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Kristoffer Sundström (M)
Arne Nykänen (C)
Carl–Anders Johansson (S)
Margaretha Lindbäck (S)
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Björn Diamant (S)
Anna–Lena Andersson (S)
Eric Eriksson (S)
Eva Hedesand Lundqvist (S)
Roger Forsberg (S)
Inger Oja (M)
Kati Jääskeläinen (V)
Kamar Eddine Abdessamad (MP)
Christer Stenberg (V)
Robert Lundqvist (RS)
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x

X
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§ 190 (1)
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A
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Omröstningar
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X
X
X
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§ 177
Meddelanden till kommunfullmäktige 2021-09-27
Ärendenr 2021/474-1.1.1.7

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till handlingarna med noteringen att presidiet ska redogöra för hur e-förslag kan hanteras i framgent.

Sammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att notering till protokollet ska tillföras med
innehållet att presidiet ska redogöra för hur e-förslag kan hanteras i framgent.

Beskrivning av ärendet

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Följande meddelanden redovisas:
Avsändare

Ämne

Socialdepartamentet
2021-05-27

KLF 2021/359-1.3.1.5
Socialnämnden har lämnat yttrande på remissen Barnets bästa
när vård enligt LVU upphör
S2021/02397

Kommunstaben
2021-08-20

KLF 2021/970-1.5.2.1
E-förslag gång och cykelväg mellan Bensbyn
och Persön avvisas med hänvisning till att
Luleå kommun äger inte bilvägen på den
sträckan så planerar vi inte heller för GCvägar

Kommunstaben
2021-08-20

KLF 2021/965-1.5.2.1
E-förslag gång och cykelväg mellan Bälinge
och Gäddvik avvisas med hänvisning till att
den avsedda sträckan är ej en kommunal väg

Kommunstaben
2021-08-26

KLF 2021/130-1.5.2.1
E-förslag om toa och vattenkran till utegymmet på Östermalm utreds ej, för få röster 13 st

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunstaben
2021-09-02

KLF 2021/1023- 1.5.2.1
E-förslag om Minirondeller avvisas med hänvisning att Stadsbyggnadsförvaltningen gör
en allmän trafikutredning för Storheden.

Kommunstaben
2021-09-03

KLF 2021/736 – 1.5.2.1
E-förslag om nyckelautomat till Luleå Turistbyrå utreds ej pga för få röster 19 st

Kommunstaben
2021-09-06

KLF2021/730-1.5.2.1
E-förslag om staty Martin Ljung utreds ej, för
få röster, 27 st

Kommunstaben
2021-09-06

KLF 2021/1091-1.52.1
E-förslag om aktivitetsplan på Udden/Varvet
avvisat med hänvisning till pågående aktivitetsplan för Luleå kommun

Kommunstaben
2012-09-06

KLF2021/1087-1.5.2.1
E-förslag om aktivitetsparker avvisat med
hänvisning till pågående reviderad lekplatsplan och aktivitetsplan

Stadsbyggnadsnämnden
2021-08-26

KLF2020/630-1.5.2.1

E-förslag om utegym - aktivitetsyta i
Gammelstad avslås med hänvisning till den

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

motion som bifallits om att utreda lämpliga
platser för utegym i Luleå kommun
Kommunstaben
2021-09-07

KLF 2021/1022-1.5.2.1
E-förslat om Kolonilotter avvisat med hänvisning till att det finns planering via att införa grönytefaktor i samband med detaljplanearbete lägga in värdet med odling vid kvartersmark kopplat till olika ekosystemtjänster.

Stadsbyggnadsnämnden
2021-08-26

KLF 2019/989-1.5.2.1
E-förslag om utegym i anslutning till bouleoch extremsportarenan på Örnäset avslås
med hänvisning till den motion som bifallits
om att utreda lämpliga platser för utegym i
Luleå kommun

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Stadsbyggnadsnämnden
2021-08-26

KLF 2020/795-1.5.2.1
E-förslag om utegym i Antnäs avslås med
hänvisning till den motion som bifallits om
att utreda lämpliga platser för utegym i Luleå
kommun.

Stadsbyggnadsnämnden
2021-08-26

KLF 2020/964-1.5.2.1
E-förslag om utegym Kyrkbyn vid skid- och
löparspåret avslås med hänvisning till den
motion som bifallits om att utreda lämpliga
platser för utegym i Luleå kommun.

Stadsbyggnadsnämnden
2021-08-26

KLF 2020/610-1.5.2.1
E-förslag om cykel- och gångväg i Sunderbyn
avslås med hänvisning till att den finns med i
cykelplanen men är i dagsläget ofinansierad.

