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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐04‐15

§ 91
Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för
förvaltningsplan samt samråd med anledning av
miljöbedömning av åtgärdsprogram för Bottenvikens
vattendistrikt
Dnr 2012.758‐42

Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till
Vattenmyndigheten. Luleå kommun vill särskilt påpeka att kommunernas
förhållande till vattenmyndigheten bör göras tydligare, att kustvatten‐
förekomsterna bör prioriteras för ett bättre kunskapsunderlag samt att
vattenrådens funktion bör utvärderas.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget från Vattenmyndigheten innehåller tre olika delar; Arbetsprogram
med tidtabell, Översikt av väsentliga frågor samt Miljöbedömning.
Vattenförvaltningen bedrivs i 6‐årscykler och varje cykel avslutas med ett
beslut i vattendelegationen (regionalt organ) om förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vattendistriktet. Arbetet är nu
inne på sin andra cykel och förslaget har skickats ut för samråd inför beslutet
i delegationen.
Kommunens vattengrupp med tjänstemän från tekniska förvaltningen,
miljökontoret, fritidsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret har behandlat
ärendet. Stadsbyggnadskontoret har samordnat svaret och styrgruppen för
vattenfrågor har godkänt förslaget.
Synpunkter lämnas på Arbetsprogram med tidtabell samt Översikt av
väsentliga frågor. Synpunkter lämnas inte på Miljöbedömningen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

1 (28)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐04‐15

§ 91 (forts)

Stadsbyggnadskontorets yttrande
Synpunkter på arbetsprogram med tidtabell
En beskrivning saknas av hur kommunen kan, förutom genom att svara på
olika remisser och delta i vattenråden, vara en tydligare part i arbetet. Vilken
samverkan behövs, i vilka frågor och när i cykeln?
Synpunkter på översikt av väsentliga frågor
Utmaningar
I listan med särskilda utmaningar saknas den fysiska påverkan som
muddringar ger framförallt i kustvattnen. I beskrivningen av distriktets
vattenkvalitet är kustvattenförekomsterna de som har en sämre status
samtidigt som de också är utpekade utifrån osäkra bedömningar och brister i
kunskapsunderlag. Satsningar på att förbättra underlaget och analysmetoder
för kustvattnen bör prioriteras.
Samverkan
En beskrivning av kommunen som samverkanspart i förhållande till
vattenmyndigheten saknas. Kommunen beskrivs som viktig för samverkan
på lokal nivå men inte i förhållande till den regionala nivån. Vattenråden har
förändrats till att bli mer och mer dominerade av kommuner och de större
organisationerna vilket gör att de fungerar sämre och sämre som ett lokalt
samverkansorgan. Flera av råden fungerar inte som samverkansorgan.
Vattenrådens funktion behöver utvärderas.
Länet har vattenrådsområden som är geografiskt för stora för att engagera
annat än de stora aktörer, Luleå/Råneå älv samt kusten är två exempel på
sådana områden.
Den politiska samverkansgruppen som nämnts har varken en tydlig roll eller
uppdrag.
Övervakning
Vad är ett lokalt åtgärdsprogram som nämns på sidan 33? Det som beskrivs
att kommunerna måste budgetera och planera för känns inte igen.
Kartläggning
Arbetet med att verifiera bedömningarna ska prioriteras. Verifieringen borde
börja med kustvattenförekomsterna eftersom de i högre grad är utpekade
med sämre status och även har ett bristfälligt underlag för detta.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐04‐15

§ 91 (forts)
Miljökvalitetsnormer
Det bör beskrivas att de uppenbara bristerna i underlaget för klassificeringen
också leder till en osäker tillämpning förutom att normerna är nya.

Beslutsunderlag
 Samrådshandlingar från Vattenmyndigheten
 Stadsbyggnadskontorets yttrande 2013‐02‐28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

3 (28)
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Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐04‐15

§ 92
Rapport om klimatfärdplan
Dnr 2013.65‐42

Miljönämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker rapporten om klimatfärdplan 2050 med
synpunkter som framgår av bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets
rapport om klimatfärdsplan. Sammanfattning av rapporten bifogas.
Yttrandet ska vara Miljödepartementet tillhanda senast 2013‐04‐23.
Kommunstyrelsens kansli har begärt in yttrande från miljönämnden.
Arbets‐ och personalutskottet har 203‐03‐25 § 78 beslutat att ärendet
återkommer vid arbets‐ och personalutskottets sammanträde 2013‐04‐15.

