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Närvaroförteckning och Voteringslista

Bilaga

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 2010-11-01—2014-10-31
2013-03-25

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)

Fr

Kaj Hedstig (S)

N

Jenny Alman (S)

N

Peter Bergström (M)

Fr

Hans Pettersson (V)

N

Mårten Ström (S)

Fr

Margaretha Lindbäck (S)

N

Jörgen Naalisvaara (MP)

Fr

Göran Öhman (S)

N

Camilla Rydbjörk (M)

N

Sofie Pettersson (FP)

N

Eva Hedesand Lundqvist (S)

N

§ 68 94

§ 68 75

§ 55 80

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Omröstningar
Namn

Närvaro

Maria Burström (S)

N

Nils-Olov Lindfors (C)

N

Birgit Jonsson (S)

N

David Hedberg (RS)

N

Leif Wikström (S)

N

Claudia Henriksson (M)

Fr

Anita Geijer (S)

Fr

Roland Nilsson (S)

N

Mattias Karlsson (M)

N

Anne-Gärd Näckstam (S)

N

Bertil Bartholdson (V)

N

Peter Hedlund (S)

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)

Fr

Martina Sandmarker (M)

Fr

Nihad Zara (M)

N

Sven Persson (MP)

N

Viktoria Johansson (S)

Fr

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)

N

Ja
§ 55 76

§ 55 75

§ 55 69

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

ERSÄTTARE:
för Socialdemokraterna:
Fredrik Lundh Sammeli
Viktoria Johansson

Eric Eriksson

N

Anita Engström

Fr

Ingvar Edelswärd

N

Emma Engelmark

Fr

Mattias Öhman

Fr

Carina Sammeli

N

Tomas Westman

Maritha Meethz

N

Mårten Ström

Tony Sundbom

Fr

Ann-Charlotte Nordström

Fr

Erland Olofsson

Fr

Björn Holmberg Bergman

Fr

Christina Sandkvist

Fr

Tore Isaksson

N

Anita Geijer

Britt-Marie Henricsson

N

Fredrik Hansson

Sabor Jalili

Fr

Mona Desirée Pettersson

Fr

Inger B Larsson

för
Moderata Samlingspartiet:
Sari Hedlund

Fr

Signar Hammargren

Fr

Mari-Lena Fuentes

N

Jesper Nordmark

Fr

Emil Åkerström

Fr

för
Vänsterpartiet:
Hanna Goding

Fr

Lena Jakobsson

N

Peter Bergström

§ 68 94

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

Jörgen Naalisvaara

för
Folkpartiet Liberalerna:
Nils-Gustav Ökvist

N

Lotta Sundström

Fr

för
Centerpartiet:
Marie-Anne Björn

N

Lennart Åström

N

§ 55 69
§ 55 76

för
Rättvisepartiet Socialisterna:
Robert Lundqvist

N

Signe Engström

N

Göran Thyni

för
Kristdemokraterna:
Eugen Karlsson

Fr

Samuel Ek

N

för
Landsbygdspartiet Oberoende:
Hillevi Sandström

Fr

Per-Gustav Isaksson

N

Anette Asplund

§ 55 66

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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§ 55
Motion om bostäder i Råneå
Dnr 2013.212‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund och Conny Sundström, för kristdemokraterna föreslår i en
motion att det stora trycket på bostadsmarknaden som finns i Råneå och i
hela kommunen skulle lätta avsevärt om
‐ kommunens fastighetsbolag gick före och satsande på upprustning av
befintliga fastigheter
‐ kommunens fastighetsbolag satsade på nybyggnation av hyresrätter i de
mindre orterna i kommunen.
I Råneå är köerna till hyreslägenhet långa både till Lulebo och till privata
fastighetsägare. De senaste åren har privata fastighetsägare genomfört flera
större satsningar för att öka antalet hyresrätter genom ombyggnationer av
befintliga hus. Men liknande insatser har inte genomförts i Lulebos
fastigheter. Trots en ökande efterfrågan på hyreslägenheter har Lulebo inte
valt att satsa på att upprätthålla en bra standard i sina befintliga fastigheter.
I Luleå kommuns vision för de närmaste åtta åren beskrivs att Råneå ska
kompletteras med bostäder, i första hand bostadsrätter och utrymme ska
finnas för trygghetsboende. Detta räcker inte, Råneå behöver både en
upprustning av befintliga fastigheter och ökat antal hyresrätter nu.

Beslutsunderlag
 Motion från kristdemokraterna

Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Motion om cykelväg Råneå – Böle
Dnr 2013.213‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund och Conny Sundström, för kristdemokraterna, föreslår i
bifogad motion att det byggs en gång‐ och cykelväg längs väg 760 mellan
Råneå och Böle. De anser att Luleå kommun måste bli en kommun som
värnar om sin landsbygdsbefolkning. Generellt i samhället uppmuntras vi att
ställa bilen och motionera, det bör även vara möjligt på landsbygden. Även
Trafikverket strävar efter att minska trafikolyckorna.
Förslaget att bygga gång‐ och cykelväg skapar en tryggare och bättre
boendemiljö för den norra delen av Luleå kommun och gynnar alla
trafikanter längs Råneå Älvdal. Förslaget ligger helt i linje med Trafikverkets
strävan att minska trafikolyckorna. Det ligger även helt i linje med de
turistsatsningar som sker i älvdalen vilket kanske ytterligare ökar trafiken
längs vägen. Väg 760 Råneå – Niemisel, hade vid senaste trafikmätningen
nästan dubbelt så hög trafiktäthet som Smedsbyvägen, som i dag har gång‐
och cykelväg.

Beslutsunderlag
 Motion från kristdemokraterna (bilaga)

Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Interpellation om lärobok som används i årskurs 1 i
grundskolan
Dnr 2013.234‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att interpellationen får ställas samt
uppdra till barn‐ och utbildningsnämndens ordförande att besvara
interpellationen.