Stadsbyggnadsnämnden
2021-08-26

KLF 2021/668-1.5.2.1
E-förslag om gång-och cykelväg längs älven
och utegym, lekpark på Lilla tomholmen avslås med hänvisning till prioritering i nu gällande planer samt pågående utredningsarbeten.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Arbetsmarknadsförvaltningen KLF2021/899-1.3.1.5
2021-09-10
Arbetsmarknadsförvaltningen avstår från att
besvara remissen slutbetänkande medborgarskap, ändrade regler i medborgarskapslagen
(SOU 2021:54)
Kommunstaben
2021-09-14

KLF2021/791-1.5.2.1
E-förslag om biodling utreds ej p.g.a för få
röster, 21 st

Kommunstaben
2021-09-15

KLF2021/1133-1.5.2.1
E-förslag om grön zon Porsön - Kolonilotter
på Porsön avvisat med hänvisning till liknande förslag inom en tvåårsperiod.

Kommunstaben
2021-09-15

KLF 2021/1135-1.5.2.1
E-förslag om utegym Porsön avvisat med
hänvisning till pågående aktivitetsplan för

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Luleå kommun
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Kommunstaben
2021-09-15

KLF 2021/1084-1.5.2.1
E-förslag om alla studerande (inte bara Luleås
tekniska universitet-LTU) ska ha subventionerade busspriser på Luleås lokaltrafik avvisat med hänvisning till att LTU har pågående
arbete med att erbjuda alla som studerar och
uppfyller de krav CSN ställer vad gäller studietakt/omfattning ska omfattas av studentrabatt, inte bara de som studerar vid
LTU.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 178
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt 9 § lagen om stöd och service LSS f/2021
Ärendenr 2021/996-3.9.6.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna överlämna statistikrapport.

Sammanfattning av ärendet
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 h § (LSS) föreskriver
att socialnämnden ska lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader, från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut enligt 9 § LSS att rapportera för fjärde kvartalet fördelade på typ
av insats och kön.
Ej verkställda gynnande beslut

Typ av insats enligt 9 § p. 1-10 LSS

Summa totalt

fördelade på män respektive
kvinnor

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Män

Kvinnor

Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)

0

0

0

Biträde av personlig assistans (9.2)

0

0

0

Ledsagarservice (9.3)

0

0

0

Biträde av kontaktperson (9.4)

2

4

6

Avlösarservice i hemmet (9.5)

0

0

0

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

8

18

0

0

0

(9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
(9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna
(9.9)
Daglig verksamhet (9.10)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Summa totalt

12

24

12

Socialnämnden rapporterar 24 gynnande beslut enligt 9 § LSS, som inte har
verkställts inom föreskriven tid.
Sex (6) beslut om biträde av kontaktperson har ej verkställts. Av dessa är vid
rapporteringstillfället
-

1 beslut verkställt
1 beslut återtaget
1 beslut ej verkställda p g a att brukaren tackat nej till erbjuden
kontaktperson.
2 beslut ej verkställa p g a att lämplig uppdragstagare saknas.

Arton (18) beslut om bostad med särskild service har ej verkställts. Av dessa
är vid rapporteringstillfället
-

12 beslut ej verkställda p g a att brukaren tackat nej till erbjuden
bostad
6 beslut ej verkställda p g a att ändamålsenlig bostad inte har funnits
tillgänglig.

En jämförelse med de två föregående kvartalsrapporterna samt det aktuella
läget visar följande statistiska data: 1 beslut ej verkställt p g a brukaren uteblivit från möten med kontaktpersonsamordnaren.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Typ av insats enligt 9 § p. 1-10 LSS

2020-09-30

2020-12-31

2021-03-31

Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)

0

0

0

Biträde av personlig assistans (9.2)

0

0

0

Ledsagarservice (9.3)

0

0

0

Biträde av kontaktperson (9.4)

3

7

6

Avlösarservice i hemmet (9.5)

0

0

0

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)

0

0

0

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7)

0

0

0

Boende i familjehem eller bostad med särskild

0

0

0

15

16

18

0

0

0

service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)

Socialnämnden har 2021-06-24 § 116 beslutat att överlämna redovisad statistikrapport till kommunfullmäktige.

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

Dialog:
Ingen specifik dialog har genomförts.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Statistikrapporten redovisas uppdelat på kön på respektive insats för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen och därmed uppmärksamma
ojämställdhet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Ej verkställda gynnande beslut kan leda till föreläggande av viten om insatsen
inte har verkställts inom skälig tid.

