reglemente och Luleå Renhållning AB:s bolagsordning.
Förändringarna i bolagsordningen är markerade med kursiv stil nedan.
§3

Verksamhetsföremål

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att transportera avfall och
återvinningsmaterial, samt att mellanlagra, sortera och bala
återvinningsmaterial. Vidare har bolaget ansvar för kommunens anläggningar för
slutdeponi och driften av återvinningscentralerna. (Ny lydelse).
§4

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla (Ny lydelse) den kommunala
renhållningen så att den främjar en god miljö, resurshushållning och
ekologisk hållbarhet.
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieinnehavarna i
förhållande till sitt aktieinnehav.
Arbets‐ och personalutskottet har 2012‐12‐17 § 276 beslutat föreslå
kommunfullmäktige godkänna en revidering av Luleå Renhållning AB:s
bolagsordning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen har 2013‐01‐14 § 9 beslutat föreslå kommunfullmäktige
godkänna en revidering av Luleå Renhållning AB:s bolagsordning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Erland Nilsson (LBPO) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutsunderlag





Förslag till ny bolagsordning (Bilaga)
Bernt Grahn, Tjänsteskrivelse 2012‐12‐05
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2012‐12‐17 § 276
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐01‐14 § 9

Beslutet skickas till
Luleå Renhållning AB
Bernt Grahn
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KF § 13
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
inom LSS per den 30 september 2012
Dnr 2012‐781.731

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna framlagda statistikrapport avseende
ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 30 september 2012.

Sammanfattning av ärendet
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 h § (LSS) stadgar att
socialnämnden ska lämna till fullmäktige en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader,
från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut som avbrutits och inte
verkställts på nytt inom tre månader.
Socialnämnden beslutade 2012‐11‐22 § 185 föreslå kommunfullmäktige godkänna
statistikrapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 30 september
2012.

Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS

Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
Biträde av personlig assistans (9.2)
Ledsagarservice (9.3)
Biträde av kontaktperson (9.4)
Avlösarservice i hemmet (9.5)
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
Summa total

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0

Utdragsbestyrkande

Summa
total
0
0
0
4
0
1
0
0

3

3

6

0
5

0
6

0
11
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24 (30)

§ 13 (forts)
För redovisningsperioden per den 30 september 2012 anmäler socialnämnden 11 st
gynnande beslut enligt 9 § LSS, som inte har verkställts inom föreskriven tid.
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS (4 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lämplig
personal/uppdragtagare, samt att det har varit svårt att få kontakt med kund i vissa fall.
Två av dessa beslut är verkställda nu.
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet 9.6 LSS (1 st)
Ej verkställt på grund av att familjerättens utredning inte är klar.
Bostad med särskild service 9.9 LSS (6 st)
Fördröjningen beror på att det saknas lediga bostäder. Två av dessa beslut är
verkställda och ett beslut har avbrutits på grund av att personen tackat nej till erbjuden
bostad.
Vid redovisningsperiodens slut 2012‐09‐30 återstår 6 st beslut att verkställa.
En jämförelse med föregående redovisningsperioder visar följande statistiska data:
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS
2012‐
2012‐
2012‐
03‐31
06‐30
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)
1
2
4
Avlösarservice i hemmet (9.5)
0
0
0
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
1
1
1
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7)
0
0
0
Boende i familjehem eller bostad med särskild
0
0
0
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
5
6
6
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
0
0
0
Summa total
7
9
11

Beslutsgång
Ordföranden ställer socialnämndens förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut 2012‐11‐22 § 185
Beslutet skickas till: Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

25 (30)

