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KS § 11
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Ärende
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Sv Kommuner och
Landsting
2012‐12‐20

Cirkulär 12:72
Utfall i kostnads‐ och LSS‐utjämningen 2013

Kommunala
Pensionärsrådet
2012‐12‐13

Sammanträdesprotokoll
§ 23‐25

Kommunlednings‐
förvaltningen
2013‐01‐07

Dnr 2012.207‐32
Svar till Konkurrensverket på skrivelse 2012‐12‐10 angående
granskning av avtal på det kommunala området

Mark‐ och miljö‐
domstolen
2013‐01‐09

Dnr 2012.439‐214
Överklagan av Länsstyrelsen i Norrbottens län, beslut den 14
december 2012, angående detaljplan för del av Malmudden i
Luleå kommun. Länsstyrelsen anser att beslutet inte ska
ändras

Länsstyrelsen
2013‐01‐09

Dnr 2013.26‐16
Samråd gällande handlingsprogram för räddningstjänst
respektive olycksförebyggande verksamhet i Luleå kommun
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 11 (forts)

Avsändare

Ämne

Kommunrevisionen
2013‐01‐11

Dnr 2012.639‐007
Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2012.
Granskningen kommer att följas upp vid årsbokslut/års‐
redovisningen för 2012

Plan‐ och tillväxtutskottet
2013‐01‐21, § 1

Dnr 2013.55‐14
Information om Teknikens Hus verksamhet

Plan‐ och tillväxtutskottet
2013‐01‐21, § 2

Dnr 2013.56‐14
Information om Ice Music in Swedish Lapland

Plan‐ och tillväxtutskottet
2013‐01‐21, § 3

Dnr 2013.57‐14
Information om rapporten ”Gränsdragning mellan de
kommunala förvaltningarna och Lulebo AB avseende
bostäder samt lokaler

Plan‐ och tillväxtutskottet
2013‐01‐21, § 5

Dnr 2013.35‐53
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för en ev. automatbana
mellan Kronan och centrum

Plan‐ och tillväxtutskottet
2013‐01‐21, § 8

Dnr 2013.29‐212
Uppdrag till stadsbyggnadskontoret att upprätta en
fördjupad översiktsplanför Luleå Airport

Kommunledningens
kommunikationskontoret
2013‐01‐14, APU § 1

Dnr 2013.40‐10
Information om medborgarförslag

Kommunledningens
Dnr 2013.41‐00
Kommunikationskontoret Information om webbriktlinjer
2013‐01‐14, APU § 2
Kommunledningens
kansli
2013‐01‐14, APU § 3

Dnr 2013.42‐192
Information om servering av alkohol på särskilt boende

Kommunledningens
kansli
2013‐01‐28, APU § 21

Dnr 2013.75‐10
Information om Winternets samverkan med Luleå kommun

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 11 (forts)
Kommunledningens
kansli
2013‐01‐28, APU § 22

Dnr 2013.76‐02
Information om avtalsläget, löneöversyn m m

Räddnings‐ och
beredskapsutskottet
2012‐12‐13, § 67

Ekonomisk månadsrapport 2012‐11‐30

Räddnings‐ och
beredskapsutskottet
2012‐12‐13, § 69

Rådig insats 2012

Räddnings‐ och
beredskapsutskottet
2012‐12‐13, § 70

5‐kantssamverkan

Räddnings‐ och
beredskapsutskottet
2012‐12‐13, § 71

Information om dammhaveriplaneringen

Räddnings‐ och
beredskapsutskottet
2012‐12‐13, § 72

Information om den årliga medborgarundersökningen som
Statistiska centralbyrån genomför

Kurser och konferenser
Kommunakuten
Stockholm

Juridik för kommunägda företag
2013‐03‐13

Piteå kommun
Piteå

Medborgardialog 2013
2013‐03‐20 ‐‐ 21

Ledamot som är intresserad av att delta i någon av kurserna har att anmäla
önskemål om detta till kommunledningsförvaltningens kansli. Kommun‐
styrelsens ordförande beslutar sedan om deltagande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KS § 12
Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut.

Ärende
Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på
nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande
delegationsordning.

Delegat

Beslutsdatum

Arbets‐ och personalutskottet
Dnr 2012.171‐192
Ändring av villkor om serveringstillstånd –
Restaurang Allstar

2013‐01‐14, § 20

Dnr 2012.196‐192
Varning till Byakrogen i Råneå angående
utskänkningstillståndet

2013‐01‐28, § 30

Dnr 2012.140‐192
Beviljad ansökan om serveringstillstånd – Carne
Grill AB

2013‐01‐28, § 31

Plan‐ och tillväxtutskottet
Dnr 2012.788‐14
Finansiering av Luleå barn‐ och ungdomsteater‐
festival – Anslag 50 000kr

2013‐01‐21, § 11

Dnr 2012.779‐14
Finansiering av förstudie om Ice Music in Sweden
Lapland – Anslag 25 000 kr

2013‐01‐21, § 12

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 12 (forts)

Delegat

Beslutsdatum

Plan‐ och tillväxtutskottet
Dnr 2011.433‐14
Omdisponering av redan beviljad finansiering till
projektet Utveckling Storbrändön

2013‐01‐21, § 13

Kommunstyrelsens ordförande
Dnr 2013.16‐105
Ansökan från Filmgården HB om bidrag till
premiär av kortfilm – Anslag 6 000 kr
Dnr 2013.47‐105
Ansökan från Luleå tekniska universitet om
bidrag och värdskap för middag i samband med
workshop – Anslag 10 000 kr

2013‐01‐07

2013‐01‐28

Annika Eriksson (MP) deltar på Kultur‐
konferensen den 13 november 2012 på hotell
Nordkalotten

2012‐11‐12

Margaretha Lindbäck (S) deltar på utbildnings‐
dag – Utveckla Fullmäktige – årsredovisning och
ansvarsprövning den 11 december 2012 på
Kulturens Hus i Luleå

2012‐12‐07

Ann‐Charlotte Nordström (S) delar på Trygghets‐
konferensen den 10‐11 april på Kulturens Hus i
Luleå

2013‐01‐11

Thomas Olofsson (FP) deltar på Europaforum
XVIII Norra Sverige – Norra Sverige – en
konkurrenskraftig del av EU den 14‐15 mars 2013
på hotell Nordkalotten i Luleå

2013‐01‐24

Annika Eriksson (MP) deltar på cykel‐
konferensen den 13‐14 mars i Örebro

2013‐01‐28

Annika Eriksson (MP) deltar på konferensen om
Kollektivtrafiken – en självklar del i vardagen den
28 februari 2013 på Landstingshuset i Luleå

2013‐01‐28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Delegat

Beslutsdatum

Kommunstyrelsens ordförande
Annika Eriksson (MP) deltar på konferensen om
Socioekonomi – sociala investeringar den 18 mars
2013 på Sunderby Folkhögsskola

2013‐01‐25

Sven Persson (MP) deltar på vintercykel‐
kongressen den 13‐14 februari 2013 i Uleåborg

2013‐01‐29

Kommunchefen
Dnr 2012.820‐04
Teckningsrätt för postgiro och bank samt
utkvitterande av värdehandlingar

2012‐12‐20

Alkoholhandläggaren eller kommunjuristen
Tillfälliga serveringstillstånd

2012‐07‐01 ‐‐ 2012‐12‐31

Serveringstillstånd

2012‐01‐01 ‐‐ 2012‐12‐31

Tillsyn enligt alkohollagen av serveringstillstånd
för allmänheten (A) och slutna sällskap (S)

2012‐07‐01 ‐‐ 2012‐12‐31

Bostadsanpassningshandläggaren
Bostadsanpassningsbidrag

2012‐12‐01 ‐‐ 2012‐12‐31

Bygglovschef
Bostadsanpassningsbidrag

2012‐12‐01 ‐‐ 2012‐12‐30

Stadsbyggnadschefen
Anställningar

December 2012

Personalchefen
Anställningar

2012‐09‐01 ‐‐ 2012‐12‐31

Räddningschefen
Sotning på den egna fastigheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

December 2012

Utdragsbestyrkande
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KS § 13
Medborgarförslag om att sänka höjden på Tjuvholmspiren
Dnr 2012.507‐008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om en sänkning av
höjden på Tjuvholmspiren.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret lämnar följande synpunkter i ärendet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

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

Beslutsunderlag





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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KS § 14
Stadsbyggnadskontorets uppföljning av internkontroll‐
plan 2012 och fastställande av internkontrollplan 2013
Dnr 2013.28‐04

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av resultatet av
uppföljningen av den interna kontrollen, med utgångspunkt från antagen
plan år 2012
2. Kommunstyrelsen fastställer bifogad kontrollplan för år 2013.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret rapporterar genomförd internkontroll 2012 samt
lämnar förslag på planerade interkontrollområden 2013.
Genom att årligen besluta om en kontrollplan för kommunstyrelsen
formuleras obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder.
Detta medför en gemensam standard för våra interna kontroller. Förutom de
obligatoriska kontrollmomenten från kommunstyrelsen kompletterar
nämnderna sina kontrollplaner med egna valda kontrollområden.
Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2013 fastställdes av
kommunstyrelsen 2012‐11‐12 § 242.
Stadsbyggnadskontoret har följt upp internkontrollplanen för år 2012 och
tagit fasta på de av kommunstyrelsens angivna kontrollmoment för år 2013
samt de internkontrollområden som framkommit i revideringen av
verksamhetens processer. Utifrån det har stadsbyggnadskontoret
sammanställt ett förslag på 2013 års kontrollplan.
Stadsbyggnadskontorets föreslår att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen av resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen, med
utgångspunkt från antagen plan år 2012 och att kommunstyrelsen fastställer
bifogad kontrollplan för år 2013.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