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

Beslutsunderlag


Interpellation från Anette Asplund (bilaga)

Beslutet skickas till
Ingrid Norberg

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Medborgarförslag om musik efter isvägen vid Norra hamn
Dnr 2013.161‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Greta Björklund föreslår i ett medborgarförslag att det anordnas en slinga
med musik, förslagsvis wienervalser, för de som åker skridskor på Norra
hamn. Det kanske skulle locka fler flickor att åka men även pojkar och
familjer. Hon anser att kostnader inte kan bli så stor.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Greta Björklund

Beslutet skickas till
Greta Björklund
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Medborgarförslag om belysning efter gångväg längs
vattnet vid Västra Skurholmen
Dnr 2013.188‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Katia Olsson föreslår i ett medborgarförslag 2013‐02‐27 att belysning sätts
upp vid den fina gångvägen längs med vattnet nedanför husen på Västra
Skurholmen. Det är flera år sedan en fin gångväg med grus anlades där men
när det är mörkt är det få av oss som vågar utnyttja den, vilket är synd. Det
skulle t ex kunna passa med liknande belysning som har satts upp vid
kanalen och ankdammen på Östermalm.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Katia Olsson

Beslutet skickas till
Katia Olsson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 60
Medborgarförslag om förbättrad kommunikation och
framkomlighet på Sjögatan
Dnr 2013.190‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Edde Hjerpe föreslår i bifogat medborgarförslag att tekniska nämnden
utreder och vidtar åtgärder för att minska antalet uppställda fordon och öka
framkomligheten efter Sjögatan i Luleå. Hjerpe anser att framkomligheten är
starkt nedsatt på Sjögatan med nuvarande blockering av fordon. Gatan
används som garageplats för dygnet runt bruk. Boende efter Sjögatan med
nedsatt rörelseförmåga kan inte använda gata eller trottoarer och
utryckningsfordon kommer inte fram till adresser efter Sjögatan.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Edde Hjerpe (bilaga)

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Edde Hjerpe

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

9 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 61
Medborgarförslag om bryggbad i Södra hamnen
Dnr 2013.207‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Eva Plumppu föreslår i bifogat medborgarförslag att kommunen anordnar en
badbrygga/flytbrygga vid kajen nedanför Tutti‐Frutti‐husen i Södra hamnen.
Badbryggan skulle innebära sköna sol‐ och badupplevelser för Luleåborna.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Eva Plumppu (bilaga)

Beslutet skickas till
Eva Plumppu
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 62
Medborgarförslag om aktiviteter under nationaldagen
Dnr 2013.202‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Göran Lindgren föreslår i ett medborgarförslag att Kulturens hus öppnas för
kulturaktiviterer av olika slag under nationaldagen den 6 juni. Detta skulle
vara ett komplement till firandet i stadsparken, Hägnan och Råneå.
Lindgren föreslår att arrangemanget ska vara gratis för åhörarna och att de
medverkande ställer upp utan ersättning. Kaféet, restaurangen och
biblioteket ska vara öppna. Programverksamheten i Lilla och Stora salen,
konsthallen etc startar då stadsparkens program slutar. Aktiviteterna i
Kulturens hus bör vara igång till ca 18.00. De som jobbar frivilligt med kultur
i Luleå tror på en stor uppslutning av både medverkande och kommun‐
innevånare som åhörare. En lista med kulturarbetare som tror på idén
bifogas.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Göran Lindgren (bilaga)

Beslutet skickas till
Göran Lindgren
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Medborgarförslag om en ”STOR” lekpark
Dnr 2013.210‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Karin Ek föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en ”STOR” lekpark som
innehåller gungor, klätterställningar, balansaktiviteter, bänkar, bord och annat
som kan stimulera barn i olika åldrar, även de lite äldre barnen. De har så roligt
när isdjuret i stadsparken kommer, så barnen behöver någonstans att leka. Ett
exempel på en bra lekpark är den som finns i Boden ”Smörblomman”. Förslag
på platser är grönområdet vid SJ, grönområdet vid Varvet eller grönområdet
som är nedanför Östra skolan. Förslag på utrustning se
http://www.kompan.se/kompan_lek?gclid=COTK3_WX4LUCFeOXcAod018A7g

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Karin Ek

Beslutet skickas till
Karin Ek
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 64
Medborgarförslag om gratis buss en period under
vinterhalvåret
Dnr 2013.214‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Lena Bergman föreslår i ett medborgarförslag att kommunmedborgarna
bjuds på gratis buss en period under vinterhalvåret, exempelvis en månad
eller mer. Det kan få åtminstone några att upptäcka bussens fördelar och
miljön förbättras.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Lena Bergman

Beslutet skickas till
Lena Bergman
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Medborgarförslag om ”soltrappor” vid pulkabacken på
Ormberget
Dnr 2013.224‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Carolina Holmberg föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger
”soltrappor” vid pulkabacken på Ormberget.
En motivering till förslaget är att Ormberget är populärt för barnfamiljer i
Luleå. Särskilt soliga dagar bjuder pulkabacken på stor glädje för stora och
små, dock är sittplatser och grillplatser inte optimalt planerade. Den
grillplats som ligger till vänster då man går upp till pulkabacken är skuggig
och ogästvänlig. Det skulle vara perfekt att ta ner någon tall och bygga en
”soltrappa” dvs en sorts läktare med vindskydd och trappa där folk kan sitta.
Placering i solläge naturligtvis.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Carolina Holmberg

Beslutet skickas till
Carolina Holmberg
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 66
Medborgarförslag om att alla förvaltningar inom Luleå
kommun ska servera rättvisemärkt/ekologiskt kaffe och te
Dnr 2013.237‐008

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

Sammanfattning av ärendet
Susann F Johansson och Susanne Öberg, miljöombud på Forsbacka Vård och
Omsorgsboende i Råneå, föreslår i bifogat medborgarförslag att Luleå
kommun beslutar att alla enheter/förvaltningar ska servera rättvisemärkt/‐
ekologist kaffe och te. Luleå kommun diplomerades som Fairtrade city
2011‐10‐14. För att bli diplomerad uppfylldes vissa kriterier och därefter ska
kommunens arbete med etisk konsumtion ständigt vidareutvecklas.
Förslagsställarna tycker att Luleå kommun verkligen ska visa att detta arbete
är viktigt och prioriterat.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Susann F. Johansson och Susanne Öberg (bilaga)

Beslutet skickas till
Susann F.Johansson
Susanne Öberg
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 67
Revisionsberättelse 2012
Dnr 2013.252‐007

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för styrelser och nämnder
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Sammanfattning av ärendet
Revisionens ordförande informerar om revisionens uppdrag och föredrar
ärendet. Revisionen bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i Luleå
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisionen föreslår tillstyrka att kommunens årsredovisning för 2012
fastställs samt bevilja ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ.
Revisionsberättelsen för 2012 bifogas.