KF § 14
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt SoL per den 30 september 2012
Dnr 2012.422‐70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedan framlagda statistikrapport
avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per
den 30 september 2012.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänstlagen 16 kap 6 § h föreskriver att socialnämnden ska redovisa till
fullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställts inom
tre månader från beslutsdagen, samt gynnande beslut som avbrutits och 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.
Socialnämnden beslutade 2012‐11‐22 § 184 föreslå kommunfullmäktige godkänna
statistikrapport om ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per
den 30 september 2012.
Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om funktions‐
hindrade enligt SoL
IFO = Individ‐ och familjeomsorg
Särskilt boende ÄO
Dagverksamhet/sysselsättng ÄO
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning OF
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på män
respektive kvinnor

0
0

17
0
0
0

24
0
0
0

0

1

1

Familjehem IFO

0

0

0

Summa total

7

18

25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

7

Summa total

Utdragsbestyrkande
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§ 14 (forts)
För redovisningsperioden per den 30 september 2012 anmäler socialnämnden 25 st
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte har verkställts inom föreskriven tid.
Särskilt boende ÄO (24 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på att det saknats lediga bostäder. Majoriteten,
80 % har fått vänta mellan 3 – 4 månader på verkställighet.
Verkställda under
Verkställt under
Avliden, ej
Återstår att
redovisningsperioden
redovisningsperioden verkställt
verkställa per
(väntat 3‐4 mån)
(väntat 4 ‐ 5 mån)
30 september
2012
1
0
20
3 (samtliga har
tackat nej till
erbjudandet;
ärendena har
avslutats)
IFO; Kontaktfamilj (1 st)
Ej verkställt på grund att det saknas lämplig person/uppdragtagare.
En jämförelse med de tre senast föregående kvartalsrapporterna visar
följande statistiska data:
Verksamheter
Särskilt boende ÄO
Dagverksamhet/
Sysselsättning ÄO
Korttidsboende ÄO
Särskilt boende OF
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/syssel‐
sättning OF
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO
Familjehem IFO
Synq IFO
Anhörigbehandling
Summa

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2011‐12‐31
2

2012‐03‐31
2

2012‐06‐30
42

2012‐09‐30
24

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
42

0
0
1
0
0
0
25

2
2
0
0
0
6

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐01‐28

§ 14 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer socialnämndens förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda beslut.

Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag till beslut 2012‐11‐22 § 184

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KF § 15
Meddelande om ny ledamot och ersättare för rättvisepartiet
socialisterna
Dnr 2012.740‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga meddelandet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt protokoll 2012‐12‐10 beslutar länsstyrelsen att utse Johanna Evans till
ny ledamot i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014.
Johanna Evans ersätter Carolin Löf som avsagt sig uppdraget.
Till ny ersättare inom rättvisepartiet socialisterna utser länsstyrelsen för
samma tid Robert Lundqvist.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens protokoll 2012‐12‐10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KF § 16
Val av ny ersättare för folkpartiet liberalerna i barn‐ och
utbildningsnämnden
Dnr 2013.70‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Mikko Heikkinen till ny ersättare i barn‐
och utbildningsnämnden tom 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Katarina Morin har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn‐ och
utbildningsnämnden.
Folkpartiet Liberalerna föreslår att
‐

Mikko Heikkinen utses till ny ersättare i barn‐ och utbildnings‐
nämnden tom 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Katarina Morin
Folkpartiet liberalernas nominering

Beslutet skickas till
Katarina Morin
Mikko Heikkinen
Barn‐ och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KF § 17
Val av ny ersättare för ombud i Kommunförbundet
Norrbotten för folkpartiet liberalerna
Dnr 2013.68‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Nils‐Gustav Ökvist till ersättare för
ombud i Kommunförbundet Norrbotten tom 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Johan Landström har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Kommunförbundet Norrbotten.
Folkpartiet Liberalerna föreslår att
‐

Nils‐Gustav Ökvist utses till ny ersättare för ombud i
Kommunförbundet Norrbotten tom 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Landström
Folkpartiet liberalernas nominering

Beslutet skickas till
Nils‐Gustav Ökvist
Kommunförbundet Norrbotten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

30 (30)