Beskrivning av ärendet
Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning av
en svensk klimatfärdplan för att nå noll i nettoutsläpp av växthusgaser till
2050. Underlaget har tagits fram i samarbete med andra myndigheter.
Rapporten har sänts på remiss till en lång rad organisationer, myndigheter
och kommuner, däribland Luleå kommun. Kommunledningsförvaltningen
har översänt remissen till miljönämnden för yttrande.
Naturvårdsverkets rapport innehåller scenarier för hur nollvisionen skulle
kunna nås och mynnar i ett antal förslag till styrmedel för detta.
Styrmedlen är både sektorsövergripande och sektorsspecifika. De
övergripande handlar om handel med utsläppsrätter, energi‐ och
koldioxidskatter, forskning och innovation, energieffektivitet samt hållbar
konsumtion. De sektorsspecifika styrmedlen berör främst transportsektorn,
industrin, jord‐ och skogsbruk samt infrastruktur och samhällsplanering.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐04‐15

§ 92 (forts)
Rapporten är ett strategidokument med en målpunkt som ligger 40 år bort.
Därför är det naturligt att flertalet av förslagen hålls på en övergripande
nivå. Få av förslagen är skarpa. De handlar mycket om att utreda frågor
vidare och att ta fram nya underlag för beslut längre fram.
I den mån förslagen är mer konkreta är det svårt att förutse de direkta
implikationerna på lokal nivå.
Rapporten kan läsas i sin helhet på www.naturvardsverket.se

Beslutsunderlag




Naturvårdsverkets rapport 6537: Underlag till en färdplan för ett Sverige
utan klimatutsläpp
Sammanfattning, s 7‐14 (bilaga)
Miljönämndens förslag till yttrande 2013‐03‐21 § 24 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2013‐04‐15

§ 93
Motion om att införa ”Nuddisar” i kommunens förskolor
under en prövoperiod
Dnr 2012.175‐008

Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund och Samuel Ek (kristdemokraterna) föreslår i bifogad motion
att Luleå kommun ska införa en prövoperiod av ”nuddisar” på några
förskolor i kommunen.
I motionen lyfter man fram en rad fördelar med ett införande av verktyget;
att administrationen ska minska för förskolans personal samt att det
synliggörs barnens faktiska vistelsetid och antal under dagen samt möjlighet
för föräldrar att betala för den faktiska vistelsetiden.
Kommunfullmäktige har 2012‐03‐26 § 68 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn‐ och
utbildningsnämnden.
Barn‐ och utbildningsnämnden har 2012‐06‐14 § 55 beslutat föreslå att
motionen avslås i avvaktan på en utredning om kostnaderna för införandet
av ett verktyg för rapportering av faktisk närvaro i förskolan.
Arbets‐ och personalutskottet har 2012‐08‐13 § 167 beslutat återremittera
ärendet i avvaktan på den pågående utredningen.
Barn‐ och utbildningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att införa
”nuddisar” under en prövoperiod vid två förskolor i kommunen och
föreslagit barn‐ och utbildningsnämnden att motionen bifalls.
Barn‐ och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2012‐12‐18 § 95.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2013‐04‐15

§ 93 (forts)

Beslutsunderlag






Motion från Anette Asplund och Samuel Ek (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐03‐26 § 68
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2012‐06‐14 § 55
Arbets‐ och personalutskottets beslut 2012‐08‐13 § 167
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2012‐12‐18 § 95

