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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)

Fr

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)

Fr

Kaj Hedstig (S)

N

Jenny Alman (S)

N

Peter Bergström (M)

Fr

Hans Pettersson (V)

N

Mårten Ström (S)

N

Margaretha Lindbäck (S)

N

Jörgen Naalisvaara (MP)

N

Göran Öhman (S)

N

Camilla Rydbjörk (M)

N

Sofie Pettersson (FP)

N

Eva Hedesand Lundqvist (S)

N

Jäv
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Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Namn

Närvaro
Ja
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Fr

Nils-Olov Lindfors (C)

Fr

Birgit Jonsson (S)

N

David Hedberg (RS)

Fr

Leif Wikström (S)

N

Claudia Henriksson (M)

Fr

Anita Geijer (S)

N

Roland Nilsson (S)

N

Mattias Karlsson (M)

N

Anne-Gärd Näckstam (S)

N

Bertil Bartholdson (V)

N

Peter Hedlund (S)

N

Sirpa Jacobsson (S)

N

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)

Fr

Viktoria Johansson (S)

N

Runo Vikström (S)

N

Stefan Tornberg (C)

N

Göran Thyni (RS)

N

Annelie Ahlbäck (S)

N
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N

Tomas Westman (S)

Fr

Anja Johansson (S)

N

§ 1848

§ 1852

§ 1852

§ 1852

§ 1845

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

Nej

ERSÄTTARE:
för Socialdemokraterna:
Eric Eriksson

N

Anita Engström

Fr

Ingvar Edelswärd

N

Emma Engelmark

Fr

Mattias Öhman

N

Carina Sammeli

Fr

Maritha Meethz

N

Tony Sundbom

Fr

Ann-Charlotte Nordström

N

Erland Olofsson

Fr

Björn Holmberg Bergman

Fr

Christina Sandkvist

Fr

Tore Isaksson

N

Britt-Marie Henricsson

N

Sabor Jalili

Fr

Mona Desirée Pettersson

Fr

Fredrik Lundh Sammeli

Inger B Larsson

Maria Burström

Tomas Westman

§ 1852

Viktoria Johansson

för
Moderata Samlingspartiet:
Sari Hedlund

Fr

Signar Hammargren

Fr

Mari-Lena Fuentes

N

Jesper Nordmark

Fr

Emil Åkerström

N

för
Vänsterpartiet:
Hanna Goding

Fr

Lena Jakobsson

N

§ 1852

Peter Bergström

Claudia Henriksson

§ 1845
§ 5354

Jäv
§ 47

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

för
Miljöpartiet de gröna:
Kamar Eddine Abdessamad

N

Risto Pekkala

Fr

Sven Persson

§ 1852

för
Folkpartiet Liberalerna:
Nils-Gustav Ökvist

N

Lotta Sundström

Fr

för
Centerpartiet:
Marie-Anne Björn

N

Nils-Olov Lindfors

Lennart Åström

N

Stefan Tornberg

Robert Lundqvist

N

David Hedberg

Signe Engström

Fr

§ 1852
§ 4652

för
Rättvisepartiet Socialisterna:

för
Kristdemokraterna:
Eugen Karlsson

N

Samuel Ek

Fr

för
Landsbygdspartiet Oberoende:
Hillevi Sandström

Fr

Per-Gustav Isaksson

N

Conny Sundström

§ 5354

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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§ 18
Motion om att införa handledning för pedagoger som arbetar
med barn i behov av särskilt stöd
Dnr 2013.91‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) föreslår i bifogad motion att
barn‐ och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att
erbjuda kontinuerlig professionell handledning till alla som arbetar med barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Idag har skolan ett bredare uppdrag och ett ökat ansvar för barn och
ungdomars sammanlagda utvecklingsmöjligheter. Detta ställer också större
krav på kunskap och förståelse för ungdomars hela livssituation, beteende
och hälsa och inte enbart för kunskapsinhämtning. En grupp bland
pedagoger som själva kan hamna i en utsatt position är de som arbetar med
barn och elever i behov av särskilt stöd, dvs speciallärare, specialpedagoger,
elevassistenter, andra resurspersoner och SVA lärare.

Beslutsunderlag
Motion från Moderata samlingspartiet (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Motion om utredning av flickornas fritidsbehov
Dnr 2013.168‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) föreslår i bifogad motion att
fritidsnämnden ges i uppdrag att
‐
‐
‐

kartlägga könsfördelningen inom kommunala fritidsverksamheter för
unga
redovisa om det har gjorts försök och satsningar för att öka flickors
intresse och deltagande
undersöka vilka insatser och lösningar som gjorts i andra kommuner för
att öka jämställdheten inom sina verksamheter som riktar sig till unga,
samt föreslå lämpliga insatser för Luleå kommun.

Många undersökningar har visat att det är fler flickor och unga kvinnor som
drabbas av skol‐ och prestationsrelaterad stress och ökad psykiskt ohälsa. Att
kunna erbjuda fler aktiviteter, både inom idrottsverksamhet men också
andra former av meningsfulla fritidsaktiviteter för tjejer kan vara ett sätt att
minska stressen och främja den fysiska och psykiska hälsan.

Beslutsunderlag
Motion från Moderata samlingspartiet (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Interpellation om varmbassängen i Råneå vårdcentral
Dnr 2013.110‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att interpellationen får ställas samt
uppdra till socialnämndens ordförande att besvara interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Erland Nilsson (LBPO) har lämnat in följande interpellation till
socialnämndens ordförande.
I fastigheten där Råneå vårdcentral är placerad finns en vattenbassäng för
”varmbad”. Många människor med rygg‐ och ledsjukdomar mår bra av
rörelse och vistelse i varmt vatten. De saknar denna möjlighet eftersom
bassängen den senaste tiden inte nyttjats på ett ändamålsenligt sätt.
Öppettiderna har inskränkt sig till två förmiddagar i veckan.
Eftersom efterfrågan på varmbad finns ‐ vad är då anledningen till att
sjukvården inte nyttjar bassängen på ett bättre sätt?

Beslutsunderlag
Interpellation från Erland Nilsson (LBPO)

Beslutet skickas till
Margareta Bladfors Eriksson

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Medborgarförslag om stöd/handledning till personal som
arbetar med elever med särskilda behov
Dnr 2013.85‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Rolf Morin föreslår i ett medborgarförslag 2013‐01‐27 att personal i skolan
som arbetar med elever med särskilda behov ska ha tillgång till kontinuerligt
stöd och konsultation under arbetets gång. Det är av vikt att personal får
större möjligheter och stöd för att kunna verka utifrån sitt uppdrag. Barn‐
och utbildningsförvaltningen som har så många anställda bör skapa en
resurs som arbetar preventivt och konsultativt mot berörd personal. Morin
anser att detta är en arbetsmiljöfråga och en skyddsfråga som bör lösas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Rolf Morin (bilaga)

Beslutet skickas till
Rolf Morin
Barn‐ och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

7 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 22
Medborgarförslag om konsert där ungdomar får visa sina
talanger
Dnr 2013.93‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Alexandra Sundqvist föreslår i ett medborgarförslag 2013‐01‐30 att det
anordnas en konsert där folk som vill spela ska få göra det om de vill
uppträda solo eller med sitt band. De ska få visa upp sina talanger och vad
man vill uppnå. Det ska vara fri entré eller i alla fall med mindre kostnad.
Tycker att det bara ska vara för ungdomar och att det skulle vara kul med
några kändisar eller kända band.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Alexandra Sundqvist

Beslutet skickas till
Alexandra Sundqvist
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Medborgarförslag om ateljé för skapande och lärande
Dnr 2013.94‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Liza Eriksson föreslår i ett medborgarförslag 2013‐01‐30 att man bygger en
ateljé där alla kan ha möjlighet att skapa och lära med hjälp av olika material
och kanske ha kurser t ex hur man målar, ritar, drejar och fotograferar. Om
det finns någon lokal som inte används så kan man bygga en ateljé av den.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Liza Eriksson

Beslutet skickas till
Liza Eriksson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Medborgarförslag om hunddagis på Porsön
Dnr 2013.98‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Wilma Harila och Alice Almqvist föreslår i var sitt medborgarförslag att det
anordnas ett hunddagis på Porsön i f d Strandens förskola. De anser att det
är ett bra läge och en stor lokal. Det finns dessutom bra tillgång till
gångstigar runt området.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Wilma Harila (bilaga)
 Medborgarförslag från Alice Almqvist (bilaga)