13 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 14 (forts)
Arbets‐ och personalutskottets har 2013‐01‐22 § 26 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att godkänna redovisningen av resultatet av
uppföljningen av den interna kontrollen, med utgångspunkt från antagen
plan år 2012 och att fastställa bifogad kontrollplan för år 2013.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Rapportering av den interna kontrollen 2012 (Bilaga)
 Stadsbyggnadskontorets internkontrollplan 2013 (Bilaga)
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐22 § 26

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KS § 15
Departementspromemorian En samlad myndighets‐
struktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49)
Dnr 2012.698‐193

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avstyrka föreliggande förslag till förmån för
vård‐ och omsorgsutredningens tidigare förslag som innebar att
kunskapsstyrningen till folkhälsoområdet och vård‐ och omsorgssystemet
skulle samordnas i en gemensam myndighet.
Vidare anser Luleå kommun att
1. Det nationella folkhälsoområdet ”att ge förutsättningar för en hälsa på
lika villkor” och helhetssyn ska prägla myndigheten.
2. Förslaget ska inte innebära att det kommunala självstyret inskränks
3. Funktionshinderspolitiken samt socialtjänstens roll behöver klargöras.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på departements‐
promemorian ”En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet”.
I denna promemoria föreslås att en ny myndighet för folkhälsofrågor,
Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014 genom att de verksamheter
som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar
för i dag övergår till den nya myndigheten. Till myndigheten förs även
Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk‐ och miljöhälsorapportering,
Socialstyrelsens uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av
Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd. Syftet med sammanslag‐
ningen är att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivare och mer
kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förslaget innebär att FHI
och SMI avvecklas och upphör den 31 december 2013.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen avstyrka föreliggande förslag till
förmån för vård‐ och omsorgsutredningens tidigare förslag som innebar att
kunskapsstyrningen till folkhälsoområdet och vård‐ och omsorgssystemet
skulle samordnas i en gemensam myndighet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 15 (forts)
Stadsbyggnadskontoret avstyrker inte förslaget men efterlyser klargörande
beträffande funktionshinderpolitiken samt socialtjänstens roll. I övrigt anser
stadsbyggnadskontoret att en helhetssyn ska prägla den nya myndigheten
Institutet för folkhälsa och att förslaget inte ska innebära att det kommunala
självstyret inskränks.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 7 beslutat föreslå
kommunstyrelsen avslå föreliggande förslag till förmån för vård‐ och
omsorgsutredningens tidigare förslag som innebar att kunskapsstyrningen
till folkhälsoområdet och vård‐ och omsorgssystemet skulle samordnas i en
gemensam myndighet.
Vidare anser Luleå kommun att det nationella folkhälsoområdet ”att ge
förutsättningar för en hälsa på lika villkor” och helhetssyn ska prägla
myndigheten. Förslaget ska inte innebära att det kommunala självstyret
inskränks. Funktionshinderspolitiken samt socialtjänstens roll behöver
klargöras.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden (S) föreslår bifalla arbets‐ och personalutskottets förslag.
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla departementspromemorians förslag i
sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag och Anders
Josefsson förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Ärendet
Socialnämnden och stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i ärendet.
Socialnämndens yttrande
Socialnämnden avstyrker föreliggande förslag till förmån för vård‐ och
omsorgsutredningens tidigare förslag. Det innebar att kunskapsstyrningen
till folkhälsoområdet och vård‐ och omsorgssystemet skulle samordnas i en
gemensam myndighet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 15 (forts)
Att skapa en ny myndighet, Institutet för folkhälsa, innan man tagit ställning
till hur kunskapsstyrningen av socialtjänsten ska se ut, är inte rätt väg att gå.
En gemensam kunskapsmyndighet vore att föredra och skulle lösa många
av de samordningsproblem som finns idag. Yttrande bifogas.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
I slutbetänkandet Gör det enklare (SOU 2012:33) föreslogs en samlad
struktur för ett antal myndigheter. Förslaget utgick från en funktionell
indelning. Det är synd att förslaget inte genomförs fullt ut.
I En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet tydliggörs lite mer
kring folkhälsoarbetet, vilket saknades i den tidigare utredningen. Men
fortfarande så saknas en analys av nuvarande och framtida utmaningar inom
folkhälsoarbetet och hur den nya myndigheten ska möta dessa. Det är av
största vikt att allt arbete inom den nya myndigheten utgår från det
övergripande nationella målet ”att ge förutsättningar för en hälsa på lika
villkor för hela befolkningen” och att arbetet präglas av helhetssyn och ett
hälsofrämjande perspektiv.
Några skrivningar i En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet
är oklar och kan tolkas som en ökad statlig styrning. Stora delar av
folkhälsoarbetet sker i kommuner och landsting och det är viktigt att det
kommunala självstyret inte inskränks.
Utmaningar som lyfts fram i departementspromemorian är att kunna möta
socialtjänstens behov samt funktionshinderspolitiken. Det är viktigt att dessa
klargörs.
Luleå kommun anser att:

Det nationella folkhälsomålet ”att ge förutsättningar för en hälsa på
lika villkor” och helhetssyn ska prägla den nya myndigheten
Institutet för folkhälsa

Förslaget inte ska innebära att det kommunala självstyret inskränks

Funktionshinderspolitiken samt socialtjänstens roll behöver
klargöras
Miljönämnden avstår från att lämna yttrande över förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag





Remiss från Socialdepartementet 2012‐11‐09
Socialnämndens yttrande 2012‐12‐14 § 213
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2012‐12‐18
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 7

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Socialnämnden
Stadsbyggnadskontoret
Miljönämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KS § 16
Förlängning av satsning Medel för särskilda
folkhälsosatsningar
Dnr 2013.30‐193

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 4 Mkr 2012, 2013 och 2014 för
Medel för särskilda folkhälsosatsningar. Ansökan om projektmedel görs
gemensamt av minst två nämnder och/eller bolag. Ansökningarna bereds av
en beredningsgrupp som gör förslag till stadsbyggnadschefen som fattar
beslut för hela projekttiden.
För 2012 har två projekt beviljats medel, det är Delaktighet och inflytande i
det offentliga rummet, D.I.O.R. samt Pyramiden.
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
1. Kommunledningsförvaltningen i samråd med stadsbyggnadskontoret
föreslår plan‐ och tillväxtutskottet rekommendera kommunfullmäktige
besluta att förlänga satsningen ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar”
även under 2015 och 2016
2. Medel till satsningen föreslås vara 4 Mkr/år.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐01‐21 § 4 beslutat föreslå
kommunfullmäktige besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag med
tillägg om att externa aktörer och organisationer har möjlighet att
tillsammans med kommunala nämnder och bolag ansöka om särskilda
folkhälsomedel.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande ställer plan‐ och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Av de 47 som var aktuella vid terminsstart så var 25 flickor, vanligtvis brukar
pojkarna utgöra två tredjedelar av eleverna på introduktionsprogrammen.
En majoritet av eleverna har någon form av funktionsnedsättning. Många
har stora svårigheter med att ta sig till skolan och/eller att vistas i en
skolmiljö. Många har också stöd i form av insatser från andra myndigheter.
I projektet arbetar en arbetsterapeut, en specialpedagog, två lärare, 50%
skolsköterska, en elevassistent, en fritidspedagog, 50% studievägledare och
50% projektledare från barn‐ och utbildningsförvaltningen, två 50%
konsulter från arbetsmarkandsförvaltningen samt en socionom från
socialförvaltningen.
Jämfört med gymnasieskolans övriga introduktionsprogram finns i
Pyramiden betydligt större möjligheter att möta varje elevs behov. Tack vare
personalens breda kompetens och samverkan mellan förvaltningarna kan
eleverna i mycket högre utsträckning erbjudas till exempel stödjande samtal,
beteendeträning, arbetsförmågebedömning och introduktion på praktik. Det
förvaltningsövergripande arbetet underlättas i hög grad i och med att alla tre
förvaltningarna är delaktiga i projektet.
Övriga inom Medel för särskilda folkhälsosatsningar
I beslutet Medel för särskilda folkhälsosatsningar så anges att
socioekonomiska beräkningar ska göras. Nu pågår satsning med att höja
kunskapen. 17 personer går utbildning i socioekonomiska beräkningar med
nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Dessutom
startar en ny utbildningsomgång till våren.
En dag om utvärderingar har genomförts i samverkan med Luleå tekniska
universitet för 25 personer från olika förvaltningar för att öka kunskapen om
utvärderingar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Budget för Medel för särskilda folkhälsosatsningar

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

2012
4 000 000

2013
4 095 340

2014
2015
2016
?
4 000 000 ?

1 185 000
2 719 660

570 000
1 525 300

1 220 240

x
95 340

X
2 000 040

x
2 779 760

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

Fortsättning av Medel för särskilda folkhälsosatsningar
Medel för särskilda folkhälsosatsningar börjar bli känt i kommunkoncernen
och det skulle vara olyckligt om det inte fanns fler tillfällen att söka medel.
Årets ansökning på tre år och möjligt med ny utlysning för treåriga projekt
med start 2014 skulle behöva göras. Detta innebär att det behövs medel för
2015 och även för 2016. Men samtidigt redan nu se över vad som behöver
förändras och hur en satsning i framtiden skulle kunna se ut.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beredningsgruppen ska följa upp vad som fungerat bra och vad som behöver
förändras när det gäller handläggningen. Detta sker redan i januari. I flertal
av landets kommuner pågår arbete med riktade medel oftast i form av
sociala investeringsfonder. En genomgång av läget i landet planeras. Allt
detta kan ligga till grund för uppföljning av projektet Medel för särskilda
folkhälsosatsningar och förslag till eventuell fortsättning av särskilda medel
för folkhälsosatsningar.