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

7 (28)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2013‐04‐15

§ 94
Medborgarförslag om öppettider för Växhuset
Dnr 2012.684‐008

Barn‐ och utbildningsnämndens och socialnämndens förslag till
beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Anna Keisu mfl föreslår i ett medborgarförslag 2012‐10‐29 att öppna
förskolan Växhuset ska ha öppet även fredagar då många 15‐tim barn är
lediga från förskolan. Kyrkans hus har tidigare haft öppet på fredagar och
antalet besökare var rekordstort, minst 120 personer (uppemot 160 personer).
Öppna förskolan är en bra miljö för barn och föräldrar att umgås i.
Kommunfullmäktige har 2012‐11‐26 § 250 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in gemensamt yttrande
från barn‐ och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Barn‐ och utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma
yttrande
Barn‐ och utbildningsnämnden och socialnämnden instämmer i att
Mötesplatsen Växhuset är en bra miljö för barn och föräldrar att umgås i och
ställer sig positiva till medborgarförslaget ‐ att Mötesplats Växhuset håller
öppet även på fredagar.
Mötesplats Växhuset håller idag öppet fyra dagar per vecka. Två av dagarna,
måndag och torsdag, är det barn‐ och utbildningsförvaltningens personal
som ansvarar för verksamheten. Två dagar är det riktad verksamhet som
socialförvaltningen ansvarar för, t ex grupp för ”unga mammor”. Som
förslagsställaren påpekar är Mötesplats Växhuset stängt fredagar. Fredagar
är en av dagarna då de barn som vistas 15 timmar per vecka på förskolan är
lediga.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐04‐15

§ 94 (forts)





Medborgarförslag från Ann Keisu m fl
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐11‐26 § 250
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐02‐28 § 17
Socialnämndens förslag till beslut 2013‐03‐22 § 55

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

9 (28)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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personalutskott

2013‐04‐15

§ 95
Motion om offensiv satsning av hemrehabilitering för
äldre
Dnr 2012.726‐008

Socialnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen om att utreda möjligheten till en offensiv
satsning av hemrehabilitering för äldre i Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) föreslår i bifogad motion att
utreda en offensiv satsning av hemrehabilitering för äldre i Luleå kommun.
De bygger sitt ställningstagande på att det från och med januari 2013 i och
med överföringen av hemsjukvården till kommunen förs över personal‐
resurser från landstinget. Att hemrehabilitering ökar människors själv‐
ständighet och möjlighet att bo kvar hemma samt minskar behov av
hemtjänst, hjälpmedel och bostadsanpassning. Flera kommuner i Sverige har
satsat på hemrehabilitering och har gjort stora besparingar, t.ex. Östersund
och Kalmar. Det finns en stark evidens för att förebyggande insatser som
fallprevention bland äldre har effekt och kan ge stora besparingar. För att
klara av den omstrukturering som nu görs inom äldreomsorgen i kommunen
att fler äldre ska bo hemma med olika stödformer och i trygghetsboende
behöver kommunen satsa på förebyggande insatser.
Kommunfullmäktige har 2012‐11‐26 § 242 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
socialnämnden.
Socialnämndens yttrande
Socialnämnden har antagit en strategi för äldre med möjlighet till
kvarboende i det egna hemmet, så långt som möjligt. Luleå kommun har
även antagit beslut om en bostadsförsörjningsplan för äldre. I denna ingår
uppbyggnad av trygghetsboende, årgångshus och vård‐ och omsorgsboende.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 95 (forts)
1 februari har kommunerna i länet tagit över ansvaret för hemsjukvården för
alla personer över 18 år i ordinärt boende. Det gäller även för rehabilitering‐
och habilitering i ordinärt boende och hjälpmedelsförskrivning enligt
tröskelprincipen. Allt fler människor uppnår en hög ålder och bor kvar i eget
boende trots stora behov av insatser från både socialtjänsten och hälso‐ och
sjukvården. Ett stort antal äldre som bor hemma har många samtidiga
sjukdomar och funktionsnedsättningar och är beroende av vård‐ och
omsorgsinsatser från olika professioner.
Rehabilitering i hemmet är en viktig del av kommunens hälso‐ och sjukvård.
Målet är att den som har drabbats av sjukdom ska kunna bo kvar i sitt hem
och leva ett så självständigt liv som möjligt med hög livskvalitet.
Ett flertal kommuner i Sverige har arbetat fram olika exempel på arbetssätt
för hemrehabilitering. Östersundsmodellen är en av arbetsmodellerna.
Erfarenheter av hemrehabilitering har visat positiva vinster exempelvis
genom att professionellt teamarbete har stärkts mellan vårdaktörerna, en
ökad livskvalitet har upplevts av det personer som har fått rehabilitering i
hemmiljö istället för i vårdmiljö och ett förändrat arbetssätt har gett
minskade kostnader inom hemtjänsten.