Beslutet skickas till
Wilma Harila
Alica Almqvist
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Medborgarförslag om parkeringsplatser till Luleå MS karting
Dnr 2013.105‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Joel Forsberg Fahller föreslår i ett medborgarförslag att det anordnas fler
parkeringsplatser till Luleå MS Karting sektion. När det är ett tävlingstillfälle
så är det knappt att alla förare får plats för att tävla.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Joel Forsberg Fahller

Beslutet skickas till
Joel Forsberg Fahller
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Medborgarförslag om fler klädbutiker och caféer
Dnr 2013.99‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Elsa Estling och Melissa Arpaci föreslår i var sitt medborgarförslag att det
ska bli fler butiker, klädaffärer i Luleå som t ex Zara eller New Yorker. Det
bör även finnas fler caféer.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Melissa Arpaci
 Medborgarförslag från Elsa Estling

Beslutet skickas till
Elsa Estling
Melissa Arpaci
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2013‐02‐25

§ 27
Medborgarförslag om fler fritidsgårdar
Dnr 2013.104‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Nadine Andersson Riggo föreslår i ett medborgarförslag att det ska byggas
fler fritidsgårdar och att det ska anordnas fler ungdomsaktiviteter på
eftermiddagarna och kvällarna. Ungdomar är alltid rastlösa och det är inte
kul att bara driva runt ute. Bygg en fritidsgård på Kronan/Bredviken.
Förslag på aktiviteter är
‐ Dans på kvällar
‐ Disco
‐ Bio med rabatt för alla ungdomar en speciell dag/tid
‐ Roliga aktiviter i stan
‐ Skapa tjejgrupp

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Nadine Andersson Riggo

Beslutet skickas till
Nadine Andersson Riggo
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

13 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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§ 28
Medborgarförslag om ny fotbollsarena inomhus med konstgräs
Dnr 2013.103‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Johannes Kjellander, Emmy Ek, Vilma Skog, David Hademalm, Elin Öhman
och Julia Landin föreslår i var sitt medborgarförslag att kommunen ska
bygga ytterligare en konstgräsplan inomhus. Det är många som vill spela
fotboll och det är svårt att få träningstider på Arcus.

Beslutsunderlag







Medborgarförslag från Johannes Kjellander
Medborgarförslag från Emmy Ek
Medborgarförslag från Vilma Skog
Medborgarförslag från David Hademalm
Medborgarförslag från Elin Öhman
Medborgarförslag från Julia Landin

Beslutet skickas till
Johannes Kjellander
Emmy Ek
Vilma Skog
David Hademalm
Elin Öhman
Julia Landin
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 29
Medborgarförslag om nytt konstgräns på Bergvallen
Dnr 2013.102‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Julia Stridsman föreslår i ett medborgarförslag 2013‐01‐30 att kommunen
anlägger nytt konstgräs och bättre gräsmattor på Bergsvallen. Konstgräset är
väldigt gammalt och det är inte bra.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Julia Stridsman

Beslutet skickas till
Julia Stridsman
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 30
Medborgarförslag om ny matta i Arcushallen
Dnr 2013.95‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Erik Lidén föreslår i ett medborgarförslag 2013‐01‐30 att kommunen lägger
en ny matta i Arcushallen. Den som nu finns där dålig. Lidén anser att
Arcushallen är bra och förtjänar en bättre matta.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Erik Lidén

Beslutet skickas till
Erik Lidén
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

16 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 31
Medborgarförslag om en glasskiosk på Storsand
Dnr 2013.96‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Fria Andersson Lindbäck föreslår i ett medborgarförslag 2013‐01‐30 att
kommunen bygger en liten glasskiosk på Storsand. Stranden är under
sommaren välbesökt av många glassugna barn och vuxna. Denna kiosk
skulle kunna fungera som ett ”sommarjobb” genom att ha ungdomar till
säljare.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Frida Andersson Lindbäck

Beslutet skickas till
Frida Andersson Lindbäck
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

17 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 32
Medborgarförslag om äventyrsbad i Luleå
Dnr 2013.101‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Julia Andersson och Johannes Åström föreslår i var sitt medborgarförslag att
kommunen bygger ett äventyrsbad i Luleå, t ex ett som liknar Piteå havsbad.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Julia Andersson
Medborgarförslag från Johannes Åström

Beslutet skickas till
Julia Andersson
Johannes Åström
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 33
Medborgarförslag om Wifi på bussar inom Luleå kommun
Dnr 2013.100‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Sofia Malmberg och Aylin Gültekin föreslår i var sitt medborgarförslag att
bussar inom Luleå kommun ska ha Wifi.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sofia Malmberg
Medborgarförslag från Aylin Gültekin

Beslutet skickas till
Sofia Malmberg
Aylin Gültekin
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 34
Medborgarförslag om SMS biljetter på LLTs bussar
Dnr 2013.106‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Mathea Andorsen föreslår i ett medborgarförslag 2012‐12‐06 att det ska
finnas SMS‐biljetter på Luleå Lokaltrafiks bussar så man slipper oroa sig för
busskort och busspengar. Andorsen föreslår även att friskolorna bör få gratis
skolskjuts eller i alla fall skolbusskort. Vissa åker lång väg till skolan och det
kan bli dyrt.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mathea Andorsen

Beslutet skickas till
Mathea Andorsen
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 35
Medborgarförslag om basketdomarutbildning för ungdomar
Dnr 2013.97‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Wafaa Harmouche föreslår i ett medborgarförslag 2012‐12‐04 att kommunen
satsar pengar på en basketdomarutbildning för ungdomar i åldrarna 14 ‐ 18
år. Luleå är en väldigt framgångsrik basketstad och det behövs många
utbildade domare för att döma matcherna. Harmouche, som själv spelar
basket, vet att det alltid är svårt att hitta domare till matcherna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Wafaa Harmouche

Beslutet skickas till
Wafaa Harmouche
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 36
Medborgarförslag om namnändring av Svartöstadens Folkets
Hus till Blackis
Dnr 2013.90‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Åström föreslår i ett medborgarförslag att benämningen
Svartöstadens Folkets hus ändras till Blackis. På karta över Svartöstaden
benämns NWB‐byggnaden ”Svartöstadens Folkets hus” vilket Åström anser
vara felaktigt. I Svartöstaden fanns ”Svartöstadens Folkets husförening” med
egna lokaler där föreningen bl a anordnade dans. Folketshuslokalen fick det
amerikaniserade namnet ”Black Island City” som med tiden blev Blackis.
När föreningens lokaler inte räckte till för dansverksamheten flyttades den
till NWB‐huset och namnet ”Blackis” följde med. Folketshusföreningen i
Svartöstaden upphörde på 1960‐talet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Torbjörn Åström (bilaga)

Beslutet skickas till
Torbjörn Åström
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

22 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 37
Medborgarförslag om arbetskläder för personal inom
förskolan
Dnr 2013.121‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Anneli Lifbom och Ulrika Bäckström föreslår i ett medborgarförslag
2013‐02‐07 att kommunen bekostar arbetskläder/skyddskläder för personal
inom förskoleverksamheten samt att barn‐ och utbildningsnämnden i
samband med budgetbehandlingen beviljas ett ökat anslag för att bekosta
detta. Lifbom och Bäckström anser att detta är en jämställdhetsfråga. Vissa
yrkesgrupper i kommunen har betalda arbetskläder och andra inte. Det
borde vara en självklarhet med betalda arbetskläder i ett jobb där slitage och
nedsmutsning är frekvent förekommande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anneli Lifbom och Ulrika Bäckström (bilaga)

Beslutet skickas till
Anneli Lifbom och Ulrika Bäckström
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 38
Medborgarförslag om cykelväg till Ormbergsanläggningen
Dnr 2013.149‐008

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

Sammanfattning av ärendet
May‐Liss Jakobsson, mentor för klass 5 på Boskataskolan, föreslår i ett
medborgarförslag 2013‐02‐14 att cykelvägen från norra Björkskatan förlängs
fram till Ormbergsanläggningen. I nuläget tar cykelvägen slut mitt i backen
och för att komma ända fram till Ormbergsanläggningen är bilvägen enda
alternativet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från May‐Liss Jakobsson (bilaga)