Beslutsunderlag



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐01‐14
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐01‐21 § 4

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Revidering av plan‐ och bygglovstaxan
Dnr 2013.33‐41

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

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande plan‐ och bygglovstaxan beslutades i kommunfullmäktige
2011‐04‐26 § 26 och reviderades i kommunfullmäktige 2011‐12‐19 § 257.
Taxan gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd
av bland annat plan‐ och bygglagen (2010:900) och är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Byggnadsnämndens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta
tilläggen/revideringarna av nuvarande plan‐ och bygglovstaxa att gälla from
2013‐04‐01.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐01‐21 § 7 beslutat föreslå fullmäktige att
anta tilläggen/revideringarna av nuvarande plan‐ och bygglovstaxa att gälla
from 2013‐04‐01.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande ställer plan och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en
tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, i taxan kallad milliprisbasbelopp (mPBB). Denna justeras
automatiskt varje år och för år 2013 är prisbasbeloppet fastställt till 44 500 kr.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 17 (forts)
I vissa av de i taxan ingående delavgifterna finns i avgiftsformeln en
justeringsfaktor benämnd N. Storleken på N‐faktorn har av
kommunfullmäktige delegerats till byggnadsnämnden att besluta. Beslutet
om N‐faktorn ska grundas på invånarantal eller på andra faktorer, t ex
Sveriges Kommuner och Landstings kommungruppsindelning, dock alltid
med beaktande av självkostnadsprincipen.
Beslutade N‐faktorer :
Nb = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av bygglovsavgift)
Np = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av planavgift)
Nk = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av nyttjanderättsavgift)
Taxan har använts sedan maj 2011 och tillämpningen av taxan fungerar i de
flesta delar bra, dock har några brister i taxan uppdagats. Dels finns
otydligheter i taxan och dels är vissa taxor ej anpassade till det arbete som
läggs ner i dessa ärenden. Då taxan fortfarande är att anse som relativt ny är
det viktigt att mer frekvent se över den. Därför lämnar
stadsbyggnadskontoret följande förslag till revidering av nuvarande plan‐
och bygglovstaxa.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att nuvarande plan‐ och bygglovstaxa revideras enligt
nedanstående förslag:
Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra
Avser en sänkning av avgiften i tabellen med taxa för kommunicering med fler än 10 sakägare.
Sakägare 10 ‐

(120 ) 100

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Antal timmar 40 x mPBB
Antal timmar 30 x mPBB
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§ 17 (forts)
Tabell 11a Nybyggnad – Bygglovsavgift
Avser ett tillägg med taxa för cisterner.
Cisterner/st

75 x mPBB

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

101‐200 m2

mPBB x 100

201‐300 m2

mPBB x 150

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

≤ 15 m2

1

8

11

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

18
10

(4) 2
(4) 2

15
11

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

13

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Rivning utanför planlagt område, en‐
och tvåbostadshus
Rivning utanför planlagt område,
flerbostadshus och övriga byggnader

50
100

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

≤1 m2
>1 m2 ‐ ≤5 m2
> 5 m2 ‐ < 20 m2

40 x mPBB
50 x mPBB
100 x mPBB

” Utöver den första skylten (som är den största) i samma ansökan lägger man till 20 x
mPBB/skylt.”

Tabell 18 Marklov/upplag inklusive startbesked
Avser ett tillägg av taxa för upplag (t.ex. återvinningsstationer eller containrar) och stort upplag
(t.ex. materialgårdar).
Upplag, (t ex återvinningsstationer
eller containrar)
Stort upplag (t ex materialgårdar)

75 x m PBB
150 x mPBB

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Tabell 23 a
Moms tillkommer med 25 %. Ersätter skrivningen ” Moms utgår ej för nyttjanderättsavgift” som
står i nuvarande taxa.
> 10 ha

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

Taxan för geografiska områden över 10 ha tas bort då beräkningen visat sig vara onödigt
invecklad.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att
‐ föreslå kommunfullmäktige att anta tilläggen/revideringarna av nuvarande
plan‐ och bygglovstaxa beslutad i kommunfullmäktige 2011‐04‐26 § 26 ( samt
reviderad i kommunfullmäktige 2011‐12‐19 § 257).
Arbetsutskottet föreslår att byggnadsnämnden beslutar i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.

Beslutsunderlag



Reviderad plan‐ och bygglovstaxa 2013‐04‐01 (Bilaga)
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐01‐21 § 7

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Försäljning av del av fastigheterna Öhemmanet 1:11 och
Notviken 4:40 i Luleå kommun inom Tuvåkra
arbetsplatsområde
Dnr. 2013.31‐253

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att till Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB försälja
ett markområde om ca 16000 kvm av fastigheterna Öhemmanet 1:11 och
Notviken 4:40 i enlighet med villkoren nedan och att ge
stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna erforderliga
köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB har vid kontakter med kommunen begärt
att få förvärva ca 16 000 kvm av fastigheterna Öhemmanet 1:11 och Notviken
4:40 i Luleå kommun. Det aktuella området är beläget i direkt anslutning till
Kombiterminalen. Sandahlsbolaget är idag delägare i Kombiterminalbolaget
och för diskussioner med CargoNet om att överta driftsverksamheten vid
Kombiterminalen. För att uppnå effektivare terminaldrift vill Sandahls‐
bolaget samordna verksamheten med sin egen åkeriverksamhet som idag är
etablerad på norra Storheden. Bolaget har för avsikt att flytta
åkeriverksamheten från Storheden till det aktuella markområdet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB får
förvärva det aktuella markområdet enligt gällande markpristaxa, dvs 80 kr
per kvm, och med villkor om att byggnationen på området dels påbörjas i
väsentlig omfattning senast 2013‐09‐01 dels att köparen dessförinnan träffat
skriftlig överenskommelse om övertagande av driftsverksamheten vid
Kombiterminalen. Övriga villkor ska också vara att Sandahlsbolagen betalar
kostnader för lagfart, bygglov, va‐anslutning, el, fjärrvärme mm enligt
gällande taxor.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Stadsbyggnadskontoret förslår kommunstyrelsen besluta att till
Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB försälja ett markområde om ca 16000 kvm
av fastigheterna Öhemmanet 1:11 och Notviken 4:40 i enlighet med villkoren
nedan och att ge stadsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna
erforderliga köpehandlingar.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐01‐21 § 9 beslutat enligt stadsbyggnads‐
kontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer plan‐ och tillväxtutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐01‐08
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐01‐21 § 9

Beslutet skickas till
Sandahlsbolagen i Skillingaryd AB
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

30 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 19
Markanvisning till Galären AB på del av fastigheten
Mjölkudden 3:33 i Luleå kommun
Dnr. 2013.32‐214

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stadsbyggnadskontoret att
upprätta detaljplan för området och att anvisa mark inom Mjölkudden
3:33 till Galären AB med villkor enligt nedan.
2. Beslutet förutsätter att detaljplanen är antagen senast 2014‐12‐31, i annat
fall ska markanvisningen omprövas.

Sammanfattning av ärende
Fastigheten Mjölkudden 3:33 har varit bebyggd med en kommunal förskola
som numera är riven. Fastigheten har en areal på 11609 kvm och gränsar mot
bostäderna i Radiomasten och Tunaskolan. Galären AB har 2012‐07‐02
inkommit med en begäran om markanvisning på området för att bygga ca 50
stadsradhus. Galärens förslag är att bostäderna ska upplåtas med
bostadsrätt, vara miljöcertifierade med varierade tegelfasader samt att
området ska ges ett stadsmässigt uttryck med smala gator och generösa
stensättningar.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Galären AB erhåller markanvisning för
att uppföra stadsradhus på fastigheten. För att möjliggöra ny bebyggelse på
fastigheten måste en ny detaljplan tas fram. Galären ska tillhandahålla
underlag för planarbetet. Markanvisningen föreslås gälla ett år efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft. Om Galären AB inte har påbörjat
husproduktion i väsentlig omfattning senast ett år efter det att detaljplanen
för området vunnit laga kraft förfaller denna markanvisning utan rätt för
Galären AB till ersättning för nedlagda kostnader.
Så snart detaljplaneutformningen är klar avser stadsbyggnadskontoret att
återkomma med förslag om villkoren för exploateringen och
fastighetsöverlåtelsen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

31 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 19 (forts)
Stadsbyggnadskontorets föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till
stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för området och att anvisa
mark inom Mjölkudden 3:33 till Galären AB med villkor enligt nedan.
Beslutet förutsätter att detaljplanen är antagen senast 2014‐12‐31, i annat fall
ska markanvisningen omprövas.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐01‐21 § 10 beslutat enligt stadsbyggnads‐
kontorets förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer plan‐ och tillväxtutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐01‐08
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐01‐21 § 10

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Galären AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

32 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 20
Medborgarförslag om särskilda parkeringar för elbilar
Dnr 2012.387‐008

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Reservation
Annika Eriksson (MP) reseverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Per Göransson framför i ett medborgarförslag ett önskemål att det i Luleå centrum
ska anläggas särskilda parkeringsplatser för elbilar. Förslaget motiveras med att
elbilar bidrar till en bättre luft tack vare de minskade utsläppen jämfört med övriga
personbilar. Parkeringsplatserna föreslås även innefatta en laddningsstople och
parkeringarna föreslås vara avgiftsfria.
Kommunfullmäktige har 2012‐06‐18 § 147 beslutat att tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas samt att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i
ärendet.
Tekniska nämnden har 2012‐12‐13 beslutat föreslå kommunstyrelsen att
avslå medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 4 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets‐och personalutskottets förslag och Annika
Erikssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

33 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 20 (forts)

Ärendet
Tekniska nämnden avger följande yttrande i ärendet.
Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån fanns det 2011 36 741 bilar i trafik i
Luleå kommun. Av dessa fanns ingen bil som endast använde el som drivmedel
men 11 st elhybridbilar. Dock pekar utveckling på att allt fler i framtiden kommer
att välja en elbil/elhybrid men hur fort efterfrågan och försäljning stiger är svårt att
förutse.
Det är även oklart hur utvecklingen kring laddningen av elbilar kan komma att se
ut i framtiden; om detta främst kommer att vara centrerat till den privata bostaden,
bensinstationer eller parkeringsplatser. Idag är det en helt privat marknad som
förser fordon med drivmedel. Detta gör att ett anläggande av särskilda
parkeringsplatser för elbilar i dagsläget inte bör göras ännu, utan förslaget bör
ligga till sig till dess utvecklingen visar på både behov av laddning och hur den
tekniska infrastrukturen skall lösas.

Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Per Göransson (Bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐06‐18 § 147
Tekniska nämndens förslag till beslut 2012‐12‐13 § 145
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 4

Beslutet skickas till
Per Göransson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

34 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 21
Medborgarförslag om cykelväg med bro mellan Mjölkudden
och Gültzauudden
Dnr 2012.261‐008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om cykelväg med
bro mellan Mjölkudden och Gültzauudden.

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

35 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 21 (forts)

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

Beslutsunderlag






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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

36 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 22
Medborgarförslag om genomfartsled i Luleå
Dnr 2012.129‐008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om genom‐
fartsled i Luleå.

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

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

2.

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

3.

Ett trafikljus för biltrafik i korsningen
Residensgatan/ Repslagargatan.

4.

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

5.

En ny utfart från residensbostaden mot
Residensgatan.

6.

En cirkulationsplats i korsningen
Sandviksgatan/Residensgatan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

37 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 22 (forts)
Kommunfullmäktige har 2012‐03‐26 § 71 beslutat tillåta att medborgar‐
förslaget får ställas samt att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 6 beslutat föreslå
kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

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

Beslutsunderlag






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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

38 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 23
Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag
om överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommuner
Dnr 2012.766‐42

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge miljönämndens förslag till yttrande enligt
nedan.

Sammanfattning av ärendet
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen utrett eventuell
överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommuner samt kommit in med
rapport från detta uppdrag. Regeringen önskar få synpunkter på denna
rapport och har skickat ut den på remiss till bland annat Luleå kommun.
Luleå kommun ska yttra sig till Miljödepartementet senast 2013‐02‐20.
Miljönämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen avge miljökontorets
förslag till yttranden enligt nedan.
Miljönämnden behandlade ärendet 2013‐01‐24 och beslutade föreslå
kommunstyrelsen avge miljökontorets yttrande enligt nedan.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐22 § 27 beslutat enligt
miljönämndens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ärendet
Miljönämndens arbetsutskott föreslår miljönämnden avge följande yttrande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

39 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 23 (forts)
Inom Luleå kommun finns det ett fåtal verksamheter som berörs av den
”primärleverantörstillsyn” som rapporten handlar om. Det torde inte vara
aktuellt för miljönämnden att begära att få tillsynen överlåten om
möjligheten fanns, så miljönämnden bör därför avstå från att lämna
synpunkter i denna del.
Det finns dock ett problem som kortfattat omnämns i rapporten, bland annat
under avsnitt 4.4. Inom Luleå kommun finns det företag (detaljhandel) som
dels har svenska leverantörer av sina produkter, men som även tar in
produkter direkt från utlandet. Dessa är då primärleverantörer för de
produkter som tas in från utlandet (med Kemikalieinspektionen som
tillsynsmyndighet) och vanliga leverantörer för övriga produkter med
kommunen (miljönämnden) som tillsynsmyndighet. En konsekvens som
detta kan få är exempelvis att om miljönämnden vid tillsyn noterar två olika
kemiska produkter med samma brist och den ena har en svensk leverantör
och den andra en utländsk kan miljönämnden bara ställa krav på den med
svensk leverantör. För den andra kan miljönämnden bara tipsa
Kemikalieinspektionen om den noterade bristen.
Miljökontoret anser därför att ”vanlig” detaljhandelstillsyn bör ligga på
kommunen även om den kemiska produkten har köpts in från utlandet och
företaget i denna del därmed är en primärleverantör. Miljökontoret anser att
Kemikalieinspektionens resonemang i avsnitt 4.4 om delat tillsynsansvar
mellan Kemikalieinspektionen och kommunen för detaljhandelsledet är bra.

Beslutsunderlag





Miljödepartementets remiss 2012‐11‐28
Sammanfattning (Bilaga)
Miljönämndens arbetsutskotts förslag 2013‐01‐17
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐22 § 27

Beslutet skickas till
Miljödepartementet
Miljönämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

40 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 24
Departementspromemorian Marknadsföring m m av
modersmjölkersättning och tillskottsnäring
Dnr 2012.700‐46

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till ny lag om
marknadsföring m m av modersmjölkersättning och tillskottsnäring.

Sammanfattning av ärendet
I promemorian föreslås att den nya lagen ska genomföra bestämmelserna om
marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december
2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av
direktiv 1999/21/EG. Syftet med direktivet är att säkerställa att
modersmjölkersättning används på rätt sätt, på basis av riktig information
och genom tillbörlig marknadsföring.
Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om dels marknadsföring av
modersmjölksersättning och tillskottsnäring, dels användning av
modersmjölksersättning som sänkts eller sålts till förmånspris till
institutioner och organisationer.
Det föreslås bl a att marknadsföring av modersmjölkersättning endast ska
vara tillåten i vetenskapliga publikationer och publikationer inriktade på
spädbarnsvård. Dessutom ställs särskilda krav på utformningen av
marknadsföringen. Vidare föreslås att konsumentverket ska utöva tillsyn
över den nya lagens bestämmelser om marknadsföring. Offentlig kontroll
ska dock bedrivas av den kommunala nämnd som bedriver offentlig kontroll
enligt livsmedelslagstiftningen.
Miljönämnden och konsumentnämnden tillstyrker ny lag om
marknadsföring m m av modersmjölkersättning och tillskottsnäring.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 8 beslutat föreslå
kommunstyrelsen tillstyrka förslaget till ny lag om marknadsföring m m av
modersmjölkersättning och tillskottsnäring.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

41 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 24 (forts)

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Den 21 maj 1981 antog Förenta Nationernas Världshälsoorganisation den
internationella koden om marknadsföring av bröstmjölksersättningar (WHO‐
koden). WHO‐koden var resultatet av de rekommendationer till
medlemsstaterna som gavs 1978 vid trettioförsta World Health Assembley
om att ”motverka undernäring hos spädbarn och småbarn genom att stödja
och främja amning och reglera otillbörlig marknadsföring av spädbarnsmat
som kan ersätta bröstmjölk”. Bestämmelserna i WHO‐koden har sedan 1980‐
talet genomförts i Sverige genom föreskrifter och allmänna råd utfärdade av
Livsmedelsverket och Socialstyrelsen samt genom
marknadsföringslagstiftning.
Det krävs att de regler som genomför ett direktiv är bindande och att
enskilda har möjlighet att identifiera sina rättigheter enligt direktivet och kan
göra dessa rättigheter gällande vid domstol. EU‐domstolen har t ex
underkänt att genomförande av direktiv kan ske genom administrativ praxis
eftersom sådan praxis kan ändras efter en myndighets gottfinnande och inte
alltid offentliggöras i önskad utsträckning.
Sverige är skyldigt att på ett korrekt sätt genomföra EU:s direktiv och det har
ansetts otillräckligt att direktiv genomförs genom administrativ praxis. Mot
denna bakgrund finns det anledning att ta ställning till om nationella
bestämmelser bör införas för att tydliggöra att bestämmelserna om
marknadsföring i direktiv 2006/141/EG är fullständigt genomförda i Sverige.

Beslutsunderlag





Remiss från Landsbygdsdepartementet 2012‐11‐01
Miljönämndens förslag till beslut 2012‐12‐13 § 69
Konsumentnämndens förslag till beslut 2012‐12‐12 § 49
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 8

Beslutet skickas till
Landsbygdsdepartementet, Miljönämnden, Konsumentnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

42 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 25
Räddningstjänstens internkontrollplan 2013
Dnr 2013.135‐04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna räddningstjänstens internkontroll‐
plan 2013.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat förslag till internkontrollplan 2013 enligt
bilaga.
Räddnings‐ och beredskapsutskottet har 2012‐12‐13 § 68 beslutat föreslå
kommunstyrelsen godkänna förslaget till kontrollplan 2013.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Räddningstjänstens internkontroll plan 2013 (bilaga)
Räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag till beslut 2012‐12‐13 § 68

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 26
CEMR‐deklarationen för jämställdhetsintegrering i Luleå
Dnr 2013.25‐00

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

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 26 (forts)
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att Luleå
kommun undertecknar CEMR‐deklarationen som ska gälla hela
kommunkoncernen. En handlingsplan tas fram i projektform under 2013‐
2014 med stöd av en extern konsult. Personalkontoret ansvarar för
samordningen. Personalkontoret föreslår att 250 tkr tillförs personalkontorets
budget 2013 och 2014 för att täcka kostnader för konsultstöd och
utbildningsinsatser medan ekonomikontoret föreslår att finansieringen sker
inom ramen för det tilldelade kommunbidraget på personalkontoret.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐22 § 24 beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Berggård (V) föreslår bifalla arbets‐ och personalutskottets förslag.
Vidare föreslår Berggård ett tillägg om att en uppföljningsrapport ska lämnas
till kommunstyrelsen under 2014.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla arbets‐ och personalutskottets förslag
samt Nina Berggårds tilläggsförslag.
Anders Josefsson (M) föreslår avslag på punkt 5 om kostnader för
konsultstöd i arbets‐ och personalutskottets förslag och bifall i övrigt.
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla arbets‐ och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag och Anders
Josefssons avslagsförslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller arbets‐ och personalutskottets förslag.
Vidare ställer ordföranden Nina Berggårds tilläggsförslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Personalkontoret har avgett yttrande i ärendet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