Beslutsunderlag
 Motion från Carola Lidén och Anette Asplund (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐11‐26 § 242
 Socialnämndens förslag till beslut 2013‐03‐22 § 56

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2013‐04‐15

§ 96
Medborgarförslag om folder för information om
vandringsleder i kommunen
Dnr 2011.793‐008

Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara
färdigbehandlat med hänvisning till framtagen folder.

Sammanfattning av ärendet
Inga‐Lill Granberg och Sven Persson föreslår i ett medborgarförslag
2011‐12‐15 att Luleå kommun låter framställa en folder med beskrivning av
vandringsleder i kommunen. Foldern bör innehålla bl a
 ledens namn,
 ledens läge som anges i ord men också med angivande av koordinater,
 allmänna kommunikationsmedel om sådana finns och var uppgifter om
tidtabell kan erhållas,
 kort beskrivning av leden och dess utmärkande drag, inklusive ledens
längd och svårighetsgrad.
 foldern föreslås utformas på svenska och engelska och formatet i stående
halv A4, enkelt att förvara i fickan
Kommunfullmäktige har 2012‐01‐30 § 15 beslutat överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
fritidsnämnden.
Fritidsnämndens yttrande
Fritidsnämnden lämnar följande synpunkter i ärendet.
Fritidsförvaltningens turistbyrå utvecklar ständigt tjänster och produkter för
besökare, ex trycksaker och hemsida. Fritidsförvaltningen kontaktade
förslagslämnarna för att diskutera olika praktiska lösningar för att snabbt
åtgärda problemet med bättre information om vandringsleder.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 96 (forts)
Till sommaren 2012 utformades en enklare informationsfolder som varit
uppskattad (se bilaga). Ca 300 foldrar har hämtats ut på turistbyrån i
Kulturens hus. Till sommaren 2013 ska foldern få en ny layout och
kompletteras med bl a Hertsöstigen och skärgårdsleden. Översättning pågår
till både engelska och tyska.
Utöver Luleå turistbyrå arbetar bl a fritidsförvaltningens friluftssamordnare
med att skapa goda förutsättningar för friluftsliv. I arbetet ingår bl a att
förbättra information om och tillgänglighet till vandringsleder. Den nya
versionen av www.lulea.se kommer också att ha bättre information om
möjligheterna till friluftsliv.

Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Inga‐Lill Granberg och Sven Persson (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐01‐30 § 15
Folder Vandringsleder i kommunen (bilaga)
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐03‐20 § 34

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Medborgarförslag om platser för graffitimålning
Dnr 2012.57‐008

Kulturnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1.

2.

Bifalla medborgarförslaget och att därmed fastslå en förvaltnings‐
överskridande arbetsform för utökningen av antalet graffitiplank i
Luleå. Härmed stärks graffitin som konstform i enlighet med
fullmäktiges beslut.
Tredje stycket i yttrandet ändras enligt följande.
Det ska tydliggöras vem som är huvudman för planket. Antingen är det
tekniska förvaltningen, fritidsförvaltningen eller kulturförvaltningen eller
den som ansöker dvs intressenten/aktören. Det ska också klargöras vem
som ansvarar för städningen runt graffitiplanket.

Tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1.
2.

Bifalla medborgarförslaget
Ge huvudansvar till någon nämnd att genomföra/förverkliga
intentionen i medborgarförslaget, i enlighet med ”Handlingsplan för att
minska klotter och skadegörelse”. Ansvarig nämnd bör ansvara för
tidplan och budget.

Vid tekniska nämndens sammanträde yrkar moderata samlingspartiets
ledamöter och Eugen Karlsson (KD) avslag på medborgarförslaget. Moderata
samlingspartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Oskar Bergström föreslår följande i ett medborgarförslag 2012‐01‐31.
Vi är ett flertal ungdomar som använder oss av graffiti som konstart. Vi anser att
det skulle gynna både Luleå kommun och oss ungdomar att få fler möjligheter till
lagliga ytor att måla på.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 97 (forts)
Vårt förslag är att vi får tillgång till fler platser att utföra graffiti, förslagsvis en
plats i varje stadsdel.
Kommunfullmäktige har 2012‐02‐27 § 36 beslutat att överlåta till
kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt ett gemensamt yttrande från
kulturnämnden och tekniska nämnden.
Kulturnämnden och tekniska nämnden har lämnat bifogade yttranden.

Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Oskar Bergström
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐02‐27 § 36
Kulturnämndens förslag till beslut 2012‐09‐20 § 65 (bilaga)
Tekniska nämndens förslag till beslut 2012‐09‐28 § 103 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 98
Medborgarförslag om bokningssystem för LLTs bussar
Dnr 2012.738‐008

Luleå Lokaltrafik ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Bo Wennström föreslår i medborgarförslag 2012‐11‐27 ett nytt
bokningsbart buss‐system med LLT. Resa som bokas före 24.00 dygnet innan
resdygn blir avgiftsfri. Nuvarande busskortsystem ersätts av legitimation.
Ej bokad resa autogireras månadsvis, automedgivande erfordras.
Besökare sms‐betalar.
Kommunfullmäktige har 2012‐12‐17 § 275 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från Luleå
Lokaltrafik AB.

Luleå Lokaltrafiks yttrande
Idag säljer LLT busskort på LLT Info, som är försäljningsstället beläget på
Smedjegatan, på bussarna samt hos ett antal återförsäljare. LLT säljer även
s k värdekvitton hos ett antal återförsäljare inom Luleå tätort, som är ett
komplement till busskort för de resenärer som reser mer sällan. Inom kort
kommer det att finnas möjlighet att ladda sina busskort via webben, vilket
kommer att förenkla för resenärerna.
Idag går resor med buss inte att boka. LLT kommer i dagsläget inte att arbeta
vidare med ett bokningssystem för resor med buss enligt medborgarförslag.
Detta med anledning av att LLT istället vill prioritera åtgärder för att
förenkla köp av busskort/laddning av busskort för våra resenärer. Dessa
åtgärder har LLT arbetat mycket med under de senaste åren för att få det att
fungera. Ett bokningsbart system skulle även innebära mer administrativt
arbete för LLT, tid och kostnader som kan läggas på åtgärder på redan
pågående teknikutveckling avseende biljettsystem/köp av busskort.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 98 (forts)
LLT har bjudit in Bo Wennström till ett möte, vilket hölls den 18 februari, där
bl a medborgarförslaget diskuterades samt LLTs motiv för yttrandet.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag från Bo Wennström
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐12‐17 § 275
Luleå Lokaltrafik AB förslag till beslut 2013‐03‐27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Medborgarförslag om fler klädbutiker och caféer
Dnr 2013.99‐008

Utvecklingskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med nedanstående yttrande anse
medborgarförslaget besvarat.

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.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25 § 26 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
utvecklingskontoret.
Utvecklingskontorets yttrande

En stor del av Luleå kommun arbete med företagsetableringar sker
genom vårt näringslivsbolag (samägt med näringslivet), Luleå
Näringsliv AB. Bolaget kommer som ett resultat av ert medborgar‐
förslag att kontakta New Yorker och Zara och presentera Luleå som en
bra stad för kommande etableringar.
Ett levande centrum med handel och butiker är viktigt för oss som bor
här och för dem som är intresserade av att flytta hit eller etablera sig
här.
Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Melissa Arpaci
Medborgarförslag från Elsa Estling
Kommunfullmäktiges beslut 2013‐02‐25 § 26
Utvecklingskontorets yttrande 2013‐03‐26

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Delbetänkandet Proportionalitet i val samt
förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94)
Dnr 2013.109‐11

Valnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta redovisade förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Delbetänkandet
Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU
2012:94). Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
30 april 2013. Sammanfattning av betänkandet bifogas.
I betänkandet lägger kommittén fram förslag som rör
1. Proportionaliteten vid val till riksdagen, kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige,
2. Valkretsindelningen för riksdagsval i Västra Götalands län samt valkretsindelningen
för kommuner och landsting,
3. Förhandanmälan av partier för deltagande i val och samtycke till kandidatur, samt
4. Partisymboler på valsedlarna.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun lämnar följande synpunkter. Uppställningen följer disposi‐
tionen i betänkandet.