Beslutet skickas till
May‐Liss Jakobsson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 39
Detaljplan för del av Svartön, del av Svartöstaden 13:36
Dnr 2013.34‐214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner utlåtandet och antar detaljplanen för del
av Svartön, del av Svartöstaden 13:36.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar att bedriva
industriverksamhet, forskningscentrum, på mark som idag är planlagd för
hamn. Planen möjliggör även att området kan nås via Svartövägen.
Den föreslagna detaljplanen möjliggör för ett femtontal nya byggnader/an‐
läggningar som kommer att byggas etappvis. På området kommer två
experimentanläggningar – ett direktreduktionsschakt (EDR) och en
experimentmasugn (EBF) – att uppföras. Genom dessa anläggningar kan
tester av olika pelletsprodukter genomföras för att dra vidare lärdom om hur
olika driftsparametrar påverkar pelletsens egenskaper. På området kommer
även byggnader för kundmottagning, kontors‐ och möteslokaler,
personalutrymmen, laborations‐ och provtagningslokaler samt förråd och
lager att uppföras.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden godkänna
utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av Svartön, del av Svartöstaden 13:36.
Byggnadsnämndens har 2013‐01‐08 § 4 beslutat enligt stadsbyggnads‐
kontorets förslag.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐01‐21 § 6 beslutat föreslå kommun‐
fullmäktige godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för del av Svartön,
del av Svartöstaden 13:36.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

25 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 39 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 40 beslutat bifalla plan‐ och
tillväxtutskottets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag












Översiktskarta (bilaga)
Plankarta (bilaga)
Planbestämmelser (bilaga)
Illustration (bilaga)
Planbeskrivning (bilaga)
Miljökonsekvensbeskrivning (bilaga)
Utlåtande (bilaga)
Samrådsredogörelse (bilaga)
Byggnadsnämndens förslag till beslut 2013‐01‐08 § 4
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐01‐21 § 6
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 40

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 40
Medborgarförslag om att sänka höjden på Tjuvholmspiren
Dnr 2012.507‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om en sänkning av
höjden på Tjuvholmspiren.

Sammanfattning av ärendet
Gun‐Britt Brindelöv föreslår i ett medborgarförslag 2012‐08‐28 att
sänka höjden på Tjuvholmspiren från roddleden och ca 50 m norrut så att
piren blir ca 1 m hög. Syftet är att skapa utrymme för fler roddbåtar längs
utmed sundet. Pengarna för uteblivet brobygge över Tjuvholmssundet kan
tas i anspråk. Massorna från piren kan läggas på insidan av piren som en bra
grusramp för att undvika problem med flödvatten vid vintervägsutfarten på
Tjuvholmen.
Kommunfullmäktige har 2012‐09‐24 § 183 beslutat att tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Stadsbyggnadskontoret har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget om en sänkning av höjden på Tjuvholmspiren.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐22 § 25 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om en sänkning av höjden
på Tjuvholmspiren.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 13 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 40 (forts)

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret lämnar följande synpunkter i ärendet.
Tjuvholmspiren är uppbyggd av sprängsten. Piren skyddar farleden mot
erosion. Piren ska också vara synlig vid maximalt högvatten för att inte båtar
ska kollidera med piren. I piren ligger elledningar. På piren finns
belysningsstolpar och längst ut en skylt som reglerar båtarnas hastighet
genom sundet.
Vattenståndet varierar förhållandevis mycket, ca 1,5 över respektive under
medelvattenstånd. De bedömningar som idag görs är att
klimatförändringarna kommer att innebära en successiv höjning av
havsnivån. Dagens planering försöker därför så långt möjligt beakta dessa
förändringar.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan anser stadsbyggnadskontoret att det
i dagsläget inte är lämpligt att genomföra en sänkning är piren vid
Tjuvholmssundet.

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Gun‐Britt Brindelöv (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐09‐24 § 183
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2013‐01‐10
Arbets‐ och personalutskottet förslag till beslut 2013‐01‐22 § 25
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 13

Beslutet skickas till
Gun‐Britt Brindelöv
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 41
Förlängning av satsning Medel för särskilda folkhälso‐
satsningar
Dnr 2013.30‐193

Kommunfullmäktiges beslut
1. Satsningen ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar” förlängs även
under 2015 och 2016
2. Medel till satsningen uppgår till 4 Mkr/år.
3. Externa aktörer och organisationer har möjlighet att tillsammans med
kommunala nämnder och bolag ansöka om särskilda folkhälsomedel att
gälla från och med 2014.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
beträffande punkt 2.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 4 Mkr 2012, 2013 och 2014 för
Medel för särskilda folkhälsosatsningar. Ansökan om projektmedel görs
gemensamt av minst två nämnder och/eller bolag. Ansökningarna bereds av
en beredningsgrupp som gör förslag till stadsbyggnadschefen som fattar
beslut för hela projekttiden.
För 2012 har två projekt beviljats medel, det är Delaktighet och inflytande i
det offentliga rummet, D.I.O.R. samt Pyramiden.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
1. Kommunledningsförvaltningen i samråd med stadsbyggnadskontoret
föreslår plan‐ och tillväxtutskottet rekommendera kommunfullmäktige
besluta att förlänga satsningen ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar”
även under 2015 och 2016
2. Medel till satsningen föreslås vara 4 Mkr/år.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 41 (forts)
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐01‐21 § 4 beslutat föreslå kommun‐
fullmäktige besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag med tillägg om att
externa aktörer och organisationer har möjlighet att tillsammans med
kommunala nämnder och bolag ansöka om särskilda folkhälsomedel.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 16 beslutat bifalla plan‐ och
tillväxtutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens punkt 1. Vidare
föreslår Brännberg att medel för satsningen ska uppgå till 6 mkr. Brännberg
föreslår ett tillägg på punkt 3 enligt följande: Externa aktörer och
organisationer har möjlighet att tillsammans med kommunala nämnder och
bolag ansöka om särskilda folkhälsomedel från och med 2014.
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag. Josefsson
stödjer även Jonas Brännbergs tilläggsförslag om externa aktörer under
punkt tre att gälla från 2014.
Yvonne Stålnacke (S) stödjer Jonas Brännbergs tillägg under punkt tre. I
övrigt föreslår Stålnacke bifalla kommunstyrelsens förslag.
Nina Berggård (V) och Anette Asplund (KD) stödjer Jonas Brännbergs
tilläggsförslag under punkt tre.
Erland Nilsson (LBPO) stödjer Jonas Brännbergs tilläggsförslag beträffande
punkt 2 (6 mkr).

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Jonas Brännbergs förslag
rörande punkt 1 och 2 mot varandra och finner att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Vidare ställer ordförande Jonas Brännbergs tilläggsförslag under punkt tre
under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 41 (forts)

Beskrivning av ärendet
Delaktighet och inflytande i det offentliga rummet, D.I.O.R.
Projektet D.I.O.R. sker i samverkan mellan fritidsnämnden, tekniska
nämnden och Luleå lokaltrafik. Dessutom är Arbetsmarknadsförvaltningen
involverad i projektet. Projektet är tvåårigt och syftar till att stärka barn och
ungas möjlighet till social och kulturell delaktighet i det offentliga rummet.
En projektledare är anställd. En hel del aktiviteter har genomförts
tillsammans med ungdomar. Det är bland annat utsmyckning kring
Aronsbadet och i LLT‐bussar. Det är allt från målning till stickgraffiti och
citat i bussar. Det är främst på Örnäset som detta skett men under nästa år
blir det även på Hertsön och Tuna/Notviken. Kontakt med ungdomar har
skett via fritidsgårdar, grundskolor och gymnasieskolan
Ett sätt att ta lyssna och ta tillvara på de ungas tankar och viljor att förbättra
Luleå sker genom en enkät där ungdomarna får svara på var de känner
trygghet och var de känner otrygghet, var de ser behov av utsmyckning i det
offentliga rummet och hur den utsmyckningen ska vara. Idag har ca 300
ungdomar svarat på enkäten.
Pyramiden
Projektet sker i samverkan mellan barn‐ och utbildningsnämnden,
socialnämnden och arbetsmarknadsförvaltningen/PTU och är ett treårigt
projekt. Syftet med projektet är att stötta ungdomar i gymnasieåldern som
riskerar att hamna i eller redan är i utanförskap. Genom samverkan mellan
ovanstående aktörer ges ungdomarna förbättrade förutsättningar för
utbildning, arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Under 2012 har 47
elever varit aktuella för projektet, 40 är kvar. De övriga har gått till annan
verksamhet, flyttat och/eller skrivits ut.
Av de 47 som var aktuella vid terminsstart så var 25 flickor, vanligtvis brukar
pojkarna utgöra två tredjedelar av eleverna på introduktionsprogrammen.
En majoritet av eleverna har någon form av funktionsnedsättning. Många
har stora svårigheter med att ta sig till skolan och/eller att vistas i en
skolmiljö. Många har också stöd i form av insatser från andra myndigheter.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