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

Beslutsunderlag





Fakta om CEMR‐deklarationen (Bilaga)
Kortfakta om CEMR‐deklarationen
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013‐01‐10
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐22 § 24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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KS § 27
2012 års löneöversyn, tilläggsanslag Budget 2012 samt
justering av kommunbidrag Strategisk Plan och Budget
2013‐2015
Dnr 2012.802‐04

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag




Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012‐12‐13
2012 års lönerevision (Bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 9

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunstyrelsen
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KS § 28
Ansökan om kommunal borgen för konvertering av lån –
Lulebo AB
Dnr 2012.798‐04

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

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

Omsättningsdatum
17 mars
30 september
4 december

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 28 (forts)

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

50 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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KS § 29
Revisorernas granskning av internkontroll vid upp‐
handling och inköp
Dnr 2012.107‐007

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande till revisorerna enligt kommunlednings‐
förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har gjort en granskning om kommunen har en tillräcklig intern
kontroll så att upphandling och inköp kan hanteras på ett ändamålsenligt
sätt. De önskar svar på ett antal uppföljningsfrågor och rekommendationer,
markerade med kursiv stil.
Kommunledningsförvaltningens ekonomikontor föreslår kommunstyrelsen
besluta att avge yttrande till revisorerna enligt nedan.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 11 beslutat enligt kommun‐
ledningsförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ekonomikontorets yttrande
En väsentlig förutsättning för en förbättrad uppföljning av avtalstroheten är
att samtliga avtal, inklusive direktupphandlingar, registreras i kommunens
gemensamma avtalsdatabas.
 Vilka åtgärder vidtar kommunstyrelsen för att samtliga avtal ska
registreras?

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 29 (forts)
I kommunens inköpsriktlinjer anges att samtliga leverantörsavtal upprättade
av kommunens förvaltningar ska registreras i kommunens gemensamma
avtalsdatabas. Arbetet med att registrera avtalen har fortsatt under hösten
genom att kommunens inköpssamordnare har fått tillgång till och utbildning
i systemet TendSign. En ytterligare utbildning planeras i januari. Därefter
fortsätter arbetet med att registrera tecknade avtal samtidigt som
inköpssamordnarna går över till att utföra direktupphandlingar över 50 000
kr i systemet. I och med detta registreras avtalen automatiskt när en
direktupphandling avslutats. Enligt inköpsriktlinjerna har även behöriga
beställare rätt att utföra direktupphandlingar. I de fall då behöriga beställare
genomför direktupphandlingar över 50 000 kr ansvarar inköpssamordnaren
för att de registreras i systemet.
Ekonomikontoret har gjort mätningar av antalet registrerade avtal för att
följa takten i avtalsregistreringen. I oktober 2012 var antalet registrerade avtal
442 st. I december är antalet 458 st. Ekonomikontoret bedömer att antalet
registrerade avtal kommer att öka efter att samtliga inköpssamordnare
ytterligare utbildas i januari.
Därtill arbetar nämnderna aktivt med uppföljning av inköpsprocessen genom
att ha köptrohet till kommunens avtal som ett mål i styrkortet.
Avtalsregistreringen påverkar nämndens köptrohet positivt eftersom det i
uppföljningsverktyget QlikView synliggörs vilka leverantörer som inte kan
återfinnas i avtalsdatabasen. Inköpssamordnarna har i december fått tillgång
och utbildning i uppföljningsverktyget. Ekonomikontoret bedömer att
uppföljningsverktyget är en framgångsfaktor för avtalsregistreringen.
 När beräknas samtliga avtal vara registrerade i den gemensamma
avtalsdatabasen?
Ekonomikontoret ställer krav på att de avtal som registreras också ska
registreras tillsammans med upphandlingsunderlag och vinnande anbud.
Detta förlänger ledtiden för registreringen då handlingarna finns lagrade på
spridda platser i kommunen och i olika verksamhetssystem.
Ekonomikontoret bedömer att samtliga avtal kommer att registreras under

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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det första halvåret 2013, under förutsättning att alla förvaltningar hinner med
att registrera samtliga avtal.
Att samtliga leverantörsidentiteter anges med fullständiga och riktiga
organisationsnummer är en viktig förutsättning för avstämning mellan
avtalsdatabas och leverantörsregister. Enligt kommunstyrelsens tidigare
yttrande har ”ekonomikontoret i samband med implementeringen av ett nytt
uppföljningssystem påbörjat arbetet med att införa obligatoriska
organisationsnummer i leverantörsregistret”.
 Vilken tidplan gäller för detta?
Information har gått ut till samtliga som har behörighet att registrera nya
leverantörer, att organisationsnummer är ett krav vid upplägg av nya
leverantörer.
Det är ett mycket tidskrävande arbete att komplettera hela leverantörs‐
registret med organisationsnummer där det saknas. Vid halvårsskiftet
bedöms dock leverantörsregistret ha kompletterats i sådan utsträckning att
endast leverantörer med mindre inköpsbelopp kvarstår.
 Vilka kontroller sker fram till dess att ovanstående förbättringsarbete
har genomförts?
Ekonomikontoret kontrollerar att de leverantörer som finns registrerade i
den centrala avtalsdatabasen också finns upplagda med korrekt
organisationsnummer i leverantörsregistret. Ekonomikontoret gör
rutinmässigt kontroller av alla nyupplagda leverantörer.
För att kunna göra en så effektiv analys som möjligt av avtalstrohet mot
leverantörsbetalningar rekommenderar vi att betalningsmottagarna
kategoriseras. På så sätt kan betalningsmottagare där det inte finns avtal
exkluderas från analysen. Detta kan t ex gälla betalningar till associationer
inom kommunkoncernen, bidrag i olika former samt betalningar till
myndigheter och privatpersoner.
Ekonomikontoret utredde hösten 2009 möjligheterna att kategorisera
betalningsmottagarna i ekonomisystemets leverantörsregister.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Leverantörsregistret möjliggör endast en kod per leverantör och koden är
inte möjlig att datumstyra. Begränsningarna leder till en analys som är alltför
grov och som dessutom inte är spårbar över tid. Av den anledningen har
ekonomikontoret istället utvecklat ett uppföljningsverktyg som kategoriserar
fakturor och transaktioner och därmed indirekt betalningsmottagare.
Kategoriseringen bygger på kontering, exkludering av konton och
tillämpning av ”godkända” leverantörer såsom myndigheter och andra
leverantörer där inköpen inte omfattas av LOU. Ekonomikontoret bedömer
att denna kategorisering bidrar till en mer effektiv analys av avtalstrohet än
den som revisorerna föreslår.
Det är väsentligt att kontinuerligt kontrollera att leverantörer är aktiva och
sköter sina åligganden avseende skatter och avgifter.


Vilka kontroller genomförs för att bedöma om leverantörer behöver
spärras för inköp, registrering och/eller betalning?

De leverantörer som kommunen har ramavtal med kontrolleras kvartalsvis
avseende skatter och avgifter löpande via en kreditbevakningsfunktion i
upphandlingssystemet TendSign. Kommunen har rätt att häva avtal med
omedelbar verkan om leverantören försätts i konkurs, likvidation, inte
betalar skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som
följer av lag eller lagakraftvunnen dom eller domslut.
En rutin är under uppförande som innebär att leverantörer som hamnar på
Svensk Handels varningslista spärras om de är upplagda i
leverantörsregistret.
Arbetet med leverantörsfakturor, inklusive upplägg av nya leverantörer är
delegerat och genomförs även på förvaltningarna.


Vilka övergripande kontroller och uppföljningar genomför
kommunstyrelsen/ekonomikontoret för att säkerställa att fastställda
rutiner och riktlinjer följs?

Alla förvaltningar ansvarar själva för att lägga upp rutiner och kontrollera att
rutinerna efterlevs. Varje nyupplagd leverantör kontrolleras av
ekonomikontoret.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Vilka kontroller sker att betalning av faktura som avser inköp mot
ramavtal går till rätt företag, dvs det företag som kommunen har avtal
med?

Den huvudsakliga kontrollen av rätt betalningsmottagare sker i samband
med att leverantören läggs upp i leverantörsregistret eller ändrar sitt plus‐
eller bankgironummer.
Med underlag av vad som framgår av bilaga 1 i rapporten inklusive
specifikation, begränsat till utbetalningar över tröskelvärdet för
direktupphandling (totalt 249 leverantörer) önskar revisorerna få följande
besvarat och/eller kommenterat:
Finner kommunstyrelsen att:
Leveranser under 2011 har betalats där inköpet skulle ha föregåtts av en
upphandling?
Ekonomikontoret har tillsammans med förvaltningarna gjort en analys av
specifikationen och de 249 leverantörerna. Varje leverantör finns
kommenterad i bifogad specifikation, se bilaga 1‐3.
Analysen visar att det finns leverantörer där:
 kommunen har avtal men som inte har kunnat automatmatchas på grund
av felaktigt registrerat organisationsnummer i ekonomisystemet
 inköpen inte omfattas av LOU ex lokalhyror, bidrag och elevpeng
 inköpen direktupphandlats hos förvaltningarna i enlighet med
kommunens inköpsriktlinjer då centralt avtal saknats
 inköpen strider mot kommunens avtal
 inköpen inte är upphandlade enligt LOU eller LUF
Sammanfattningsvis visar analysen att 90 av de 249 leverantörerna avser
inköp som skulle ha föregåtts av en upphandling.
a) Leveranser betalats där upphandlingen inte skett enligt LOU och/eller
kommunens policy
Se ovan.
b) Om leveranser enligt a. och eller b. ovan identifierats, vilka åtgärder har
utförts alternativt planeras att utföras för att detta inte ska kunna
upprepas.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Resultatet av analysen kommer att återkopplas till förvaltningarna för
åtgärder/förbättringar. Ekonomikontorets inköpsavdelning stödjer
förvaltningarnas arbete med att vidta åtgärder.
Ekonomikontoret har med hjälp av tillgängliga uppföljningsverktyg
uppmärksammat behovet av nya avtalsområden. Upphandlingar inom ett
flertal områden har genomförts under 2011/2012.
Ekonomikontoret planerar att fortsätta arbetet med att vidareutveckla
inköpsprocessen och inköpsorganisationen i samarbete med förvaltningarna
genom följande mål och aktiviteter 2013:
 öka nyttjandegraden av e‐handelssystemet
 utveckla supporten för inköpsprocessen och e‐handelssystemet
 införa elektroniska rekvisitioner istället för papperrekvisitioner och
pappersbeställningar för att styra alla inköp till e‐handelssystemet
 ytterligare utveckla uppföljningsverktyget för inköpsprocessen
 kompetensutveckla inköpssamordnare
 fortsatt samarbete med förvaltningarna för registrering av upphandlade
avtal i kommunens centrala avtalsdatabas.
Luleå kommun är en förebild för många kommuner i arbetet med en effektiv
inköpsorganisation och ökad avtalstrohet. Kommunen har trots detta mycket
arbete kvar för att uppnå en 100% följsamhet till LOU och kommunens avtal.
För att lyckas med detta arbete krävs att förvaltningsledningen aktivt följer
upp och förbättrar avtalstroheten. Förvaltningarnas stora antal beställare bör
begränsas och inköpen samordnas via utsedda och utbildade behöriga
beställare för att öka effektiviteten. En ytterligare framgångsfaktor är att
förvaltningarnas inköpssamordnare har tillräckligt med utrymme i sin tjänst
och ett starkt uttalat uppdrag att driva inköpsfrågor i sin förvaltning.