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

Beslutsunderlag






Revisionsberättelse år 2012 (bilaga)
Revisorernas redogörelse 2012
Förteckning över de sakkunnigas rapporter
Förteckning över granskningsrapporter för bolag med lekmannarevision
Förteckning över revisionsberättelser för bolag med lekmannarevision

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
KPMG

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 68
Årsredovisning för år 2012
Dnr 2013.177‐04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen inklusive
koncernredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet
2012 års bokslut är sammanställt i Årsredovisning 2012. Kommunens
sammanlagda resultat visar ett överskott på 91 mkr. Det goda resultatet är
till stor del hänförligt till den återbetalning av AFA försäkringar som Luleå,
i likhet med övriga kommuner, erhöll för åren 2007 och 2008. För Luleå
innebar detta en engångsintäkt om 73 mkr.
Luleå kommuns nämnder visar sammantaget ett positivt resultat om 13 mkr.
Kommunen uppnår tre av fullmäktiges fem mål för god ekonomisk
hushållning.
Det sammanlagda resultatet för kommunens helägda bolag har aldrig varit
högre än 2012.
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen
inklusive koncernredovisningen för år 2012.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐11 § 65 beslutat bifalla
ekonomikontorets förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 66 beslutat föreslå fullmäktige godkänna
årsredovisningen inklusive koncernredovisningen för år 2012.

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

2013‐03‐25

§ 68 (forts)

Beslutsunderlag





Årsredovisning 2012 (bilaga)
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013‐02‐26
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐11 § 65
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 66

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 69
Motion om bättre kollektivtrafik till byarna i Luleå
Dnr 2012.391‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motionen och ge stadsbyggnads‐
kontoret i uppdrag att, i samverkan med den Regionala kollektivtrafik‐
myndigheten, Länstrafiken och Luleå lokaltrafik, under 2013 utreda
förutsättningarna för anropsstyrd kollektivtrafik i Luleå kommun och ge
förslag på linjer där sådan trafik kan prövas.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård och Bertil Bartholdsson, för vänsterpartiet, har i en motion
föreslagit hur kollektivtrafiken ska kunna förbättras till och från byarna i
Luleå. Anropsstyrd trafik är en metod som skulle kunna utveckla
kollektivtrafiken på landsbygden, där underlaget i byn ofta är för litet för att
köra stora bussar på fasta tider. Den ger en ökad frihet åt de som bor på
landsbygden och är dessutom betydligt billigare än traditionella busslinjer.
Den anropsstyrda trafiken fungerar som vanlig kollektivtrafik med den
skillnaden att den som vill åka måste säga till i förväg, ringa eller mejla.
Om ingen vill åka går det heller ingen tur. Om få personer vill åka så kan
turen gå med taxi istället för en buss.
De yrkar att
1.

2.
3.

stadsbyggnadskontoret i samarbete med LLT gör en inventering av
möjliga nya anropsstyrda linjer för kollektivtrafik inom Luleå kommun,
inklusive beräknade kostnader för respektive linje.
landsbygdskommittén samt byaföreningar ges tillfälle att yttra sig och
komma med förslag i frågan
kommunfullmäktige därefter tar ställning till öppnandet av nya
kollektivtrafiklinjer med anropsstyrd trafik.

Kommunfullmäktige har 2012‐06‐18 § 131 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 69 (forts)
Stadsbyggnadskontorets och landsbyggskommittén föreslår kommun‐
fullmäktige besluta att tillstyrka motionen och ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att, i samverkan med den Regionala kollektivtrafikmyndigheten,
Länstrafiken och Luleå lokaltrafik, under 2013 utreda förutsättningarna för
anropsstyrd kollektivtrafik i Luleå kommun och ge förslag på linjer där
sådan trafik kan prövas.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐11 § 34 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen och ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att, i samverkan med den Regionala kollektivtrafikmyndigheten,
Länstrafiken och Luleå lokaltrafik, under 2013 utreda förutsättningarna för
anropsstyrd kollektivtrafik i Luleå kommun och ge förslag på linjer där
sådan trafik kan prövas.
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 48 beslutat bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Nina Berggård (V), Bertil Bartholdson (V), Annika Eriksson (MP),
Carola Lidén (C), Conny Sundström (KD), Erland Nilsson (LBPO), Yvonne
Stålnacke (S), Jonas Brännberg (RS) och Tore Isaksson (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret och landsbygdskommittén har avgett yttrande i
ärendet.
Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret har samrått med Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken
och har följande kommentarer till motionen:
Att inrätta anropsstyrd kollektivtrafik kan ha vissa fördelar. En sådan trafik
ger möjlighet till kollektiva resor där resandeunderlaget inte är så stort
samtidigt som kostnaderna kan hållas på en relativt låg nivå.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 69 (forts)
En sådan trafik kan vara lämplig från mindre byar som servicetrafik men
också som matartrafik till befintliga busslinjer. I första hand bör anropsstyrd
trafik kunna vara aktuell på landsbygden men det är även möjligt att det kan
finnas behov av sådan trafik även inom tätortsområdet. Idag finns ingen
anropsstyrd trafik inom Luleå kommun.
Anropsstyrd trafik kräver dock vissa grundförutsättningar. Förutom ett
möjligt resandeunderlag i respektive reserelation så måste det finnas
entreprenörer i det aktuella området som har lämpliga fordon och är villiga
att lämna anbud på en sådan trafik. Det måste alltså finnas en tro på att det
åtminstone finns att antal resande så att entreprenören finner det
meningsfullt att avsätta resurser för trafiken. För att trafiken ska nyttjas
krävs, åtminstone initialt, relativt stora marknadsföringsåtgärder.
För att om möjligt stärka kollektivtrafiken, i första hand på landsbygden, bör
förutsättningarna i Luleå utredas och förslag på några linjer där anropsstyrd
trafik kan prövas bör tas fram. Om försöken efter ett par års prov visar sig
lyckosamma kan trafiken permanentas och fler anropsstyrda linjer inrättas.
Landsbygdskommittén
Flera utredningar har påvisat fördelar med att i större omfattning
använda anropsstyrd trafik som en del av den allmänna kollektivtrafiken,
t ex som matartrafik till linjetrafiken eller för att ersätta dåligt utnyttjad
linjetrafik. Anropsstyrd trafik är trafik som endast utförs om någon i förväg
begärt att få resa. Genomgången enl. Vägverket (2010:7) visar att det finns tre
vanliga trafikeringssätt och tre större tillämpningsområden. Trafikeringen
kan indelas i anropsstyrd linje, områdestrafik och trafik med mötesplatser.
De tre vanligaste tillämpningarna är att förbättra tillgängligheten i tätorter,
på landsbygden och att köra anslutningstrafik.
Den mest omfattande anropsstyrda trafiken som samhället stödjer är resor i
färdtjänst och sjukresor men dessa kan bara nyttjas av dem som har tillstånd
till det. Anropsstyrd trafik som är öppen för alla resenärer är mest spridd på
landsbygden, men antalet tillämpningar i tätort ökar. Erfarenheten är att
anropsstyrd trafik kan användas för att förbättra tillgänglighet och för att
ersätta tidtabellsbunden linjetrafik med liten och oregelbunden efterfrågan.
Detta har skett på många håll i landet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 69 (forts)
I programarbetet för vision 2050 så föreslås det att resor med kollektivtrafik
prioriteras för att nå ett hållbart transportsystem. Behovet av resor måste
minska och möjligheterna att välja andra transportsätt än bil ska förenklas.
Det är viktigt med en tillgänglig kollektivtrafik för att ge alla luleåbor ett
fungerande och inspirerande vardagsliv.
Ett försök med anropsstyrd trafik ger också inblick i hur stor efterfrågan som
finns innan metoden kan permanentas i Luleå kommun. Lule Byaforum har
uttalat ett positivt stöd för motionen.