32 (67)

§ 41 (forts)
I projektet arbetar en arbetsterapeut, en specialpedagog, två lärare, 50%
skolsköterska, en elevassistent, en fritidspedagog, 50% studievägledare och
50% projektledare från barn‐ och utbildningsförvaltningen, två 50%
konsulter från arbetsmarkandsförvaltningen samt en socionom från
socialförvaltningen.
Jämfört med gymnasieskolans övriga introduktionsprogram finns i
Pyramiden betydligt större möjligheter att möta varje elevs behov. Tack vare
personalens breda kompetens och samverkan mellan förvaltningarna kan
eleverna i mycket högre utsträckning erbjudas till exempel stödjande samtal,
beteendeträning, arbetsförmågebedömning och introduktion på praktik. Det
förvaltningsövergripande arbetet underlättas i hög grad i och med att alla tre
förvaltningarna är delaktiga i projektet.
Övriga inom Medel för särskilda folkhälsosatsningar
I beslutet Medel för särskilda folkhälsosatsningar så anges att
socioekonomiska beräkningar ska göras. Nu pågår satsning med att höja
kunskapen. 17 personer går utbildning i socioekonomiska beräkningar med
nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Dessutom
startar en ny utbildningsomgång till våren.
En dag om utvärderingar har genomförts i samverkan med Luleå tekniska
universitet för 25 personer från olika förvaltningar för att öka kunskapen om
utvärderingar.

Budget för Medel för särskilda folkhälsosatsningar

Projekt‐
Projektnamn
ansvarig
Medel att disponera
Delaktighet och
inflytande i det
fritids‐
offentliga rummet
förvaltningen
Pyramiden
buf
Nytt treårigt projekt
start 2013
Totalt att disponera

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2012
4 000 000

2013
4 095 340

2014
2015
2016
?
4 000 000 ?

1 185 000
2 719 660

570 000
1 525 300

1 220 240

x
95 340

X
2 000 040

Utdragsbestyrkande

x
2 779 760

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 41 (forts)
Utlysning för möjlighet att göra projektansökningar för 2013 har gjorts. Två
ansökningar har inkommit och den ena ansökan är intressant och finns inom
de ramar som gäller för Medel för särskilda folkhälsosatsningar. Projektet
heter ”Barn som utmanar” och syftar bland annat till att genom tidig
upptäckt erbjuda råd, stöd och behandling till barn med begynnande
beteendeproblematik samt att genom öppen mottagning erbjuda stöd till
föräldrar som upplever behov på grund av att de har ett barn som utmanar.
Detta projekt är viktigt och skulle behöva få klartecken för start.
Problemet med Medel för särskilda folkhälsosatsningar är att det finns medel
fram till och med 2014. Det fungerade bra för den första projektomgången
men redan i år har det blivit problem. Projektet Barn som utmanar är ett
treårigt projekt. Nästa år kommer det enbart att finnas medel för ettåriga
projekt.

Fortsättning av Medel för särskilda folkhälsosatsningar
Medel för särskilda folkhälsosatsningar börjar bli känt i kommunkoncernen
och det skulle vara olyckligt om det inte fanns fler tillfällen att söka medel.
Årets ansökning på tre år och möjligt med ny utlysning för treåriga projekt
med start 2014 skulle behöva göras. Detta innebär att det behövs medel för
2015 och även för 2016. Men samtidigt redan nu se över vad som behöver
förändras och hur en satsning i framtiden skulle kunna se ut.
Beredningsgruppen ska följa upp vad som fungerat bra och vad som behöver
förändras när det gäller handläggningen. Detta sker redan i januari. I flertal
av landets kommuner pågår arbete med riktade medel oftast i form av
sociala investeringsfonder. En genomgång av läget i landet planeras. Allt
detta kan ligga till grund för uppföljning av projektet Medel för särskilda
folkhälsosatsningar och förslag till eventuell fortsättning av särskilda medel
för folkhälsosatsningar.

Beslutsunderlag




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐01‐14
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐01‐21 § 4
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 16

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 42
Revidering av plan‐ och bygglovstaxan
Dnr 2013.33‐41

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta tilläggen/revideringarna av nuvarande
plan‐ och bygglovstaxa att gälla from 2013‐04‐01.

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande plan‐ och bygglovstaxan beslutades i kommunfullmäktige
2011‐04‐26 § 26 och reviderades i kommunfullmäktige 2011‐12‐19 § 257.
Taxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd
av bland annat plan‐ och bygglagen (2010:900) och är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige att anta tilläggen/revideringarna av nuvarande plan‐
och bygglovstaxa beslutad i kommunfullmäktige 2011‐04‐26 § 26 (samt
reviderad i kommunfullmäktige 2011‐12‐19 § 257).
Byggnadsnämnden har 2013‐01‐08 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
anta tilläggen/revideringarna av nuvarande plan‐ och bygglovstaxa att gälla
from 2013‐04‐01.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐01‐21 § 7 beslutat föreslå fullmäktige att
anta tilläggen/revideringarna av nuvarande plan‐ och bygglovstaxa att gälla
from 2013‐04‐01.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 17 beslutat bifalla plan‐ och
tillväxtutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

35 (67)

§ 42 (forts)

Beskrivning av ärendet
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en
tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, i taxan kallad milliprisbasbelopp (mPBB). Denna justeras
automatiskt varje år och för år 2013 är prisbasbeloppet fastställt till 44 500 kr.
I vissa av de i taxan ingående delavgifterna finns i avgiftsformeln en
justeringsfaktor benämnd N. Storleken på N‐faktorn har av kommunfull‐
mäktige delegerats till byggnadsnämnden att besluta. Beslutet om N‐faktorn
ska grundas på invånarantal eller på andra faktorer, t ex Sveriges Kommuner
och Landstings kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av
självkostnadsprincipen.
Beslutade N‐faktorer :
Nb = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av bygglovsavgift)
Np = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av planavgift)
Nk = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av nyttjanderättsavgift)
Taxan har använts sedan maj 2011 och tillämpningen av taxan fungerar i de
flesta delar bra, dock har några brister i taxan uppdagats. Dels finns
otydligheter i taxan och dels är vissa taxor ej anpassade till det arbete som
läggs ner i dessa ärenden. Då taxan fortfarande är att anse som relativt ny är
det viktigt att mer frekvent se över den. Därför lämnar
stadsbyggnadskontoret följande förslag till revidering av nuvarande plan‐
och bygglovstaxa.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit att nuvarande plan‐ och bygglovstaxa revideras
enligt nedanstående förslag:
Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra
Avser en sänkning av avgiften i tabellen med taxa för kommunicering med fler än 10 sakägare.
Sakägare 10 ‐

(120 ) 100

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avser ett tillägg att även avsteg från hissbestämmelserna skall debiteras utifrån denna taxa. I
tabellen har även prissättningen förändrats från timdebitering till beräkningsmodell.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

36 (67)

§ 42 (forts)
Medgivande eller förbud att använda hiss
Dispenser, avsteg från
hissbestämmelserna

Antal timmar 40 x mPBB
Antal timmar 30 x mPBB

Tabell 11a Nybyggnad – Bygglovsavgift
Avser ett tillägg med taxa för cisterner.
Cisterner/st

75 x mPBB

Tabell 11b Nybyggnad eller tillbyggnad av komplementbyggnad ‐ Bygglovsavgift
Ny tabell för att särskilja på byggnader och komplementbyggnader.
Avser en komplettering i taxan för större komplementbyggnader.
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)

101‐200 m2

mPBB x 100

201‐300 m2

mPBB x 150

Tabell 13 Enkla byggnader
Avser en tillägg i taxan för oisolerade enkla byggnader som är mindre än 15 m2.
Växthus, lusthus, vedförråd
och liknande ‐ oisolerat

≤ 15 m2

1

8

11

Tabell 14 Övriga åtgärder
Avser en sänkning av taxan för hissar och mur eller plank vid enbostadshus.
Ramp
Mur och eller plank vid
enbostadshus

18
10

(4) 2
(4) 2

15
11

Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avser ett tillägg med taxa för anmälan om enskilt VA och ändring av brandskyddet för mindre
och större byggnader.
Enskilt VA