Beslutsunderlag
 Kommunrevisionens skrivelse 2012‐10‐19
 Ekonomikontorets tjänsteskrivelse med bilagor 2013‐01‐02
Bilaga 1 Leverantörer med avtal
Bilaga 2 Betalningar som ej omfattas av LOU/LUF
Bilaga 3 Leverantörer med inköp utan avtal/upphandling
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 11

Beslut skickas till
Kommunrevisionen, KPMG, Ekonomikontoret
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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KS § 30
Kommunrevisionens granskningsrapport ”Anslag för
oförutsedda utgifter samt EU‐projekt”
Dnr 2012.719‐007

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge nedanstående yttrande som framställts i
samarbete mellan ekonomikontoret och kansliet med följande förändring
(markerad med kursiv stil) avseende systematisk redovisning över nyttjade
och kvarstående anslag:
... Sammanställningen tas sedan upp som meddelande på
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tre gånger per år i samband med
delårsrapport och årsredovisning.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har genomfört en granskning av anslag för oförutsedda utgifter
samt EU‐projekt i syfte att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
tillfredsställande intern kontroll avseende redovisning och uppföljning av
anslagen. De lyfter fram ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen
som noteras i kursiv stil nedan. Yttrandet har framställts i samarbete mellan
ekonomikontoret och kansliet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avge
nedanstående yttrande som framställts i samarbete mellan ekonomikontoret
och kansliet.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 12 beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag
med tillägg markerad med kursiv stil: ... Sammanställningen tas sedan upp
som meddelande på kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tre gånger per år i
samband med delårsrapport och årsredovisning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

57 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 30 (forts)

Kommunledningsförvaltningens yttrande


Se över redovisningen i delårsrapporter och årsredovisning för att
möjliggöra en ändamålsenlig uppföljning för KFs oförutsedda och EU‐
potten.

Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda behov samt medel för strategiska utvecklingsinsatser
kommer i fortsättningen att särredovisas under finansförvaltningen i
strategisk plan, delårsrapporter och årsredovisning. Dessutom kommer
medel för beslutade EU‐projekt att redovisas separat under
kommunledningsförvaltningen i delårsrapporter och årsredovisning. Då
finns möjlighet att följa dessa poster från budget till delårsrapport och
årsredovisning.



Införa någon form av systematisk redovisning över nyttjade och
kvarstående anslag till kommunstyrelsen/fullmäktige under löpande år.

Löpande under året upprättar handläggare på ekonomikontoret en
sammanställning över samtliga beslut om fördelning av medel från
oförutsedda. Denna sammanställning ska i fortsättningen diarieföras vid
uppdateringar. Sammanställningen tas sedan upp som meddelande på
KS/KF varannan månad.



Överväga att ta fram riktlinjer/rutiner för nyttjande av anslag för
oförutsedda utgifter för fullmäktige respektive kommunstyrelsen.

Det är inte aktuellt att ta fram riktlinjer/rutiner för nyttjande av anslag då
anslaget till sin art är avsedd att användas till områden som inte är
förutsedda.
Själva syftet med anslaget är att ge fullmäktige och kommunstyrelsen
handlingsutrymme i en tid då kommunens verksamheter förändras i rask

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

58 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 30 (forts)
takt och staden Luleå expanderar. Delar av förändringsarbetet initierar vi
själva eller i samverkan med övriga kommuner/aktörer i länet medan andra
föranleds av initiativ på nationell nivå. Fungerande riktlinjer måste ur det
perspektivet bli väldigt övergripande och i dagsläget görs bedömningen att
värdet av dem då blir tveksamt.

Beslutsunderlag





Kommunrevisionens slutdokument 2012‐11‐16
Granskningsrapport
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012‐12‐10
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 12

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
KPMG
Ekonomikontoret
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 31
Gemensam nämnd i Norrbotten för implementering av
strategin för eSamhället ‐ Inriktningsbeslut
Dnr 2012.804‐01

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Luleå kommun, tillsammans med andra intresserade kommuner i länet,
bildar en gemensam nämnd i Norrbottens län med syfte att samordna
utvecklingsarbetet för att uppnå intentionerna i Strategin för e‐samhället
2. Luleå kommun inrättar denna nämnd i sin organisation
3. kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta reglemente och
samverkansavtal för den nya nämnden samt bjuda in övriga kommuner i
länet.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

60 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå arbets‐ och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag mot Anders
Josefssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbets‐ och
personalutskottets förslag.

Beslutsunderlag




Kommunförbundet Norrbotten, sammanträdesprotokoll 2012‐12‐13
Utredningsgruppens förslag (Bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 13

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 32
Tilläggsanslag för investeringsobjekt nytt diariesystem
2013
Dnr 2012.826‐04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett tilläggsanslag om 300 000 kronor i
samband med implementering av nytt diariesystem 2013. Medel för
ändamålet beaktas vid revidering av 2013 års budget i samband med 2012 års
bokslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har i investeringsbudget 2013 beviljats ett
anslag om 3 mkr för upphandling av nytt diariesystem för Luleå kommun. I
investeringsanslaget ingår inte kostnader för implementering och utbildning
av personal i samband med byte till nytt system.
På kommunledningsförvaltningens kansli planerar nuvarande system‐
administratör för kommunstyrelsens diarium att gå i pension vid årsskiftet
2013/2014. Den person som ska efterträda henne bör tillträda hösten 2013 i
samband med implementering av det nya diariesystemet för att säkerställa
kompetensen inom området.
Kommunledningsförvaltningens kansli och ekonomikontor föreslår
kommunstyrelsen besluta bevilja ett tilläggsanslag om 300 000 kronor i
samband med implementering av nytt diariesystem 2013. Medel för
ändamålet beaktas vid revidering av 2013 års budget i samband med 2012 års
bokslut.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 14 beslutat enligt kommun‐
ledningsförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

62 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 32 (forts)

Beslutsunderlag




Kansliets tjänsteskrivelse 2012‐12‐20
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013‐01‐02
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 14

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

63 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 33
Aktieägaravtal – Luleå Näringsliv Holding AB
Dnr 2013.11‐90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat aktieägaravtal mellan
Luleå Näringsliv Holding AB och Luleå kommun.

Reservation
Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) 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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Thomas Olofsson (FP) föreslår ett tillägg om att bolagsordingen för Luleå
Näringsliv Holding AB, § 7 kompletteras med att en ledamot från Luleå
kommuns lekmannarevision ska ingå i bolagets revision.
Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) stödjer Thomas Olofssons förslag.
Ordföranden yrkar avslag på Thomas Olofssons förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

64 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag och Thomas
Olofssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Beslutsunderlag



Aktieägaravtal (Bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

65 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 34
Ansökan om bidrag – Sveriges Nordkalottkommitté
Dnr 2012.785‐042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag med 15 000 kronor för
verksamhetsåret 2013 samt anvisa medel ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Nordkalottkommitté ansöker om ett bidrag på 25 000 kronor för
verksamhetsåret 2012. Verksamhetsåret innehåller sedvanligt samarbete med
broderorganisationer i Norge, Finland och Ryssland.
För verksamhetsåret 2012 erhöll Sveriges Nordkalottkommitté ett bidrag om
25 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen besluta
bevilja bidrag med 15 000 kronor samt anvisa medel ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda utgifter.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 16 beslutat föreslå
kommunstyrelsen bevilja bidrag med 15 000 kronor samt anvisa medel ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ersättare Margareta Bladfors Eriksson anmäler jäv och deltar inte i
överläggningen av ärendet.
Anders Josefsson (M) föreslår avslå ansökan om bidrag.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag för
verksamhetsåret 2013.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

66 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 34 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden (S) föreslår Nina Berggårds förslag och Anders Josefssons
förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Nina
Berggårds förslag.

Beslutsunderlag
 Sveriges Nordkalottkommittés ansökan 2012‐12‐01
 Kommunledningsförvaltningens kanslis förslag
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 16

Beslutet skickas till
Sveriges Nordkalottkommitté
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

67 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 35
Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2013.19‐00

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) yrkar bifall till arbets‐ och personalutskottets förslag
med förtydligande avseende § 14 enligt följande:
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan
ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som
ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

68 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 35 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag




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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

69 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 36
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr 2013.20‐00

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderat förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen (daterat 2013‐01‐14) med följande ändringar:
1. Beloppsgränserna är oförändrade jämfört med nu gällande
delegationsordning med undantag av beloppsgränsen för
stadsbyggnadschefen.
2. Beloppsgränsen för stadsbyggnadschefen fastställs till 2 mkr.