Beslutsunderlag







Motion från vänsterpartiet (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐06‐18 § 131
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Landsbygdskommitténs yttrande
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐11 § 34
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 48

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Landsbygdskommittén

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 70
Medborgarförslag om att använda elektronik med minsta
möjliga hälsobelastning
Dnr 2012.563‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Reservation
Annika Eriksson (MP) och Erland Nilsson (LBPO) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Marike Keuning föreslår i ett medborgarförslag 2012‐09‐13 att Luleå
kommun använder elektronik med minsta möjliga hälsobelastning också för
medborgare med EMF‐känslighet och att trådlösa nätverk inte bör användas
inom offentliga byggnader.
Kommunfullmäktige har 2012‐10‐29 § 214 beslutat att tillåta att
medborgarförslaget får ställas samt att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttranden över
medborgarförslaget från IT‐kontoret, personalkontoret, stadsbyggnads‐
kontoret och barn‐ och utbildningsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget i ett gemensamt yttrande från IT‐kontoret,
personalkontoret samt stadsbyggnadskontoret.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐25 § 49 beslutat bifalla
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 51 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 70 (forts)

Sammanträdet
Camilla Rydbjörk (M), Göran Öhman (S), Karl Petersen (S) och Anders
Josefsson (M) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla medborgarförslaget på så sätt att
trådlösa nätverk används med försiktighet inom offentliga byggnader.
Anette Asplund (KD) och Erland Nilsson (LBPO) stödjer Annika Erikssons
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Annika Erikssons förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Yttrande
IT‐kontoret, personalkontoret samt stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett
gemensamt yttrande som bifogas. Barn‐ och utbildningsnämnden ställer sig
bakom detta yttrande.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har ett samlat ansvar och special‐
kompetens för den strålning som uppkommer vid trådlös teknik. SMM
uttalar sig i skrivelse dnr SSM201‐3737, att det finns inga misstankar
grundade på seriös vetenskap om att radiovågor från trådlösa nätverk skulle
innebära några hälsoproblem.
Att endast nyttja trådbunden teknik i kommunen skulle, förutom stora
kostnader för installation, innebära kraftiga begränsningar i att ge bra och
tillgänglig service samt stora svårigheter att bibehålla nuvarande nivå av
flexibilitet och effektivt resursutnyttjande. Luleå kommun följer forskning
och utvecklingen inom detta område kontinuerligt. Vidare säkerställer
kommunen i möjligaste mån att all inköpt utrustning för trådlösa nät samt
mobiltelefoner uppfyller nationella och internationella krav och normer som
finns avseende elektronisk strålning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 70 (forts)

Beslutsunderlag







Medborgarförslag från Marike Keuning (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐10‐29 § 214
Tjänsteskrivelse från IT‐kontoret, personalkontoret och
stadsbyggnadskontoret 2012‐12‐07 (bilaga)
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐01‐31 § 5
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐25 § 49
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 51

Beslutet skickas till
Marike Keuning
IT‐kontoret
Personalkontoret
Stadsbyggnadskontoret
Barn‐ och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 71
Medborgarförslag om rondell vid infarten till Karlsvik
från Storsandsvägen
Dnr 2012.547‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Bodil Nilsson föreslår i ett medborgarförslag 2012‐09‐14 att en rondell byggs
vid infarten till Karlsvik från Storsandsvägen. I dagsläget är vägen livligt
trafikerad i båda riktningarna, även av tung trafik som passerar dagligen.
Med en rondell minskas risken att bl a bli påkörd bakifrån vid vänstersväng
mot Karlsvik. En rondell underlättar även för den tunga trafik som kör ut
från Karlsviksvägen för vidare transport söderut.
Kommunfullmäktige har 2012‐09‐24 § 190 beslutat tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas och överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från tekniska
nämnden.
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottets har 2013‐02‐25 § 50 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 52 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 71 (forts)
Tekniska nämndens yttrande
Under de senaste åren har Luleå kommun byggt om ett stort antal korsningar
till cirkulationsplatser. Generellt är cirkulationsplatser trafiksäkrare än
fyrvägskorsningar. Beroende på trafikmängd kan också framkomligheten
vara bättre.
Storsandsvägen är reglerad som huvudled med hastigheten 70 km/h och
trafikeras av 7000 fordon/dygn. Karlsviksvägen är hastighetsbegränsad till 50
km/h och trafikeras av 1000 fordon/dygn. I korsningen ansluter också
kvartersgatan Vattentornsvägen som leder till Gäddviks vattenverk.