13

Avser ett tillägg med taxa för rivning utanför planlagt område för en‐ och tvåbostadshus samt
flerbostadshus och övriga byggnader.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 42 (forts)
Rivning utanför planlagt område, en‐
och tvåbostadshus
Rivning utanför planlagt område,
flerbostadshus och övriga byggnader

50
100

Tabell 17 Bygglov för skyltar
Avser en uppdelning av taxa för skyltar utifrån storlek samt ett tillägg för prissättning för
gruppering av skyltar.
Skylt
Skylt
Skylt

≤1 m2
>1 m2 ‐ ≤5 m2
> 5 m2 ‐ < 20 m2

40 x mPBB
50 x mPBB
100 x mPBB

” Utöver den första skylten (som är den största) i samma ansökan lägger man till 20 x
mPBB/skylt.”
Tabell 18 Marklov/upplag inklusive startbesked
Avser ett tillägg av taxa för upplag (t.ex. återvinningsstationer eller containrar) och stort upplag
(t.ex. materialgårdar).
Upplag, (t ex återvinningsstationer
eller containrar)
Stort upplag (t ex materialgårdar)

75 x m PBB
150 x mPBB

Tabell 22 a och b
När utstakning inte kunnat genomföras på grund av olika hinder, till exempel
oavverkad mark, debiteras försening enligt tabell 2 (Tidsersättning).
Om utstakning utförs av annan än kommunens egen eller avtalad mätpersonal, tas
avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle
utgått om kommunen utfört arbetet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 42 (forts)
Tabell 23 a
Moms tillkommer med 25 %. Ersätter skrivningen ” Moms utgår ej för nyttjanderättsavgift” som
står i nuvarande taxa.
> 10 ha

Taxa justeras nedåt med 50 kr för varje ytterligare 10
ha utöver de första 10. Lägsta avgift 100 kr/ha.*

Taxan för geografiska områden över 10 ha tas bort då beräkningen visat sig vara onödigt
invecklad.

Beslutsunderlag





Reviderad plan‐ och bygglovstaxa 2013‐04‐01 (bilaga)
Byggnadsnämndens förslag till beslut 2013‐01‐08 § 16
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐01‐21 § 7
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 17

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 43
Medborgarförslag om cykelväg med bro mellan Mjölkudden
och Gültzauudden
Dnr 2012.261‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om cykelväg med
bro mellan Mjölkudden och Gültzauudden.

Sammanfattning av ärendet
Tage Nyberg anför följande i ett medborgarförslag 2012‐04‐16.
För att utöka/förbättra möjligheterna till cykling i centrala delar av Luleå
samt utöka möjligheterna till motions/idrottsliga aktiviteter (löpning, skidor,
cykel, inlines,fiske etc.) föreslås att cykelväg med bro byggs mellan
Mjölkudden och Gültzauudden/udden. Befintlig bro på Kronanbacken eller
föreslagen bro till Tjuvholmssundet kan lämpligen användas för att
möjliggöra genomfart för båtar. Eventuellt kan även EU‐medel användas för
denna utökning av cykelväg.
Kommunfullmäktige har 2012‐05‐02 § 98 beslutat tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas samt att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret har föreslagit kommunfull‐
mäktige besluta att avslå medborgarförslaget om cykelväg med bro mellan
Mjölkudden och Gültzauudden.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 5 beslutat föreslå fullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 21 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

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

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 43 (forts)

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
För närvarande pågår utredningsarbeten för såväl Mjölkuddsstranden som
Norra hamnen. Avsikten är att kunna presentera en vision och ett förslag till
framtida utformning och användning av dessa attraktiva mark‐ och
vattenområden. Norra hamnen har också ett värde för båttrafiken och är en
historiskt viktig hamn i Luleå. Det finns därför en risk att en ny cykelväg
mellan Mjölkudden och Gültzauudden skär av sambandet mellan kusten/
älven och Norra hamnen.
Stadsbyggnadskontorets förslag är att frågan om bättre förbindelser mellan
Mjölkudden och Centrum får behandlas i ovan nämnda program och
utredningsarbeten.
Tekniska nämndens yttrande
Mellan Mjölkudden och Gültzauudden är den kortaste passagen 600 meter.
Att bygga en bro av denna längd är väldigt kostsamt. Grovt uppskattas
anläggningskostnaden för en bro av det slag som föreslås uppgå till mellan
80‐100 miljoner kronor.
Förslaget att använda den befintliga bron på Kronanbacken är inte möjligt då
denna inte är konstruerad för gående och cyklister. Lutningen på bron är
utformad för skidåkning och inte gående. Att bygga en liknande bro mellan
Gültzauudden och Mjölkudden är inte heller möjligt då passagen under bron
behöver vara så pass hög att även större båtar kan passera under den.

Beslutsunderlag







Medborgarförslag från Tage Nyberg
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐05‐02 § 98
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2012‐10‐12
Tekniska nämndens förslag till beslut 2012‐12‐13 § 148
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 5
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 21

Beslutet skickas till
Tage Nyberg, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska nämnden
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 44
Medborgarförslag om genomfartsled i Luleå
Dnr 2012.129‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om genom‐
fartsled i Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Robert Åkerström framför i ett medborgarförslag ett önskemål om ett antal
trafikåtgärder för att förbättra framkomligheten för genomfartstrafiken genom
Luleå centrum. Dessa önskemål omfattar:
1.

En bro för biltrafik över Norra fjärden, från korsningen
Bodenvägen/Svartövägen/‐Mjölkuddsvägen till
Residensgatan på Gültzauudden.

2.

En cirkulationsplats i korsningen
Bodenvägen/Svartövägen/Mjölkuddsvägen där
den föreslagna bron angörs.

3.

Ett trafikljus för biltrafik i korsningen
Residensgatan/ Repslagargatan.

4.

Ett trafikljus för gående vid passagen över
Residensgatan i höjd med Hermelinsparken.

5.

En ny utfart från residensbostaden mot
Residensgatan.

6.

En cirkulationsplats i korsningen
Sandviksgatan/Residensgatan.

Kommunfullmäktige har 2012‐03‐26 § 71 beslutat tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas samt att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 44 (forts)
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 6 beslutat föreslå
kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 22 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden avger följande gemensamma
yttrande.
En trafiklösning enligt förslaget skapar marginell förkortning av väg‐
sträckan. Lösningen är ekonomiskt väldigt kostsam. Den bildar en ny barriär
som skär av vattenkontakten och inkräktar på ett nytt planområde längs
Mjölkuddsstranden.
Flertalet fordon som kör över Bodenbanken har inte Bergnäsbron som mål
utan skall in till centrum. Det innebär att den förslagna broförbindelsen inte
kommer att vara till nytta som en alternativ väg för de flesta bilister.
De programarbeten som nu pågår kommer troligen medföra att en översyn av
trafikfrågorna på Centrumhalvön initieras. Det arbetet kommer då att visa
hur den framtida trafikstrukturen ska se ut.

Beslutsunderlag







Medborgarförslag från Robert Åkerström 2012‐02‐20
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐03‐26 § 71
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2012‐08‐30
Tekniska nämndens förslag till beslut 2012‐12‐13 § 156
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 6
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 22

Beslutet skickas till
Robert Åkerström
Tekniska nämnden
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 45
CEMR‐deklarationen för jämställdhetsintegrering i Luleå
Dnr 2013.25‐00