Beslutsunderlag



Socialnämndens protokoll 2021-06-24 § 116, KLF Hid: 2021. 5277
Individrapport LSS kvartal 1 2021, KLF Hid: 2021.5278

Beslutet skickas till

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Kommunstaben, enheten för planering och analys
Socialförvaltningen
Kommunrevisorerna

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 179
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 § socialtjänstlagen SoL kvartal ett 2021
Ärendenr 2021/999-3.9.5.2

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna överlämna statistikrapport.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänstlagen 16 kap 6 h § föreskriver att socialnämnden ska redovisa till
fullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som nämnden inte verkställt
inom tre månader från beslutsdagen samt gynnande beslut som avbrutits och
som inte verkställts på nytt inom nämnda period. Rapporteringen ska även
visa könsfördelningen i berörda ärenden, d v s hur stor del av de ej
verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut att rapportera för första kvartalet 2021 fördelade på typ av insats och
kön.
Verksamheter inom
Ej verkställda
Summa totalt
ÄO = Äldreomsorg

gynnande beslut

OF = Omsorg om

fördelade på män

funktionshindrade enligt SoL

respektive kvinnor
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IFO = Individ och
familjeomsorg

Män

Kvinnor

Särskilt boende, ÄO

4

7

11

Korttidsboende ÄO

0

0

0

Särskilt boende, OF

0

3

3

Dagverksamhet/sysselsättning ÄO

20

19

39

Kontaktperson OF

0

3

3

Dagverksamhet/sysselsättning OF

1

0

1

Bostad IFO

3

1

4

Kontaktperson ÄO

0

2

2

Kontaktperson IFO

4

1

5

Kontaktfamilj IFO

4

6

10

Familjehem IFO

0

0

0

Behandlingshem IFO

0

0

0

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Öppenvård

1

0

1

Summa totalt

37

42

79

Socialnämnden rapporterar 79 gynnande beslut enligt 4 § socialtjänstlagen
(SoL), som inte har verkställts inom föreskriven tid.
Särskilt boende (ÄO) har 11 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är
vid rapporteringstillfället
- 2 beslut verkställda
- 3 beslut ej verkställda p g a att brukaren har tackat nej, 2 av dem på
grund av covid-19
- 1 beslut ej verkställt då den enskilde har återtagit sin ansökan.
- 4 beslut ej verkställt då den enskilde vill avvakta, 1 av dem på grund
av pandemin
- 1 beslut ej verkställt på grund av att ändamålsenlig bostad ej funnits
tillgänglig.
Särskilt boende (OF) har 3 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är
vid rapporteringstillfället
- 1 beslut där brukaren har tackat ja till erbjudande. Inflyttning april
2021
- 1 beslut ej verkställt p g a att ändamålsenlig bostad inte funnits
tillgänglig
- 1 beslut ej verkställt p g a att den enskilde har tackat nej till
erbjudande.
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Dagverksamhet/sysselsättning ÄO har 39 ej verkställda beslut inom perioden.
Av dessa är vid rapporteringstillfället
- 31 beslut ej verkställda, samtliga med anledning av att
dagverksamheten är stängd p g a covid-19. Av de med anhöriga
hemma har flertalet erbjudits avlösning i form av hembesök
- 2 beslut ej verkställda då den enskilde har avlidit
- 1 beslut ej verkställt då den enskilde har återtagit sin ansökan
- 5 beslut ej verkställda då brukaren har flyttat till särskilt boende
Kontaktperson OF har 2 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid
rapporteringstillfället
- 1 beslut verkställt
- 1 beslut ej verkställt då den enskilde har återtagit sin ansökan.
Dagverksamhet/sysselsättning OF har 1 ej verkställt beslut inom perioden då
den enskilde ej har kommit på inbokade möten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bostad IFO har 4 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid
rapporteringstillfället
- 3 beslut verkställda
- 1 beslut ej verkställt, där brukaren tackat ja till erbjuden bostad.
Inflyttning under maj månad.
Kontaktperson IFO har 5 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid
rapporteringstillfället
- 5 beslut ej verkställda då lämplig uppdragstagare saknas. Ett av dessa
beslut avser särskilt kvalificerad kontaktperson.
Kontaktperson ÄO har 3 ej verkställt beslut inom perioden. Av dessa är vid
rapporteringstillfället
- 2 beslut ej verkställt då den enskilde har tackat nej till erbjudande
- 1 beslut ej verkställt då den enskilde vill avvakta.
Kontaktfamilj IFO har 10 ej verkställda beslut inom perioden. Av dessa är vid
rapporteringstillfället
- 2 beslut verkställda
- 2 beslut ej verkställda då lämplig uppdragstagare saknas
- 1 beslut ej verkställt då utsedd kontaktfamilj vill avvakta vaccinering
- 1 beslut ej verkställt men möte med tilltänkt kontaktfamilj sker under
april månad
- 3 beslut avslutade utan att bli verkställda. Annan insats pågår.
Öppenvård har 1 ej verkställt beslut inom perioden. Det är vid
rapporteringstillfället verkställt.
En jämförelse med de två föregående kvartalsrapporterna samt det aktuella
läget visar följande statistiska data:
Verksamheter
Särskilt boende ÄO
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Korttidsboende ÄO
Särskilt boende OF
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning ÄO
Dagverksamhet/sysselsättning OF
Bostad IFO
Kontaktperson ÄO
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO
Familjehem IFO

2020-03-31

2020-06-30

2020-09-30

12

13

16

0

0

0

4

3

2

0

0

0

0

4

23

0

0

0

4

9

8

1

2

3

4

4

4

3

2

1

0

0

0

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Öppenvård
Behandlingshem IFO

Summa

0

4

0

1

1

1

29

42

58

Socialnämnden har 2021-06-24 § 117 beslutat att överlämna redovisad
statistikrapport till kommunfullmäktige.