Korsningen fotograferad norrut längs Storsandsvägen
I den polis‐ och sjukhusrapporterade olycksstatistiken återfinns mellan åren
2002 och 2012 tre olyckor i korsningen. I en av olyckorna blev fyra personer
svårt skadade. I de övriga olyckorna endast lindriga skador.
En cirkulationsplats i korsningen Storsandsvägen‐Karlsviksvägen skulle
förbättra trafiksäkerheten. Vidare skulle framkomligheten för fordon som
svänger till eller från Storsandsvägen öka. För merparten av fordonen, de
som passerar korsningen med Storheden eller E4 som start‐ eller målpunkt
skulle framkomligheten försämras jämfört med dagens utformning.
Då det idag finns flera korsningar som är angelägnare att bygga om till
cirkulationsplatser anser inte tekniska förvaltningen att korsningen
Storsandsvägen‐Karlsviksvägen kan byggas om i närtid.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2013‐03‐25

§ 71 (forts)

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Bodil Nilsson 2012‐09‐14
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐09‐24 § 190
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐01‐31 § 17
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐25 § 50
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 52

Beslutet skickas till
Bodil Nilsson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 72
Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnorm för luft
Dnr 2013.127‐42

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige anvisar 150 tkr till miljökontoret.
2. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Luftkvalitetsmätningar i Luleå centrum visar på risk att miljökvalitets‐
normen (MKN) för luft med avseende på kvävedioxid överskrids.
Naturvårdsverket har bedömt att ett åtgärdsprogram enligt 5 kap
miljöbalken (mb) behöver upprättas för att miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid ska kunna följas i Luleå Kommun (NV:s yttrande 2012‐05‐10
till länsstyrelsen).
Vid träff mellan representanter för länsstyrelsen och Luleå kommun har det
funnits lämpligt att Luleå Kommun själva tar fram ett förslag till
åtgärdsprogram. Länsstyrelsen har i skrivelse 2013‐01‐21 överlåtit åt Luleå
kommun att upprätta förslag till åtgärdsprogram.
Projektdirektiv för arbetet har upprättats med kommunchefen som
uppdragsgivare och en styrgrupp bestående av tekniske chefen,
stadsbyggnadschefen, miljöchefen och vd för LLT med miljöchefen som
ordförande.
Det egna arbetet bedöms kunna göras inom befintliga budgetramar men
tillkommer kostnader för särskilda utredningar som simulering av
trafiklösningar samt samrådskostnader. Dessa uppskattas till 150 kkr.
Miljökontoret föreslår kommunfullmäktige att anvisa 150 tkr för externa
kostnader för att ta fram ett åtgärdsprogram för luft.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐02‐18 § 17 beslutat föreslå kommun‐
fullmäktige att anvisa 150 tkr till miljökontoret. Medel anvisas ur
fullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

29 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 72 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 54 beslutat föreslår fullmäktige bifalla
plan‐ och tillväxtutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Miljökontorets tjänsteskrivelse 2013‐02‐04
Projektdirektiv för Åtgärdsprogram Luft. (bilaga)
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐02‐18 § 17
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 54

Beslutet skickas till
Miljökontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

30 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 73
Kommunalt bidrag till arbetsintegrerande sociala företag
2013
Dnr 2013.37‐12

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Tillskjuta 450 000 kronor till arbetsmarknadsförvaltningens budget för
2013 för att kunna stödja det nystartade sociala företaget Ateljé Unika
Händer.
2. Medel beviljas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
3. Förslag till riktlinjer för bidrag till sociala företag bör förtydliga
omfattningen av kommunens finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Ateljé Unika Händer är ett nystartat socialt arbetskooperativ utifrån ett
projekt på Sunderby Folkhögskola. Deras arbete består av bl a inramning av
konst/hantverk. Budget för 2013 bifogas. Ateljé Unika Händer ansöker om ett
kommunalt verksamhets‐ och handledarbidrag för 2013 med 1 010 000
kronor.
Arbetsmarknadsförvaltningen och ekonomikontoret föreslår tillskjuta
450 000 kronor till arbetsmarknadsförvaltningens budget för 2013 för att
kunna stödja det nystartade sociala företaget Ateljé Unika Händer. Medel
beviljas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter. Förslag till
riktlinjer för bidrag till sociala företag bör förtydliga omfattningen av
kommunens finansiering
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐25 § 52 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att tillskjuta 450 000 kronor till arbetsmarknads‐
förvaltningens budget för 2013 för att kunna stödja det nystartade sociala
företaget Ateljé Unika Händer. Medel beviljas ur kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda utgifter. Förslag till riktlinjer för bidrag till sociala
företag bör förtydliga omfattningen av kommunens finansiering

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 73 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 57 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla framställan samt att medel beviljas ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter istället för fullmäktiges
anslag för oförutsedda utgifter.
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Arbetsmarknadsförvaltningen avger yttrande enligt bilaga.
Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret anser att det är viktigt att ta fram riktlinjer som säkerställer
att de bidrag som söks är av tillfällig art, liknande ett startbidrag för det
sociala företaget, annars finns en uppenbar risk att kommunens kostnader
ökar med antalet nystartade sociala företag.
Ekonomikontoret föreslår under förutsättning att arbetsmarknads‐
förvaltningens ansökan beviljas kommunfullmäktige besluta att
1. Förslaget till riktlinjer för bidrag till sociala företag bör förtydliga
omfattningen av kommunens finansiering
2. Bevilja arbetsmarknadsförvaltningen tilläggsanslag under 2013 med
450 tkr
3. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag







Ansökan från Ateljé Unika Händer
Budget 2013 (bilaga)
Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013‐01‐15 (bilaga)
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013‐01‐28
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐25 § 52
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 57

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

32 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 73 (forts)

Beslutet skickas till
Ateljé Unika Händer
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

33 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 74
Samverkanspolicy i Luleå kommun
Dnr 2013.54‐02