Reservationer
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP) och Nina Berggård (V) reserverar sig
mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kansli har genomfört en översyn av
kommunstyrelsens delegationsordning. Anledningen till översynen är främst
de förändringar i lagstiftningen som ägt rum. Förköpslagen upphörde
2010‐05‐01. En ny skollag infördes 2011‐07‐01. I övrigt har delegationer som
gäller generellt för samtliga förvaltningschefer samlats under en rubrik
medan de områdesspecifika typer av ärenden som en tjänsteman,
förvaltningschef eller annan delegat, har att hantera redovisas för sig.
Det reviderade förslaget har remitterats till förvaltningschefer och
kommunledningsförvaltningens kontorschefer för synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta anta
reviderat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 18 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att anta reviderat förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen (daterat 2013‐01‐14).
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

70 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 36 (forts)

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår ändringar i beloppsgränser enligt nedan:
Arbets‐ och personalutskottets beslutanderätt punkt 2 – 2 mkr
Kommunchefens beslutanderätt punkt 4 – 2 mkr
Förvaltningschefs/kontorschefs beslutanderätt punkt 3 – 500 tkr
Stadsbyggnadschefens beslutanderätt punkt 1 – 500 tkr
Inköpschefens beslutanderätt – 1 mkr
Yvonne Stålnacke föreslår oförändrade beloppsgränser jämfört med
nuvarande delegationsordning med undantag av beloppsgränsen för
stadsbyggnadschefen som föreslås uppgå till 2 mkr.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla Anders Josefssons förslag.
Vidare föreslår Berggård avslag på förslag om kommunchefens delegation
beträffande anställning av förvaltningschefer (se kommunchefens
beslutanderätt sidan 5 punkt 1).
Carola Lidén (C) och Thomas Olofsson (FP) biträder Anders Josefssons
förslag om beloppsgränser och Nina Berggårds förslag om anställning av
förvaltningschefer.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes och Anders Josefssons förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Stålnackes förslag.
Vidare ställer ordföranden Nina Berggårds förslag om anställning av
förvaltningschefer under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår
förslaget.

Beslutsunderlag




Kommunledningsförvaltningens kanslis tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens delegationsordning ‐ förslag (Bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐14 § 18

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

71 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 37
Revidering av fullmäktiges arbetsordning
Dnr 2013.21‐00

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagda förslag (daterat 2013‐01‐14) till
arbetsordning för kommunfullmäktige med två förändringar;
1

Meningen om förslagsställarens yttranderätt i fullmäktige när förslaget
behandlas stryks (§ 30 sidan 11)

2

Till § 30 görs ett tillägg om att medborgarförslag ska vara inlämnade
senast 14 dagar före fullmäktiges sammanträde för att det ska kunna
anmälas på närmast följande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kansli har genomfört en allmän översyn av
fullmäktiges arbetsordning.
Där så är möjligt görs konsekvent referenser till lagstiftning. Hanteringen av
snabbinterpellationer som fullmäktige beslutade 1994‐11‐28 har även
inarbetats i dokumentet ( § 32 p 4).
Den största föreslagna förändringen finns under § 30 Medborgarförslag.
Syftet med en ändrad hantering av medborgarförslag är att förkorta tiden
förslagsställaren får vänta på besked och att inte belasta den politiska
administrationen med frågor utanför fullmäktiges befogenhetsområde. Nytt
är också att nämnderna ska återrapportera sina beslut rörande
medborgarförslag vid två tillfällen under året.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att anta bilagda
förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐14 § 19 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta bilagda förslag (daterat 2013‐01‐14) till

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

72 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 37 (forts)
arbetsordning för kommunfullmäktige med förändringen att meningen om
förslagsställarens yttranderätt i fullmäktige när förslaget behandlas stryks
(§ 30 sidan 11).

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden (S) föreslår bifalla arbets‐ och personalutskottets förslag. Vidare
föreslår ordföranden ett tillägg under § 30 om att medborgarförslag ska vara
inlämnade senast 14 dar före fullmäktiges sammanträde för att de ska kunna
anmälas på närmast följande sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

73 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 38
Förslag till ändringar i strafftidslagen
Dnr 2012.775‐11

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förslaget.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått en remiss från Justitiedepartementet med möjlighet
att lämna yttrande över en promemoria med förslag om ändringar i
strafftidslagen. Förslaget i promemorian är att regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om
skyldigheter för kommuner, landsting och enskilda att vidta åtgärder i
anledning av att en nöjdförklaring mottagits och att lämna uppgifter om
verkställighet av dom i vissa fall.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att Luleå
kommun inte har några invändningar mot förslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐28 § 28 beslutat enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Nöjdförklaring är en förklaring av en dömd att han avstår från att överklaga
en dom i ett brottmål i enlighet med bestämmelserna i lagen om beräkning
av strafftid m.m. Nöjdförklaring av den som är häktad kan avges inför
chefen för det häkte där han är intagen. Om den häktade är intagen inom den
rättspsykiatriska vården eller i den rättspsykiatriska undersöknings‐
verksamheten får han avge nöjdförklaring även inom dessa verksamheter.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

74 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 38 (forts)
I dagsläget berörs inte kommuner av den föreslagna ändringen eftersom
sådan rättspsykiatrisk vård eller undersökning inte bedrivs i kommunal regi.
Det finns för närvarande inte heller något sådant förslag. Den nu aktuella
förändringen är i denna del främst aktuell för landstingen.

Beslutsunderlag
• Remiss från Justitiedepartementet, 2012‐12‐06
• Sammanfattande problembeskrivning (Bilaga)
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
• Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐28 § 28
Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

75 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 39
Ärendehantering i Luleå kommun
Dnr 2013.49‐00

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta bifogat förslag till ärendehantering i Luleå
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kansli har under hösten 2012 tagit fram ett
gemensamt arbetssätt för den kommunala nämndadministrationen. Syftet
med dokumentet är att tydliggöra roller och ansvar för att på så sätt
kvalitetssäkra hanteringen av den politiska beslutsprocessen. Den inledande
delen utgör ett allmänt kunskapsstöd som på ett övergripande sätt beskriver
regelverket inom området.
Arbetet har bedrivits tillsammans med övriga förvaltningar. Dokumentet har
remitterats till förvaltningschefer och kommunledningsförvaltningens
kontorschefer för synpunkter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
bifogat förslag till ärendehantering i Luleå kommun.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐01‐28 § 29 beslutat enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Berggård (V) förslår att förslag till beslut ska stå sist utom i beslutande
instans.
Margareta Bladfors Eriksson (S), Annika Eriksson (MP), Ingrid Norberg (S)
och Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla arbets‐ och personalutskottets
förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

76 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 39 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag och Nina
Berggårds förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Beslutsunderlag




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till Ärendehantering i Luleå kommun (Bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐01‐28 § 29

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

77 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 40
Detaljplan för del av Svartön, del av Svartöstaden 13:36
Dnr 2013.34‐214

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

78 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 40 (forts)

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande (S) ställer plan‐ och tillväxtutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag










Översiktskarta (bilaga)
Plankarta (bilaga)
Planbestämmelser (bilaga)
Illustration (bilaga)
Planbeskrivning (bilaga)
Miljökonsekvensbeskrivning (bilaga)
Utlåtande (bilaga)
Samrådsredogörelse (bilaga)
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐01‐21 § 6

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

79 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 41
Bidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Dnr 2012.683‐87

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt kulturnämndens förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttrande sig över Statskontorets
rapport om bidrag till försvarshistorisk verksamhet – en översyn.
Sammanfattning av rapporten bifogas.
Yttrandet ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast 12 februari 2013.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐11 § 36 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att besluta enligt kulturnämndens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kulturnämndens yttrande
Det borde ligga i både stat, landsting och kommun intressen att ha
verksamheter med tydliga syften. Kulturnämnden i Luleå anser därför att
Statskontorets föreslagna åtgärder möjliggör en utveckling av våra
försvarshistoriska museiverksamheter och ger en tryggare handläggning av
deras behov genom att föreslå SFHM som ansvarig för statsbidraget.
Styrning, bedömning och utvärdering kan då göras med större noggrannhet
när kriterier som bl. a bevara, visa, vårda och utveckla blir normgivande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

80 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 41 (forts)
Kulturnämnden i Luleå förutsätter att när omkostnaderna för själva
bidragsgivningen blir tydliga bör omfördelningar göras till gagn för de
försvarshistoriska verksamheterna framför en nedbantning av det totala
statliga anslaget.
Att införliva statsbidragen till Kultursamverkansmodellen bidrar till en
statushöjning och en långsiktighet av försvarsmuseernas verksamhet samt en
nödvändig transperens i bidragsgivningen. Små enheter synliggörs men
utsätts samtidigt för en regional konkurrens vilket i bästa fall genererar en
stark profilering och ökad publik aktivitet.
Den stora delaktighet och lyhördhet som statskontoret visat de försvars‐
historiska museerna vid arbetet med denna översyn visar sig naturligtvis
också i de föreslagna förbättringsåtgärderna.
Kulturnämnden som administrativ remissinstans kan känna sig trygg med
att föreslagna åtgärder stötts och blötts av de mest naturliga och initierade
kunskapskällorna.
Ärendet
Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av formerna
för statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. Modellen var ny
och oprövad när den infördes 2008. Enligt nuvarande ordning fördelas
statsbidraget dels av Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och dels av
Statens maritima museer (SMM). Sedan statsbidraget infördes har minst 30
miljoner kronor använts årligen.
De brister som Statskontoret har funnit i dagens bidragsmodell är följande:
‐ Avsaknad av tydlig syftes‐ och målformulering. Regeringens syfte med
bidragsgivningen framgår inte av förordningen
‐ Tydliga och transparenta kriterier för bidragsfördelning och uppföljning
finns inte. En för grov indelning av bidragsnivåer
‐ Avsaknad av systematisk omprövning
Särskilda rutiner för löpande omprövning saknas
‐ Splittrad ansvarsfördelning
Ett gemensamt kansli har inrättats av de två ansvariga myndigheterna men
bidragen hanteras av respektive myndighet
‐ Ineffektiv bidragshantering