Kommunfullmäktiges beslut
1. Luleå kommun undertecknar CEMR‐deklarationen
2. CEMR‐deklaration ska gälla hela kommunkoncernen
3. Handlingsplan tas fram i projektform, under 2013‐2014 , med stöd av
extern konsult
4. Personalkontoret ansvarar för samordning
5. 250 tkr tillförs personalkontorets budget åren 2013 och 2014 för att täcka
kostnader för konsultstöd och utbildningsinsatser.
6. En uppföljningsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen under 2014.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar samtliga
kommuner, landsting och regioner att skriva under deklarationen för
jämställdhetsintegrering, CEMR (Council of European Municipalities and
Regions).
CEMR‐deklarationen är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet
i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.
Kommunförbundet Norrbotten har anslutit sig till den rekommendationen,
för kommunerna i Norrbotten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att Luleå
kommun undertecknar CEMR‐deklarationen som ska gälla hela
kommunkoncernen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 45 (forts)
En handlingsplan tas fram i projektform under 2013‐2014 med stöd av en
extern konsult. Personalkontoret ansvarar för samordningen.
Personalkontoret föreslår att 250 tkr tillförs personalkontorets budget 2013
och 2014 för att täcka kostnader för konsultstöd och utbildningsinsatser
medan ekonomikontoret föreslår att finansieringen sker inom ramen för det
tilldelade kommunbidraget på personalkontoret.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐22 § 24 beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 26 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla CEMR‐deklarationen.
Anders Josefsson (M) föreslår avslå punkt fem om kostnader för konsultstöd
och bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt.
Yvonne Stålnacke (S), Robert Lundkvist (RS), Nina Berggård (V), Bertil
Bartholdson (V), Annika Eriksson (MP), Carola Lidén (C) och Thomas
Olofsson (FP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Anette Asplund (KD) och Erland Nilsson (LBPO) stödjer Anders Josefssons
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har avgett yttrande i ärendet.
Jämställdhet handlar om pojkar och flickor, kvinnor och män. Luleå
kommun ska verka för att uppnå jämställdhetsmålet; kvinnor och män ska
ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 45 (forts)
Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls.
Genom sin närhet till medborgarna kan kommunen direkt medverka till att
beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag.
Luleå kommun har som arbetsgivare ansvar för att jämställdhetsarbetet sker
i enlighet med intentionerna i diskrimineringslagens tredje kapitel. Dessutom
ska kommunens personalpolitiska policys och riktlinjer ligga till grund för
jämställdhetsarbetet.
Efter underskrift av deklarationen ska en handlingsplan tas fram, inom två
år.
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta, under förutsättning
att Luleå kommun undertecknar CEMR‐deklarationen, att finansiering för att
täcka kostnader för konsultstöd och utbildningsinsatser på 250 tkr under år
2013 och 2014 sker inom ramen för det tilldelade kommunbidraget på
personalkontoret.

Beslutsunderlag






Fakta om CEMR‐deklarationen (bilaga)
Kortfakta om CEMR‐deklarationen
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013‐01‐10
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐22 § 24
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 26

Beslutet skickas till
Personalkontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 46
2012 års löneöversyn, tilläggsanslag Budget 2012 samt
justering av kommunbidrag Strategisk Plan och Budget
2013‐2015
Dnr 2012.802‐04

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beviljar nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2012
års budget för årets löneöversyn med totalt 60 219 tkr, enligt bilaga.
Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för löneökningar.
2. Helårseffekten av 2012 års löneöversyn, 82 965 tkr, beaktas i samband
med att kommunfullmäktige mars 2013 tar beslut om ”Resultatutjämning
av 2012 års över/underskott, övriga justeringar av 2013‐2015
kommunbidrag samt reviderad investeringsbudget 2013”.

Sammanfattning av ärendet
I förvaltningar/nämnders kommunbidrag för 2012 saknas anslag för löne‐
ökningar. Belopp har reserverats i kommunfullmäktiges anslag för löne‐
översyner. Löneförhandlingar är nu slutförda och avtalen löper from
1 april 2012. Lönerevisionen innebär ökade lönekostnader under 2012 på
totalt 60 219 tkr. Fördelningen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga. I
beloppet ingår även kompensation för övriga kostnadsökningar, timanställda
m fl, för de förvaltningar som har dessa kostnader.
Helårseffekten av 2012 års löneökningar för år 2013 och framåt beräknas till
totalt 82 965 tkr per år. Preliminära kommunbidrag för åren 2013‐2015 enligt
kommunfullmäktiges beslut november 2012 baseras på 2011 års lönenivåer.
Anslag för löneökningar finns avsatt centralt och beloppet på 82 965 tkr kan
utfördelas till resp. nämnd/förvaltning i samband med att kommunfull‐
mäktige i mars 2013 tar beslut om ”Resultatutjämning av 2012 års
över/underskott, övriga justeringar av 2013‐2015 kommunbidrag samt
reviderad investeringsbudget 2013”.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

46 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 46 (forts)
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige bevilja nämnder/‐
förvaltningar tilläggsanslag i 2012 års budget för löneöversynen med totalt
60 219 tkr enligt bilaga. Medel anvisas från kommunfullmäktige anslag för
löneökningar.
Helårseffekten av 2012 års löneöversyn, 82 965 tkr, beaktas i samband med
att kommunfullmäktige i mars 2013 tar beslut om ”Resultatutjämning av
2012 års över/underskott, övriga justeringar av 2013‐2015 kommunbidrag
samt reviderad investeringsbudget 2013.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 9 beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 27 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag





Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012‐12‐13
2012 års lönerevision (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 9
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 27

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

47 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 47
Ansökan om kommunal borgen för konvertering av lån –
Lulebo AB
Dnr 2012.798‐04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för fullgörande av Lulebo AB:s nedan
angivna förpliktelser avseende lån som skall omsättas år 2013 tecknar Luleå
kommun borgen såsom för egen skuld, varvid kommunens åtagande är
begränsat till 250 mkr jämte på beloppet löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Lulebo AB anhåller om kommunal borgen för konvertering av lån 2013 enligt
följande:
Konvertering av lån med kommunal borgen 250 mkr
Lånebelopp
 150 mkr
 50 mkr
 50 mkr

Omsättningsdatum
17 mars
30 september
4 december

Kommunens borgensåtagande för Lulebo AB uppgår till 2 061 mkr (75 % av
Lulebos totala låneportfölj).
Kommunledningsförvaltningens ekonomikontor föreslår, under
förutsättning att Lulebo AB:s borgens‐ansökan tillstyrks,
kommunfullmäktige besluta att för fullgörande av Lulebo AB nedan angivna
förpliktelser avseende lån som skall omsättas år 2013 tecknar Luleå kommun
borgen såsom för egen skuld, varvid kommunens åtagande är begränsat till
250 mkr jämte på beloppet löpande ränta och kostnader.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 10 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt kommunledningsförvaltningens
förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

48 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 47 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 28 beslutat att bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Mårten Ström (S) och Ingvar Edelswärd (S) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag




Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012‐12‐19
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 10
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 28

Beslutet skickas till
Lulebo AB
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

49 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 48
Gemensam nämnd i Norrbotten för implementering av
strategin för eSamhället ‐ Inriktningsbeslut
Dnr 2012.804‐01

Kommunfullmäktiges beslut
1. Luleå kommun, tillsammans med andra intresserade kommuner i länet,
bildar en gemensam nämnd i Norrbottens län med syfte att samordna
utvecklingsarbetet för att uppnå intentionerna i Strategin för e‐samhället
2. Luleå kommun inrättar denna nämnd i sin organisation
3. kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta reglemente och
samverkansavtal för den nya nämnden samt bjuda in övriga kommuner i
länet.
4. Luleå kommun utvärderar verksamheten efter ett år. Denna utvärdering
och eventuella förslag till förändringar återredovisas till kommunfull‐
mäktige.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Strategin för eSamhället har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting
och antagits av Kommunförbundet Norrbotten. Strategin betonar vikten av
ökad kommunal samverkan kring utveckling av e‐förvaltning och syftar till
att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, skapa smartare
och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt ge
högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
En arbetsgrupp med representanter från Haparanda, Luleå, Överkalix och
Kommunförbundet Norrbotten bildades. Arbetsgruppen har besökt
Stockholms stad och Karlstad för att ta reda på hur de samverkar kring
utveckling av eSamhället. En utredningsgrupp har utrett frågan om
samverkan angående utveckling av eSamhället i Norrbotten och tagit fram
ett beslutsunderlag. Utredningsgruppens rapport framgår av bilaga ”Förslag
till inrättande av gemensam nämnd för att uppnå intentionerna i Strategin
för eSamhället”.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

50 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 48 (forts)
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att Luleå
kommun, tillsammans med andra intresserade kommuner i länet, bildar en
gemensam nämnd i Norrbottens län med syfte att samordna
utvecklingsarbetet för att uppnå intentionerna i Strategin för e‐samhället.
Luleå kommun inrättar denna nämnd i sin organisation samt att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta reglemente och
samverkansavtal för den nya nämnden samt bjuda in övriga kommuner i
länet.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 13 beslutat föreslå fullmäktige
besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 31 beslutat att bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag om inrättande
av gemensam nämnd för att uppnå intentionerna i eSamhället.
Erland Nilsson (LBPO), Carola Lidén (C) och Yvonne Stålnacke (S) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Göran Thyni (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag. Vidare föreslår
han följande tillägg:
”Luleå kommun utvärderar verksamheten efter ett år. Denna utvärdering och
eventuella förslag till förändringar återredovisas till kommunfullmäktige.”
Karl Petersen (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag samt Göran
Thynis tilläggsförslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Josefssons
förslag och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Vidare ställer ordföranden Göran Thynis tilläggsförslag under proposition
och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