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till samverkans‐
policy för Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har sedan 2010‐01‐01 haft ett samverkansavtal med
kollektivavtalsbärande parter. Detta avtal har sagts upp av Kommunal och
upphört 2013‐02‐14. Avtalet reglerade hur parterna i samverkan skulle
omhänderta de lagstadgade kraven på förhandlings‐ och skyddsorganisation.
Alla parter ser fördelar med en sammanhållen mötesstruktur för att hantera
dessa lagkrav. Personalkontoret förslår därför en samverkanspolicy som
syftar till att behålla så mycket som möjligt av struktur och organisation som
inarbetats under den tid samverkansavtalet gällt.
Med nämndens beslut konfirmeras ett ställningstagande av på vilket sätt
Luleå kommun uppfyller nämnda lagkrav.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐25 § 54 beslutat föreslå fullmäktige
godkänna upprättat förslag till samverkanspolicy för Luleå kommun.
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 58 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag och lämnar
samtidigt en röstförklaring enligt bilaga.
Karl Petersen (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

34 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 74 (forts)

Beslutsunderlag






Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013‐02‐15
Förslag till samverkanspolicy (bilaga1)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐25 § 54
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 58
Jonas Brännbergs röstförklaring (bilaga)

Beslutet skickas till
Personalkontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 75
Resultatutjämning av 2012 års över/underskott, övriga
justeringar av 2013 års kommunbidrag samt reviderad
investeringsplan 2013
Dnr 2013.89 ‐04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. resultatutjämningsfonden utökas med totalt 1 571 tkr enligt ekonomi‐
kontorets förslag i bilaga 1
2. driftbudgeten utökas med totalt 2 756 tkr enligt ekonomikontorets förslag
i bilaga 1. Resurstillskotten finansieras genom nedräkning av anslaget för
2013 års räntekostnader
3. kommunbidrag 2013 tillförs totalt 2 885 tkr enligt ekonomikontorets
förslag bilaga 2. Resurstillskotten finansieras genom nedräkning av
anslaget för 2013 års räntekostnader. Konsekvenser för 2014‐2016 beaktas
i arbetet med Strategisk plan och budget 2014‐2016
4. nämnder/förvaltningar beviljas tilläggsanslag i 2013 års budget för 2012
års löneöversyn med totalt 82 965 tkr, enligt bilaga 3. Medel anvisas från
kommunfullmäktiges anslag för löneökningar. Konsekvenser för 2014‐
2016 beaktas i arbetet med Strategisk plan och budget 2014‐2016
5. förslag till revidering av investeringsplan 2013 fastställs om totalt 103 506
tkr enligt bilaga 4.

Reservationer
Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS), Anette
Asplund (KD), Nina Berggård (V) och Erland Nilsson (LBPO) reserverar sig
mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nämnder/förvaltningar har lagt fram förslag till hantering av driftbudgetens
resultat i bokslut 2012 samt förslag till justeringar av 2013 års kommun‐
bidrag. Vid beredning av förslagen har ekonomikontoret utgått ifrån
gällande principer för resultatutjämning och ombudgetering.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

36 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 75 (forts)
Ekonomikontorets förslag till reglering mot resultatutjämningsfond uppgår
till 1 571 tkr.
Ekonomikontorets förslag till ombudgeteringar uppgår till 2 756 tkr och
förslag till övriga justeringar av kommunbidrag 2013 uppgår till 2 885 tkr.
Medel för löneökningar finns reserverade i kommunfullmäktiges anslag för
löneöversyner och utfördelas till respektive nämnd/förvaltning när löne‐
förhandlingarna är slutförda. Helårseffekten av 2012 års löneökningar för år
2013 och framåt uppgår till totalt 82 965 tkr enligt bilaga.
Av budgeterad investeringsvolym år 2012 på 800 943 tkr har 179 930 tkr inte
upparbetats under året. Revidering av 2013 års investeringsplan föreslås till
103 506 tkr.
Pga. en lägre investeringsvolym 2012 har kommunens upplåningsbehov
blivit mindre än beräknat. Detta medför att budgeterade räntekostnader 2013
blir lägre vilket kan finansiera föreslagna tillskott i driftbudgeten 2013.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐11 § 40 beslutat bifalla
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 67 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (FP) föreslår att socialnämndens resultatutjämningsfond
nollställs.
Jonas Brännberg (RS) föreslår att systemet med resultatutjämningsfond
avskaffas. Vidare föreslår Brännberg bifalla Thomas Olofssons förslag.
Carola Lidén (C), Bertil Bartholdsson (V), Erland Nilsson (LBPO) och Anette
Asplund (KD) stödjer Thomas Olofssons förslag.
Karl Petersen (S) Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

37 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 75 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Thomas Olofssons förslag
och Jonas Brännbergs förslag under proposition och finner att fullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag







Resultatutjämning av över‐ och underskott i driftbudget 2012 (bilaga 1)
Justering av kommunbidrag 2013 (bilaga 2)
Löneöversyn 2012 (bilaga 3)
Revidering investeringsplan 2013 (bilaga 4)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐11 § 40
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 67

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

38 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

39 (64)

§ 76
Redovisning av handläggning av motioner
Dnr 2013.178‐008

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

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får
då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.”
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens kansli
2013‐02‐26 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av motioner.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i oktober 2012.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐11 § 66 beslutat föreslå kommunfullmäktige
godkänna upprättad förteckning över handläggningen av motioner. Paragrafen
förklarades omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 68 beslutat föreslå fullmäktige bifalla arbets‐ och
personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 76 (forts)

Beslutsunderlag
 Förteckning över handläggning av motioner 2013‐02‐26 (bilaga)
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐11 § 66
 Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 68

Beslutet skickas till
Berörda förvaltningar
Berörda nämnds‐ och bolagsordföranden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

40 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 77
Aktieägaravtal – Luleå Näringsliv Holding AB
Dnr 2013.11‐90

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat aktieägaravtal mellan
Luleå Näringsliv Holding AB och Luleå kommun.