2.1 Fördelning av mandat – val till riksdagen
Kommunen har ingen erinran mot förslaget.

2.2. Val till kommunfullmäktige
Kommunen har ingen erinran mot förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2.3 Val till landstingsfullmäktige
Kommunen har ingen erinran mot förslaget.

3.1 Riksdagsvalkretsar i Västra Götalands län
Kommunen lämnar inga synpunkter i denna del.

3.2 Valkretsindelning i kommuner
Kommunen har ingen erinran mot förslaget.

3.3 Valkretsindelning i landsting
Kommunen har ingen erinran mot förslaget.

4. Anmälan om deltagande i val
4.10.1 Obligatorisk förhandsanmälan av partier för deltagande i val
Kommunen instämmer i förslaget att det behövs en obligatorisk föranmälan
för att få delta i mandatfördelningen. Kommunen har dock följande
synpunkter på utformningen av förslaget:
1. Tiden för när anmälan ska ha kommit in bör bestämmas till en tidigare
tidpunkt före valdagen än 30 dagar.
Motivering: Tidpunkten bör sättas i så god tid att även ett eventuellt
överklagande av beslutet hinner prövas slutligt innan förtidsröstningen
börjar. Med hänsyn till att allt fler personer använder sig av möjligheten
att förtidsrösta bör det stå klart för väljarna vilka partier som deltar i
valet när förtidsröstningen startar. Det innebär även svårigheter för
röstmottagarna att kunna lämna korrekt information till väljarna om
denna fråga inte är klarlagd innan röstningen.
2. Kommunen ställer sig tveksam till förslaget att en föranmälan kan göras
utan något krav på att partiet har viss organisatorisk form (stadgar och
styrelse) eller att partiet på något annat sätt ska visa att det är av seriös
karaktär.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Motivering: Det synes vara alltför enkelt att tämligen formlöst göra en
föranmälan av en påhittad partibeteckning till riksdagsvalet där
anmälaren inte har en seriös avsikt men där följden blir att
partibeteckningen kommer att finnas med som ett alternativ för väljarna i
samtliga val i landet. Det finns därmed risk för att de problem som
utredningen lyfter fram kring påhittade partier blir till och med större än
för närvarande. Dessutom bär ett val, där de partier som påstås ställa
upp är en blandning av seriösa partier och påhittade partibeteckningar,
inte trovärdighetens prägel.
3. Ett partis anmälan för valet till riksdagen bör inte automatiskt även gälla
val till samtliga landstings‐ och kommunfullmäktige.
Motivering: Denna utformning innebär risk för att framförallt nybildade
partier på riksdagsnivå kommer att anses vara anmälda i landsting och
kommuner utan att de har för avsikt att delta i dessa val. Väljare kan
förledas att rösta på ett sådant parti i tro på att partiet har kandidater och
ställer upp i samtliga val där föranmälan gäller. Det kan även ytterst
innebära att ett sådant parti får mandat, trots att det inte har några
personer som samtyckt till kandidaturen. För att förhindra tomma stolar i
fullmäktige bör övervägas att en valsedel ska bedömas som ogiltig om
den har en partibeteckning för ett parti som inte har några kandidater
som samtyckt till kandidaturen.
4.10.2 Obligatoriskt samtycke till kandidatur

Kommunen instämmer med förslaget.
5. Partisymboler på valsedlar
Kommunen instämmer med förslaget. Kommunen anser dock att det inte
framgår med tydlighet i förslaget (13 kap. 7 § vallagen) att valsedlar som
upptar partisymboler som inte är registrerade eller godkända ska anses
ogiltiga.

Beslutsunderlag





Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier
och kandidater (SOU 2012:94),
Sammanfattning av delbetänkandet (bilaga)
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013‐03‐20 (bilaga)
Valnämndens förslag till beslut 2013‐03‐26 § 2

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 101
Ändring av valdistriktsindelningen
Dnr 2013.293‐11

Valnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen besluta om bifogat förslag till
indelning i valdistrikt.