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

81 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 41 (forts)
Administrationen är onödigt omfattande. Nuvarande ordning riskerar att
leda till ett överdimensionerat kansli
‐ Ingen åtskillnad mellan medel för bidragshantering och stöd respektive
faktiska bidragsmedel
Statskontoret har gjort bedömningen att det finns skäl att förändra dagens
modell för hantering av statsbidraget. Den nya modellen skall förbättra
incitamenten för utveckling och förutsättningar för en fortlevnad av
verksamheten. Att göra museiverksamheten publik och intressant gör att
statsbidraget successivt kan minska. En aspekt av detta handlar också om
medfinansieringen från lokala och regionala intressenter.
Statskontorets förslag är att:
‐ statsbidraget förs in i kultursamverkansmodellen för att tydliggöra och
stärka den regionala och lokala kopplingen
‐ en statlig myndighet, SFHM får det samlade ansvaret för
bidragshanteringen för att öka effektiviteten i hanteringen
‐ en åtskillnad görs mellan statsbidrag till museiverksamheten och medel till
kostnader för bidragshantering och stöd. I SFHM:s ramanslag bör medlen
för bidrag och stöd ingå
‐ en förenklad bidragshantering som bättre står i proportion till antalet
bidragsberättigade verksamheter och som kan rymma såväl drifts som
utvecklingsbidrag. Bidraget bör fördelas ut högst en gång per år
‐ bidragssystemet blir mer transparent genom att bidragsgivningen endast
skall ligga på en statlig, ansvarig bidragsgivare som fördelar bidrag efter
prövning
‐ regeringen förtydligar syftet med statsbidraget genom att det bör framgå
vilka grundläggande krav som skall vara uppfyllda för att en verksamhet
skall vara berättigad till statsbidrag, såsom bevarande, tillgänglighet och
utveckling

Beslutsunderlag





Kulturdepartementets remiss Ku2012/1519/KA
Sammanfattning av rapporten (bilaga)
Kulturnämndens förslag till beslut 2013‐01‐24
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐11 § 36

Beslutet skickas till
Kulturdepartdementet, Kulturnämnden
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

82 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 42
Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutred‐
ningen SOU 2012:65
Dnr 2012.721‐88

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta bifogat förslag till yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är remissinstans för yttrande gällande slutbetänkande av
Litteraturutredningen. Barn‐ och utbildningsnämnden har tillsammans med
kulturnämnden delgetts betänkandet för att gemensamt yttra sig i ärendet.
Barn‐ och utbildningsförvaltningen har samordnat yttrandet. Remissvaret
ska vara inlämnat 1 mars 2013.
Nämnderna anser att betänkandet i sin helhet är ett angeläget område att
omhänderta och att angivna förslag i stort är rimliga. Att tillskapa nationella
mål för ett ”läslyft” med sikte på 2018 går i linje med Luleå kommuns
intentioner. Luleå kommun har i likhet med betänkandet liknande
målskrivningar om barn och ungas språkutveckling i tidigare år. Kommittén
pekar på en rad viktiga delområden och den presenterade litteraturutred‐
ningen fyller en viktig funktion i det fortsatta arbetet att utveckla och stärka
litteraturens roll i framtiden. För att utredningens förslag ska kunna bli
verklighet behövs ett ekonomiskt ansvarstagande från staten, detta saknas i
utredningen, då de flesta förslag finansieras med synergieffekter, indragning
eller omfördelning av tidigare anslag eller i övriga samordningsvinster. Barn‐
och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
förslag till yttrande.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐11 § 37 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att besluta enligt barn‐ och utbildningsnämnden och
kulturnämndens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

83 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 42 forts

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag







Kulturdepartementets remiss SOU 2012:65
Sammanfattning av betänkandet (bilaga)
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐01‐31 § 6
Kulturnämndens förslag till beslut 2013‐01‐24 § 9
Barn‐ och utbildningsnämndens och kulturnämndens yttrande (bilaga)
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐11 § 37

Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
Barn‐ och utbildningsnämnden
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

84 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 43
Ansökan om Värdstad SM‐veckan vinter 2015‐2016
Dnr 2013.67‐80

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna inlämnande av intresseanmälan för
Värdstad SM‐veckan vinter 2015‐2016.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SvT) anordnar varje år
SM‐vecka vinter respektive sommar där ett antal idrotters SM avgörs.
Värdkommunen genomför tävlingarna i samarbete med RF och SvT och med
lokala idrottsföreningar alt idrottsförbund. Vilka idrotter som medverkar
avgörs via intresseanmälan från respektive SF (specialidrottsförbund, t.ex.
Svenska Skidförbundet) till RF. Arrangörer av SM‐veckan vinter 2013 är
Falun och 2014 Umeå. I Falun är det 16 idrotter som deltar.
Fritidsförvaltningen anser att arrangemanget skulle öka Luleås attraktions‐
kraft, både som idrottsstad och vinterstad samt stärka bilden av Luleå som
evenemangsstad. Vi färdigställer under 2013 stadion på Ormberget och vi
har i övrigt anläggningar som fyller kraven för ett flertal möjliga deltagande
idrotter.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐11 § 38 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att besluta enligt fritidsförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå fritidsförvaltningens förslag.
Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V), Carola Lidén (C) föreslår bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

85 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 43 forts

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets‐ och personalutskottets förslag och Anders
Josefssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets‐ och personalutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Följande voteringsproposition föredras och godkänns:
‐
den som bifaller arbets‐ och personalutskottets förslag röstar ja
‐
den som avslår arbets‐ och personalutskottets förslag röstar nej.

Omröstningsresultat
Ledamot/tjänstgörande ersättare
Karl Petersen (S) , ordf
Yvonne Stålnacke (S), v ordf
Margareta Bladfors‐Eriksson (S)
Kaj Hedstig (S)
Ingrid Norberg (S)
Lenita Ericson (S)
Leif Wikström (S)
Anders Josefsson (M)
Nina Berggård (V)
Annika Eriksson (MP)
Thomas Olofsson (FP)
Carola Lidén (C)
Inger B Larsson (S)
Eva Hedensand‐Lundqvist (S)
Sana Suljanovic (M)
Summa

Ja‐röst

Nej‐röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13

X
2

0

Omröstningen genomförs och resulterar i 13 ja‐röster mot 2 nej‐röster som
framgår av tabellen ovan.
Därmed har kommunstyrelsen beslutat godkänna inlämnande av
intresseanmälan för värdstad SM‐veckan vinter 2015‐2016.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 43 (forts)

Beslutsunderlag
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐01‐23 § 10
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐02‐11 § 38

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

87 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

KS § 44
Samverkansavtal och reglemente för e‐nämnd i Norrbotten
Dnr 2012.804‐01

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till genomförd utredning att
1. upprättat förslag till avtal om samverkan för e‐nämnden godkänns
2. upprättat förslag till reglemente för e‐nämnden godkänns med tillägg om
harmonisering av skrivning i kommunstyrelsens reglemente beträffande
ersättare för ordföranden
3. kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om ändringar och tillägg i
avtalet
4. kommunfullmäktige utser ledamot, tillika ordföranden i nämnden och
ersättare i nämnden fr o m den 1 juni 2013 och t o m den 31 december
2014. Viceordförande utses i nämnden för samma period.

Reservation
Anders Josefsson (M) reseverar sig mot beslutet.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

88 (91)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013‐02‐11

§ 44 (forts)
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐02‐11 § 41 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Carola Lidén (C) och Nina Berggård (V) föreslår bifalla
arbets‐ och personalutskottets förslag.
Anders Josefsson (M) föreslår avslå arbets‐ och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer att arbets‐ och personalutskottets förslag och Anders
Josefssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets‐ och personalutskottets förslag.

Ärendet
Kommunerna i Norrbottens län har en lång tradition av samverkan.
Erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsarbeten har pågått under
många år, ofta med ledning och initiativ av Kommunförbundet Norrbotten.
Den stora nackdelen med Kommunförbundet som samordnare har varit
långa handläggnings‐ och beslutsprocesser. Kommunförbundet är endast en
intresseorganisation för medlemmarna och därmed förhindrad att aktivt
agera juridiskt och beslutsmässigt i gemensamma frågor. Ett gemensamt
organ, såsom en gemensam nämnd, skapar möjligheter till en samordning av
befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt samt förbättrar
möjligheterna till en mer effektiv och kvalitetssäker hantering.
Samhälls‐utvecklingen innebär högre krav på tillgänglighet och flexibilitet.
Kommunala tjänster och uppgifter måste i större utsträckning kunna nås av
privatpersoner och företagare på ett samlat sätt och andra tider än vad som
sker idag.
Några exempel på framtida samverkansprojekt som kan ske i nämndens regi
är till exempel
• verksamhetsutveckling mot eService ‐ gemensam utveckling av e‐tjänster
• medborgarportal för e‐tjänster ‐ inloggning och verifiering av invånare
vid e‐tjänster
• 24 timmars drift av e‐tjänster ‐ gemensam support och service av e‐
tjänster samt 24/7 beredskap
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•
•
•
•

regionnav ‐ kvalitetssäkring av befolkningsuppgifter
e‐arkiv
GIS
eHälsa ‐ en nära samverkan med utvecklingsarbetet inom eHälsa som
pågår i länets kommuner för att dra nytta av varandras
utvecklingsarbeten och resurser
• öppna data

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

Beslutsunderlag


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