Reservation
Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP), Anette Asplund (KD) och Nina
Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

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.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25 § 49 beslutar återremittera ärendet då
delar av bilagan saknades.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐03‐11 § 68 beslutat föreslå
kommunfullmäktige godkänna upprättat aktieägaravtal mellan Luleå
Näringsliv Holding AB och Luleå kommun. Paragrafen förklarades
omedelbart justerad.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

41 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 77 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013‐03‐11 § 71 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden Thomas Olofssons tilläggsförslag under
proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Beslutsunderlag







Aktieägaravtal (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 15
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐02‐11 § 33
Kommunfullmäktiges beslut 2013‐02‐25 § 49 (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐03‐11 § 68
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐03‐11 § 71

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv Holding AB
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

42 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

43 (64)

§ 78
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt SoL per den 31 december 2012
Dnr 2013.164‐70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedan framlagda statistikrapport
avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
per den 31 december 2012.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänstlagen 16 kap 6 § h föreskriver att socialnämnden ska redovisa till
fullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som inte verkställs 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.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut att rapportera inom föreskriven tid per den 31 december 2012
fördelade på typ av insats och kön.

Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om funktions‐hindrade enligt
SoL
IFO = Individ‐ och familjeomsorg
Särskilt boende ÄO
Dagverksamhet/sysselsättning ÄO
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning OF
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på män
respektive kvinnor

Summa
total

5
0
0
0
0

2
0
0
0
0

0

1(barn)

7
0
0
0
0
1

Familjehem IFO

0

0

0

Summa total

5

3

8

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

44 (64)

§ 78 (forts)
Socialnämnden rapporterar 8 st gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte har
verkställts inom föreskriven tid, 90 dagar från det att biståndet beviljades
Särskilt boende ÄO (7 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på att det saknats lediga bostäder. I fyra fall
har personen tackat nej till erbjuden bostad på grund av olika skäl att han eller hon
inte vill flytta till vård och omsorgsboende.
Verkställda under
Verkställt under
Återstår att
redovisningsperioden
redovisningsperioden verkställa
(väntat 3‐4 mån)
(väntat 3 ‐ 4 mån)
inom
redovisnings
perioden
0
3
4 (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
2012‐03‐31
2012‐06‐30
2012‐09‐30
2012‐12‐31
Särskilt boende ÄO
2
42
24
7
Korttidsboende ÄO
0
0
0
0
Särskilt boende OF
0
0
0
0
Kontaktperson OF
0
0
0
0
Dagverksamhet/sys
sel‐sättning OF
0
0
0
0
Kontaktperson IFO
0
0
0
0
Kontaktfamilj IFO
2
0
1
1
Familjehem IFO
0
0
0
0
Synq IFO
0
0
0
0
Anhörigbehandling
0
0
0
0
Summa
4
42
25
8
Socialnämnden har 2013‐02‐15 § 21 beslutat föreslå fullmäktige godkänna
framlagda statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen per den 31 december 2012.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 78 (forts)

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

Beslutsunderlag



Socialnämndens förslag till beslut 2013‐02‐15 § 21
Rapporteringsunderlag från verksamheterna för verkställighet av
beslut om vård och omsorgsboende och kontaktfamiljer

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

46 (64)

§ 79
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt LSS per den 31 december 2012
Dnr 2013.165‐731

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedan framlagda statistikrapport avseende ej
verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 31 december 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.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande beslut att
rapportera inom föreskriven tid per den 31 december 2012 fördelade på typ av insats
och kön.
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)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

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

Utdragsbestyrkande

Summa
total
0
0
0
3
0
2
0
0

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

47 (64)

§ 79 (forts)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
Summa total

0

3

3

0
3

0
5

0
8

För redovisningsperioden anmäler socialnämnden 8 st gynnande beslut enligt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom föreskriven tid.
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS (3 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lämplig
personal/uppdragtagare.
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet 9.6 LSS (2 st)
Ej verkställt inom föreskriven tid grund av att det inte gått att rekrytera lämplig
kontaktfamilj.
Bostad med särskild service 9.9 LSS (3 st)
Ej verkställt inom föreskriven tid på grund av att det saknats lediga bostäder. Ett av
dessa beslut är verkställt under perioden 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‐
06‐30
09‐30
12‐31
Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
0
0
0
Biträde av personlig assistans (9.2)
0
0
0
Ledsagarservice (9.3)
0
0
0
Biträde av kontaktperson (9.4)
2
4
3
Avlösarservice i hemmet (9.5)
0
0
0
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
1
1
2
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)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25
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§ 79 (forts)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna
(9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
Summa total

6

6

3

0
9

0
11

0
8

Socialnämnden har 2013‐02‐15 § 22 beslutat föreslå fullmäktige godkänna framlagda
statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 31
december 2012.

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

Beslutsunderlag
•
•

Socialnämndens förslag till beslut 2013‐02‐15 § 22
Rapporteringsunderlag från verksamheterna för verkställighet beslut av
bistånd enligt 9 § LSS

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 80
Interpellation om varmbassängen i Råneå vårdcentral
Dnr 2013.110‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

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?

Sammanträdet
Ordföranden för socialnämnen Margareta Bladfors Eriksson lämnar följande
svar och föreslår att interpellationen därmed anses besvarad.
”Den varmvattenbassäng som finns i samma fastighet som Råneå
vårdcentral hyr Norrbottens läns landsting i sin helhet av tekniska
förvaltningen. Hur landstinget nyttjar den är den fråga som kommunen inte
rår över. Hyresgästen i detta fall landstinget bestämmer själv vilka
öppettider de anser nödvändiga. Om det finns efterfrågan på varmbad
utifrån ett hälso‐ och sjukvårdsperspektiv är mitt råd till de som har behov
av detta att kontakta Råneå vårdcentral”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Margareta Bladfors Erikssons förslag under proposition
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

49 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 80 (forts)

Beslutsunderlag



Interpellation från Erland Nilsson (LBPO)
Svar på interpellationen från Margareta Bladfors Eriksson

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

50 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 81
Meddelande om ny ledamot och ersättare för
rättvisepartiet socialisterna
Dnr 2013.117‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga meddelandet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt protokoll 2013‐02‐12 beslutar länsstyrelsen att utse David Hedberg till
ny ledamot i kommunfullmäktige för tiden till och med den 31 oktober 2014.
David Hedberg ersätter Johanna Evans som avsagt sig uppdraget.
Till ny ersättare inom rättvisepartiet socialisterna utser länsstyrelsen för
samma tid Signe Engström.