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ska delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt).
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att det är länsstyrelsen som ska besluta om
kommunens indelning i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Av
samma bestämmelse framgår att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade, om det inte finns särskilda skäl till annat.
Luleå kommun är för närvarande indelat i 42 valdistrikt. Två valdistrikt har
fler än 2 000 röstberättigade och fem stycken färre än 1 000 st. Det finns nu
behov att se över hela indelningen. Förslaget innebär att två nya valdistrikt
skapas och att justeringar av övriga gränser görs. Syftet är att anpassa indel‐
ningen till lämpligt stora områden med hänsyn till uppförandet av nya
bostadsområden, minska de två områden som har för många röstberättigade
samt att gränserna på ett bättre sätt ska följa nyckelkodsindelningen.

Beskrivning av ärendet
Förslaget innebär att det fortfarande kommer att finnas fem valdistrikt som
har färre än 1 000 röstberättigade, enligt statistik per den 1 mars 2013. Dessa
distrikt är Notviken‐Karlsvik (862), Rutvik (846), Porsöudden (973), Jämtön‐
Vitå (699) och Niemisel‐Prästholm (683). De tre förstnämnda distrikten har
enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning en lämplig avgränsning
med hänsyn till omgivande valdistrikt och är förhållandevis nära att uppfylla
kraven på 1 000 röstberättigade. Det finns därmed särskilda skäl att acceptera
att de omfattar något färre röstberättigade. Vad gäller distrikten Jämtön‐Vitå
och Niemisel‐Prästholm är det möjligt att överväga en sammanslagning av
dessa till ett distrikt, men med hänsyn till de långa avstånden anser förvalt‐
ningen att det finns särskilda skäl att ha kvar två distrikt.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Röstberättigade per valdistrikt, 2013‐02‐27 (bilaga)
 Kartor över valdistriktsindelningen (separat bilaga)
 Valnämndens förslag till beslut 2013‐03‐26 § 1

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 102
Ansökan om minoritetspengar för projektet ”Historisk
roman om 1900‐talet”
Dnr 2013.151‐042

Kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Kieri har i egenskap av författare ansökt om 22 000 kr från
minoritetspengar för sitt arbete med projektet ”Historisk roman om 1900‐
talet” och motiverat ansökan i huvudsak av följande skäl. Romanen ska
skildra de mångfaldiga öden från den stora folkomflyttningen som började i
slutet av 1940‐talet när bland annat Tornedalen nästan tömdes på unga
människor som tvingas söderut för att få arbetstillfällen. Projektet innebär
bland annat intervjuer av tornedalingar, även finska, som flyttat till Luleå. En
del intervjuer måste göras på finska eftersom det visat sig att deras
berättelser på svenska blivit färglösa.
Luleå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska sedan den 1 februari
2013 och erhåller därför statsbidrag. Enligt 8 § förordningen (2009:1299) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk, är statsbidraget avsett att
användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning
av de rättigheter som enskilda har enligt lagen och till åtgärder för att stödja
användningen av finska.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det aktuella projektet avser
en historisk roman skriven på svenska där författaren gjort vissa intervjuer
på finska för att mer levande kunna skildra förhållandena. Kommun‐
ledningsförvaltningen bedömer att projektet inte är en sådan åtgärd för att
stödja användningen av finska som statsbidraget är avsett att användas till
och anser därför att ansökningen ska avslås.

Beslutsunderlag
 Ansökan från Gunnar Kieri (bilaga)
 Kansliets tjänsteskrivelse 2013‐04‐02
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 103
Ansökan om serveringstillstånd ‐ Restaurang Sushi Odod
Dnr 2013.24‐192

Kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott beslutar att bevilja tillstånd i
enlighet med ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Jinst AB, organisationsnummer 556794‐9200, har ansökt om tillstånd för
servering av vin, starköl, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten året runt på restaurang Sushi Odod (Kungsgatan 16 i Luleå).
Servering skall pågå måndag till lördag kl. 11.00 – 22.00.
Polismyndigheten, miljönämnden och socialförvaltning har tillstyrkt
ansökan. Räddningstjänsten har i yttrande anfört att personantalet i
restauragen är godkänt för maximalt 80 personer.
Matutbud, kunskapsprov samt personlig lämplighet är uppfyllt.