51 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 48 (forts)

Beslutsunderlag





Kommunförbundet Norrbotten, sammanträdesprotokoll 2012‐12‐13
Utredningsgruppens förslag (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 13
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 31

Beslutet skickas till
Länets kommuner
Kommunförbundet Norrbotten
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

52 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 49
Aktieägaravtal – Luleå Näringsliv Holding AB
Dnr 2013.11‐90

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet då delar av bilagan
saknas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2003‐09‐29 § 144 beslutat godkänna ett
konsortialavtal mellan Luleå kommun och Luleå Näringsliv Holding AB.
Behov har funnits av att se över innehållet i detta avtal, bl a har beslut tagits
om nytt ägardirektiv och förändrad finansiering. Detta har resulterat i ett
förslag till nytt aktieägaravtal som ersätter tidigare konsortialavtal.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta
godkänna upprättat aktieägaravtal mellan Luleå Näringsliv Holding AB och
Luleå kommun.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 15 beslutat föreslå fullmäktige
besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 33 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (FP) föreslår ett tillägg om att bolagsordningen för Luleå
Näringsliv Holding AB, § 7 kompletteras med att en ledamot från Luleå
kommuns lekmannarevision ska ingå i bolagets revision.
Erland Nilsson (LBPO), Carola Lidén (C) Nina Berggård (V) och Anette
Asplund (KD) stödjer Thomas Olofssons tilläggsförslag.
Karl Petersen (S) och Anders Josefsson (M) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

53 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 49 (forts)
Jonas Brännberg (RS) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och
Thomas Olofsson tilläggsförslag.
Nina Berggård (V) föreslår återremittera ärendet då delar av bilagan saknas.
Carola Lidén (C) föreslår bifalla Nina Berggård förslag om återremiss i första
hand och i andra hand föreslår Lidén bifalla Thomas Olofssons
tilläggsförslag.
Karl Petersen (S) föreslår bifalla förslag om återremiss.

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

Beslutsunderlag




Aktieägaravtal (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 15
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 33

Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

54 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 50
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2013.19‐00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till reglemente för
kommunstyrelsen (daterat 2013‐01‐14) med följande tillägg under § 14 första
stycket: Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan
ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kansli har genomfört en översyn av
kommunstyrelsens reglemente. Anledningen till översynen är främst de
förändringar i lagstiftningen som ägt rum. Förköpslagen upphörde
2010‐05‐01. En ny skollag infördes 2011‐07‐01.
Det reviderade förslaget har remitterats till förvaltningschefer och
kommunledningsförvaltningens kontorschefer för synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta anta
reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 17 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till reglemente för
kommunstyrelsen (daterat 2013‐01‐14) med följande tillägg under § 14 första
stycket: Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den
tillfälliga ordföranden har utsetts.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 35 beslutat föreslå fullmäktige anta
reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen (daterat 2013‐01‐14)
med följande tillägg under § 14 första stycket: Om varken ordföranden eller
vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den
till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden
har utsetts.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

55 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 50 (forts)

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

Beslutsunderlag





Kommunledningsförvaltningens kanslis tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens reglemente, reviderat förslag (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 17
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 34

Beslutet skickas till
Förvaltningschefer/kontorschefer

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

56 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 51
Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Dnr 2013.21‐00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag (daterat 2013‐01‐14) till
arbetsordning för kommunfullmäktige med två förändringar;
1. meningen om förslagsställarens yttranderätt i fullmäktige när förslaget
behandlas stryks (§ 30 sidan 11)
2. till § 30 görs ett tillägg om att medborgarförslag ska vara inlämnade
senast 14 dagar före fullmäktiges sammanträde för att det ska kunna
anmälas på närmast följande sammanträde.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) och Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kansli har genomfört en allmän översyn av
fullmäktiges arbetsordning.
Där så är möjligt görs konsekvent referenser till lagstiftning. Hanteringen av
snabbinterpellationer som fullmäktige beslutade 1994‐11‐28 har även
inarbetats i dokumentet ( § 32 p 4).
Den största föreslagna förändringen finns under § 30 Medborgarförslag.
Syftet med en ändrad hantering av medborgarförslag är att förkorta tiden
förslagsställaren får vänta på besked och att inte belasta den politiska
administrationen med frågor utanför fullmäktiges befogenhetsområde. Nytt
är också att nämnderna ska återrapportera sina beslut rörande
medborgarförslag vid två tillfällen under året.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att anta bilagda
förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

57 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 51 (forts)
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 19 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta bilagda förslag (daterat 2013‐01‐14) till
arbetsordning för kommunfullmäktige med förändringen att meningen om
förslagsställarens yttranderätt i fullmäktige när förslaget behandlas stryks
(§ 30 sidan 11).
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 37 föreslå fullmäktige att anta bilagda
förslag (daterat 2013‐01‐14) till arbetsordning för kommunfullmäktige med
två förändringar. Meningen om förslagsställarens yttranderätt i fullmäktige
när förslaget behandlas stryks (§ 30 sidan 11) och till § 30 görs ett tillägg om
att medborgarförslag ska vara inlämnade senast 14 dagar före fullmäktiges
sammanträde för att det ska kunna anmälas på närmast följande
sammanträde.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår avslå kommunstyrelsens punkt 1, i övrigt bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Karl Petersen (S) och Carola Lidén (C) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Annika Eriksson (MP) stödjer Jonas Brännbergs förslag.

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

Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens kanslis tjänsteskrivelse
 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige (bilaga)
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 19

Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

58 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 52
Samverkansavtal och reglemente för e‐nämnd i Norrbotten
Dnr 2012.804‐01

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till genomförd utredning att
1. upprättat förslag till avtal om samverkan för e‐nämnden godkänns
2. upprättat förslag till reglemente för e‐nämnden godkänns med tillägg om
harmonisering av skrivning i kommunstyrelsens reglemente beträffande
ersättare för ordföranden
3. kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om ändringar och tillägg i
avtalet
4. kommunfullmäktige utser ledamot, tillika ordföranden i nämnden och
ersättare i nämnden fr o m den 1 juni 2013 och t o m den 31 december
2014. Vice ordförande utses i nämnden för samma period
5. Margareta Bladfors Eriksson (S) utses till ledamot tillika ordförande i e‐
nämnden
6. Thomas Olofsson (FP) utses till ersättare i e‐nämnden

Reservation
Anders Josefsson (M) reseverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har efter arbets‐ och personalutskottets
sammanträde 2013‐01‐14 tagit fram förslag till avtal mellan Luleå kommun
och länets övriga kommuner samt förslag till reglemente för gemensam e‐
nämnd enligt bilagor.
Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för
‐ att minska kostnader för drift som kan ske gemensamt
‐ att säkra kompetensförsörjning
‐ att effektivare utnyttja resurser genom samverkan
‐ att bidra till en snabbare utveckling inom e‐förvaltning samt
‐ att implementera intentionerna i den nationella strategin för eSamhället.
På sikt kan verksamhetsområdet utökas till ytterligare områden där IT utgör
verksamhetsstöd om så önskas.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

59 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐02‐25

§ 52 (forts)
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐11 § 41 beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐02‐11 § 44 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag. Vidare
föreslår Stålnacke att fullmäktige utser Margareta Bladfors Eriksson till
ordförande i den gemensamma e‐nämnden.
Nina Berggård (V) föreslår utse Thomas Olofsson (FP) till ersättare i e‐
nämnden.
Erland Nilsson (LBPO) och Carola Lidén (C) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Anette Asplund (KD) föreslår bifalla kommunstyrelsens och Nina Berggårds
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Vidare ställer ordföranden Yvonne Stålnackes förslag om att utse Margareta
Bladfors Eriksson till ordförande i e‐nämnden under proposition och finner
att fullmäktige bifaller Stålnackes förslag.
Därefter ställer ordförande Nina Berggårds förslag om att utse Thomas
Olofsson till ersättare i e‐nämnden, under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna i Norrbottens län har en lång tradition av samverkan.
Erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsarbeten har pågått under
många år, ofta med ledning och initiativ av Kommunförbundet Norrbotten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