Beslutsunderlag


Länsstyrelsens protokoll 2013‐01‐12

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 82
Val av ny ledamot och ersättare för moderata
samlingspartiet i fritidsnämnden
Dnr 2013.180‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniella Nilsson som ny ledamot och
Albin Zettervall till ny ersättare i fritidsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Örjan Lindström har avsagt sig uppdraget som ledamot i fritidsnämnden.
Moderata samlingspartiet föreslår att
‐

Daniella Nilsson (nu ersättare), Mitjelvägen 17, 975 91 LULEÅ utses till
ny ledamot i fritidsnämnden t o m 2014‐12‐31

‐

Albin Zettervall, Oppibysvägen 6, Björsbyn, 975 96 LULEÅ utses till ny
sista ersättare i fritidsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Örjan Lindström
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Örjan Lindström
Daniella Nilsson
Albin Zettervall
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

52 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 83
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i Luleå
Kommunföretag AB
Dnr 2012.607‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kristiina Starck Enman till ny sista
ersättare i Luleå Kommunföretag AB t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Lenita Ericson har avsagt sig uppdraget som ersättare i Luleå
Kommunföretag AB.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Kristiina Starck Enman. Kvarnbäcksvägen 31, 974 51 LULEÅ utses till ny
sista ersättare i Luleå Kommunföretag AB t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Lenita Ericson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Lenita Ericson
Kristiina Starck Enman
Luleå Kommunföretag AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

53 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 84
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i
kulturnämnden
Dnr 2012.773‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kerstin Olsson till ny sista ersättare i
kulturnämnden tom 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Helen Viita (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Kerstin Olsson, Björngatan 20, 972 31 LULEÅ utses till ny sista ersättare i
kulturnämnden

Beslutsunderlag



Avsägelse från Helen Viita
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Helen Viita
Kerstin Olsson
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 85
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i
kulturnämnden
Dnr 2013.197‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Zakaria Anwar till ny sista ersättare
i kulturnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Lassinantti har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Zakaria Anwar, Klintvägen 89, 973 32 LULEÅ utses till ny sista ersättare i
kulturnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Jonas Lassinantti
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Jonas Lassinantti
Zakaria Anwar
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 86
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i
jämställdhetskommittén
Dnr 2012.772‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Kerstin Olsson till ny sista ersättare i
jämställdhetskommittén t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Helen Viita har avsagt sig uppdraget som ersättare i jämställdhetskommittén
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Kerstin Olsson, Björngatan 20, 972 31 LULEÅ utses till ny sista ersättare i
jämställdhetskommittén t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Helena Viita
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Helen Viita
Kerstin Olsson
Jämställdhetskommittén

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 87
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i
socialnämnden
Dnr 2013.86‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Tanja Hagert till ny ersättare i
socialnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Jennie Arvidsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Tanja Hagert utses till ny ersättare i socialnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Jennie Arvidsson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Jennie Arvidsson
Tanja Hagert
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

57 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 88
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i
socialnämnden
Dnr 2012.777‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Wallmark till ny sista ersättare i
socialnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Kent Rönnbäck har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Jan Wallmark, Söruddsvägen 52, 974 55 LULEÅ utses till ny sista
ersättare i socialnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Kent Rönnbäck
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Kent Rönnbäck
Jan Wallmark
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

58 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 89
Val av ny ledamot och ersättare för socialdemokraterna
i miljönämnden
Dnr 2012.524‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Hanna Sundqvist till ny ledamot
och Irma Widén till ny sista ersättare i miljönämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Shilpi Sinha har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljönämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Hanna Sundqvist (nu ersättare), Fänriksgatan 23, 973 61 LULEÅ utses
till ny ledamot i miljönämnden t o m 2014‐12‐31.

‐

Irma Widén, Blomgatan 11 A, 973 31 LULEÅ utses till ny sista ersättare
i miljönämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Shilpi Sinha
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Shilpi Sinha
Hanna Sundqvist
Irma Widén
Miljönämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 90
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i
byggnadsnämnden
Dnr 2012.769‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingemar Palo till ny sista ersättare
i byggnadsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Lindholm har avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnads‐
nämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Ingemar Palo, Sorteringsvägen 4, 954 42 SÖDRA SUNDERBYN utses till
ny sista ersättare i byggnadsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Fredrik Lindholm
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Fredrik Lindholm
Ingemar Palo
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 91
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i barn‐ och
utbildningsnämnden
Dnr 2013.122‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carina Sammeli till ny sista ersättare
i barn‐ och utbildningsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Annika Stävenborg Vennberg har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn‐
och utbildningsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Carina Sammeli, Rundgatan 19 K, 974 33 LULEÅ utses till ny sista
ersättare i barn‐ och utbildningsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Annika Stävenborg Vennberg
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Annika Stävenborg Vennberg
Carina Sammeli
Barn‐ och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

61 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 92
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i tekniska
nämnden
Dnr 2012.768‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Isaksson till ny sista ersättare
i tekniska nämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Fredrik Lindholm har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Patrik Isaksson, Malmuddsvägen 72, 972 45 LULEÅ utses till ny sista
ersättare i tekniska nämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Fredrik Lindholm
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Fredrik Lindholm
Patrik Isaksson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

62 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 93
Val av ny ledamot för socialdemokraterna i Luleå
Bogserbåts AB
Dnr 2013.198‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingvar Edelsvärd till ledamot i Luleå
Bogserbåts AB t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Patrik Persson har avsagt sig uppdraget som ledamot i Luleå Bogserbåts AB.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Ingvar Edelswärd, Vattugatan 6, 972 39 LULEÅ utses till ny ledamot i
Luleå Bogserbåts AB t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Patrik Persson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Patrik Persson
Ingvar Edelswärd
Luleå Bogserbåts AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

63 (64)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐03‐25

§ 94
Val av ledamot för moderata samlingspartiet i barn‐ och
utbildningsnämnden
Dnr 2013.125‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Camilla Rydbjörk till ny ledamot i
barn‐ och utbildningsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Tünde Pettersson har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn‐ och
utbildningsnämnden.
Moderata samlingspartiet föreslår att
‐

Camilla Rydbjörk, Trumslagargatan 15, 976 31 Luleå utses till ny ledamot
i barn‐ och utbildningsnämnden t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag
 Avsägelse från Tünde Pettersson
 Moderata samlingspartiets nominering

Beslutet skickas till
Tünde Pettersson
Camilla Rydbjörk
Barn‐ och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

64 (64)