Beslutsunderlag





Polismyndighetens yttrande
Socialförvaltningens yttrande
Miljönämndens yttrande
Räddningstjänstens yttrande

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 104
Ansökan om serveringstillstånd ‐ Restaurang Cleopatra
AB
2013. 25/192

Kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott beslutar att

1. bevilja Restaurang Cleopatra AB (556901‐4300) serveringstillstånd på
restaurangen. Serveringstiden skall vara måndag ‐ torsdag och söndag kl.
11.00 – 24.00 samt fredag ‐ lördag kl.11.00 ‐ 01.00
2. servering på uteserveringen får ske årligen under perioden 1 maj ‐ 31
augusti fredag ‐ lördag kl. 11.00 – 01.00 samt övriga dagar kl. 11.00 – 24.00
3. återkalla Restaurang Cleopatras (811019‐6006) serveringstillstånd.

Sammanfattning av ärendet
Restaurang Cleopata, enskild firma, har nu ombildats till Restaurang
Cleopatra AB. Nuvarande serveringstillstånd som skall återkallas, innehas av
Restaurang Cleopatra, 811019‐6006.
Restaurang Cleopatra AB, organisationsnummer 556901‐4300, har ansökt om
tillstånd för servering av vin, starköl, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt på restaurang Cleopatra (Laxgatan
19 i Luleå). Servering skall pågå fredag ‐ lördag kl.11.00 ‐ 02.00 och övriga
dagar kl. 11.00 ‐ 01.00 samt årligen på uteserveringen under perioden 1 maj –
31 augusti, fredag ‐ lördag kl. 11.00 – 01.00, övriga dagar kl. 11.00 – 24.00.
Polismyndigheten och socialförvaltningen har tillstyrkt ansökan.
Räddningstjänsten har i yttrande anfört att personantalet i restauragen är
godkänt för maximalt 30 personer.
Miljönämnden har yttrat sig och föreslagit att serveringstiden tidsbegränsas
till sex månader söndag till torsdag fram till klockan 22.00 samt fredag och
lördag fram till klockan 24.00.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Anledningen är att lokalen ligger i ett bostadshus och miljökontoret har
under sommaren 2012 fått in klagomål på Restaurang Cleopatra AB på
grund av störningar från verksamheten. Miljökontoret har inte kontrollerat
om klagomålet är befogat.
Sökanden har därefter ändrat sina serveringstider och ansöker om
öppethållande till kl. 01.00 fredag‐lördag och till kl. 24.00 övriga dagar.
Sökanden anser att de klagomål som kommit till miljökontoret är obefogade
eftersom det enbart är fråga om att bakgrundsmusik spelas och hoppas att
miljökontoret kommer att kontrollera uppgifternas tillförlitlighet.

Beskrivning av ärendet
Rättsliga förutsättningar

Enligt 8 kap 12 § alkohollagen får tillstånd meddelas endast den som
visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska
förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva
verksamheten samt att den kommer att bedrivas i enlighet med de
krav som ställs i alkohollagen.
Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller
av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serverings‐
tillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är
uppfyllda. Kommunen skall alltid bedöma och väga in riskerna för
eventuella olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild
risk för människors hälsa.
Bedömning

Kansliet konstaterar att det för närvarande finns ett serveringstillstånd
med samma serveringtider som den nu aktuella ansökan slutligen har
utformats. De klagomål som miljökontoret hänvisar till synes inte ha
föranlett några åtgärder. Polismyndigheten och socialförvaltningen
har tillstyrkt ansökan. Verksamheten som ska bedrivas är enbart

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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restaurang och sökanden har uppgett att det inte förekommer någon annan
underhållning än bakgrundsmusik.
Sökanden uppfyller alkoholagens krav på varierat matutbud, personlig
lämplighet och har avlagt godkänt kunskapsprov.
Mot bakgrund av detta gör kansliet bedömningen att sökande uppfyller
förutsättningarna för att serveringstillstånd ska kunna beviljas.

Beslutsunderlag





Polismyndighetens yttrande
Socialförvaltningens yttrande
Miljönämndens yttrande
Räddningstjänstens yttrande

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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