60 (67)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Den stora nackdelen med Kommunförbundet som samordnare har varit
långa handläggnings‐ och beslutsprocesser. Kommunförbundet är endast en
intresseorganisation för medlemmarna och därmed förhindrad att aktivt
agera juridiskt och beslutsmässigt i gemensamma frågor. Ett gemensamt
organ, såsom en gemensam nämnd, skapar möjligheter till en samordning av
befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt samt förbättrar
möjligheterna till en mer effektiv och kvalitetssäker hantering.
Samhällsutvecklingen innebär högre krav på tillgänglighet och flexibilitet.
Kommunala tjänster och uppgifter måste i större utsträckning kunna nås av
privatpersoner och företagare på ett samlat sätt och andra tider än vad som
sker idag.
Några exempel på framtida samverkansprojekt som kan ske i nämndens regi
är till exempel
• verksamhetsutveckling mot eService ‐ gemensam utveckling av e‐tjänster
• medborgarportal för e‐tjänster ‐ inloggning och verifiering av invånare
vid e‐tjänster
• 24 timmars drift av e‐tjänster ‐ gemensam support och service av e‐
tjänster samt 24/7 beredskap
• regionnav ‐ kvalitetssäkring av befolkningsuppgifter
• e‐arkiv
• GIS
• eHälsa ‐ en nära samverkan med utvecklingsarbetet inom eHälsa som
pågår i länets kommuner för att dra nytta av varandras
utvecklingsarbeten och resurser
• öppna data

Principer för finansiering och kostnader
De kostnader som uppkommer inom nämndens verksamhetsområde består
av två olika delar. Det handlar dels om grundläggande administrativa
kostnader, ett grundbelopp, dels om särskilda uppdrag, projektbelopp.
Grundbelopp
För att verksamheten ska kunna genomföras krävs resurser för att samordna
och driva projekt på ett mer stadigvarande sätt. Det förutsätter en e‐
samordnare som sköter dessa frågor. e‐samordnaren ska t ex hantera allmän
samordning, avtal, gemensamma upphandlingar, projektledning etc. medan
administrativa resurser kring mötesadministrationen åt nämnden hanteras
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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av kommunledningsförvaltningen i övrigt. Kostnaderna som ingår i
grundbeloppet kan specificeras enligt följande:
Administration för nämnden ca 60 000 kr/år:
• sekreterarskap
• föredragande
• beredning av ärenden
• mötesfika
• utskick, material och porto mm
e‐samordnare, ca 767 000 kr/år:
• ‐lönekostnad (40 x 12 + 39%) ca 667 000 kr/år
• ‐kontor mm ca 30 000 kr/år
• ‐telefon/dator ca 20 000 kr/år
• ‐omvärldsbevakning/utbildning/resor ca 50 000 kr/år
Delar man upp den grundläggande kostnaden på samtliga 14 medverkande
parter betalar varje part ca 59 tkr/år.
Kostnaderna för den gemensamma grundbemanningen bör fördelas jämt
mellan parterna. Det främsta motivet till det är att kommunernas behov av
samordning är lika stort oberoende av om man har 5 000 eller 25 000
invånare.
Samordningen och administrationen är följaktligen kopplad till antalet parter
och inte till hur många invånare en kommun har. Grundbeloppet till
nämnden svarar primärt mot övriga samverkande parters behov och mot
den bakgrunden är det rimligt att de samverkande parterna gemensamt
bidrar i lika delar till den merkostnad som samordningen innebär för Luleå
som värdkommun.
Projektbelopp
Utredningsgruppens förslag är att finansieringen baseras på invånarantal
som nyckeltal. När en part väljer att vara med i ett specifikt projekt som ges
till nämnden ska det belopp som den enskilda parten betalar bestämmas med
utgångspunkt från invånarantalet i kommunen. Det är således de kommuner
som aktualiserar projektet som själva måste delta ‐ tillsammans med
nämndens samordnare ‐ i arbetet med att utreda frågan och precisera
projektuppdraget innan det lämnas till nämnden.
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För att göra samverkansavtalet hållbart över tid, bör man hålla öppet för att
olika kostnadsfördelningsnycklar kan komma att tillämpas för olika
uppdrag.
Det ska också ges möjlighet för kommuner som i efterhand vill ansluta sig till
lösningen att köpa in sig enligt samma principer som ovan.

Beslutsunderlag






Utredningsgruppens beslutsunderlag till Kommunförbundets styrelse
den 29 november 2012
Förslag till avtal om samverkan för gemensam e‐nämnd (bilaga)
Förslag till reglemente för gemensam e‐nämnd (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐11 § 41
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 44

Beslutet skickas till
Länets kommuner
Kommunförbundet Norrbotten
Kansliet
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§ 53
Snabbinterpellation om skolans arbete mot sexuella
trakasserier
Dnr 2013.81‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad och förklarar
interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg, Rättvisepartiet socialisterna har lämnat in en
snabbinterpellation om skolans arbete mot sexuella trakasserier, enligt
bilaga.
Den senaste tidens har en debatt om skolans inställning till sexism och
sexuella trakasserier blossat upp efter att en väggmålning på Tunaskolan
uppmärksammats. Målningen utanför en av skolans toaletter visar en man
som hänger över en vägg för att titta in på en kvinna. Brännberg menar att
målningen bagatelliserar och skämtar om det som faktiskt är ett brott;
sexuellt ofredande. Dessutom förstärker bilden idén om stora könsskillnader,
det vill säga att män och kvinnor i grunden är olika typer av varelser med
olika egenskaper.
Jonas Brännberg ställer följande frågor
1. Vilka beslut har BUN sedan tidigare tagit för att hantera dessa frågor?
2. Har ni diskuterat några nya initiativ i ljuset av senaste tidens händelse,
som tyvärr visar stora brister i hur skolan ska agera?

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föredrar interpellationen.
Ordföranden i barn‐ och utbildningsnämnden besvarar interpellationen som
framgår av bilaga och föreslår att interpellationen därmed anses besvarad.
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I interpellationsdebatten deltar Jonas Brännberg (RS), Annika Sundström (V),
Thomas Olofsson (FP), Anette Asplund (KD), Peter Hedlund (S), Annika
Eriksson (MP), Karl Petersen (S), Göran Öhman (S), Carola Lidén (C), Sana
Suljanovic (M), Nils‐Gustav Ökvist (FP), Erland Nilsson (LBPO), Sofie
Pettersson (FP), Eva Hedesand‐Lundkvist (S) och Nina Berggård (V).

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

Beslutsunderlag



Snabbinterpellation från Jonas Brännberg (bilaga)
Svar på interpellationen från barn‐ och utbildningsnämndens
ordförande (bilaga)
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§ 54
Snabbinterpellation med anledning av toalettmålning på
Tunaskolan
Dnr 2013.80‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad och förklarar
interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård och Bertil Bartholdsson Vänsterpariet har lämnat in en
snabbinterpellation till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande enligt
bilaga.
Interpellationen refererar till artikel i media om ”Sexismdebatt efter
toalettmålning i Luleå”. En ung tjej har uppmärksammat skolledningen
på en kränkande bild, som visas öppet i skolan.
Med anledning av denna incident ställer Berggård och Bartholdsson
följande frågor till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande:
1. Anser du att personalen i skolans organisation är tillräckligt kunniga i
jämställdhet‐ och värdegrundsfrågor?
2. Finns det skäl för Barn‐ och utbildningsnämnden att vidta åtgärder att
öka kunskapen i jämställdhet‐ och värdegrundsfrågor?
3. Den motion som nämnts i interpellationen föreslog åtgärder såsom
feministiskt självförsvar och jämställdhetsutbildning i skolan. Anser du
att det nu finns skäl att åtminstone vidta ytterligare åtgärder i enlighet
med vår motion?
4. Kommer åtgärder och i så fall vilka, att vidtas för att säkerställa att inte
ytterligare sexistiska värderingar understöds av skolledningar inom
skolan i Luleå?
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7. Kommer åtgärder och i så fall vilka, att vidtas för att säkerställa att inte
ytterligare organiserade kränkningar mot enskilda individer arrangeras
av skolledningar inom i Luleå.

Sammanträdet
Nina Berggård (V) och Bertil Bartholdson (V) föredrar interpellationen.
Ordföranden i barn‐ och utbildningsnämnden besvarar interpellationen som
framgår av bilaga och föreslår att interpellationen därmed anses besvarad.

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

Beslutsunderlag



Snabbinterpellation från Nina Berggård och Bertil Bartholdsson (bilaga)
Svar på interpellationen från barn‐ och utbildningsnämndens
ordförande (bilaga)
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