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

Dialog:
Ingen dialog har genomförts.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Statistikrapporten redovisas uppdelat på kön på respektive insats för att
synliggöra eventuella skillnader mellan könen och därmed uppmärksamma
ojämställdhet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Ej verkställda gynnande beslut kan leda till föreläggande av viten om insatsen
inte har verkställts inom skälig tid.
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Beslutsunderlag



Socialnämndens protokoll 2021-06-24 § 117, KLF Hid: 2021.5288
Individrapport ej verkställda kv 1 2021, KLF Hid: 2021.5290

Beslutet skickas till
Kommunstaben, enhetens för planering och analys
Socialförvaltningen
Kommunrevisorerna

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 180
Anmälan av motion (C, L, SJVP, KD) om att införa ett
hållbarhetsråd
Ärendenr 2021/1083-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Samverkan Luleå (C, L, SJVP, KD) har lämnat in en motion om införandet av
ett hållbarhetsråd som lskulle fungera ungefär som nedan:
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Det ska vara en resursstark grupp som kan bidra med kompetens
genom att bli remissinstans i strategiska frågor som berör exempelvis
klimat- och miljöområdet. Ett tydligt formulerat mandat ska
formuleras för arbetet. Vad som skall ingå och hur frågorna ska
hanteras, följas upp och rapporter
tilkommunfullmäktige/kommunstyrelsen behöver fastställas. Detta bör
ske i samarbete mellan representanter från rådet, politiken och
kommunstaben.
Representanter från föreningar, organisationer, företag, enskilda
personer etc. finns med i rådet och kan bidra med kunskap och
erfarenhet av klimat-, miljö- och sociala frågor. Allt grundat på
kompetens och erfarenhet. Rådet bör själv välja vilka som skall ingå.
Inval som ledamot eller ersättare sker för 1 år i taget. Ordförande och
vice ordförande väljs på 4 år. Ordförande kallar till möten.
Kommunstaben bör vara representerad. En eller flera tjänstemän som
arbetar med rådets frågor deltar i rådets möten.
En sekreterare ställs till rådets förfogande som hanterar kallelser,
mötesprotokoll och kontakter mellan rådet och förvaltningen.
Politiken finns representerad genom att politiker adjungeras till rådets
möten. Politiker från både rådande majoritet och opposition bör finnas
med.
Rådet sammanträder regelbundet förslagsvis 6 ggr per år och
mötesdatum fastställes för 1 kalenderår i taget.

Samverkan Luleå (C, L, SJVP, KD) yrkar på att fullmäktige beslutar att:
 Ett hållbarhetsråd bildas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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• Kommunstaben utreder hur ett hållbarhetsråd skall verka.
Kommunstaben har föreslagit att motionen får ställas och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

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

Beslutsunderlag



Motion om införande av ett hållbarhetsråd, KLF Hid: 2021.5547
Kommunstabens förslag, KLF Hid: 2021.5889

Beslutet skickas till

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Kommunstaben, enheten för demokrati och samhälle

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 181
Anmälan av motion (L) om att inrätta en barnombudsman
Ärendenr 2021/1097-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Söderstöm (L) har lämnat in en motion om att inrätta en
barnombudsman i Luleå kommun.
Motionären menar att den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag. I och
med att barnkonventionen blivit lag har också barnens rättigheter förstärkts.
Lagen är att jämställa med Sveriges övriga lagar.
I en del kommuner har man därför anställt en lokal barnombudsman som
arbetar för att alla barn och ungdomar ska behandlas på ett bra och rättvist
sätt. Tanken med en barnombudsman är att hjälpa både barn och vuxna i
frågor som rör barn och ungdomar.
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En barnombudsmans uppgifter skulle bl.a. kunna vara att:
• Bevaka behov och intressen för våra barn och ungdomar när vuxna fattar
beslut.
• Informera om barnkonventionen till både kommun och medborgare.
• Se till att vuxna lyssnar på det barn och ungdomar har att säga.
• Underlätta möten och dialoger mellan ungdomar och politiker.
Kommunstaben har föreslagit att motionen får ställas och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

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

Beslutsunderlag



Motion (L) om att inrätta en barnombudsman, KLF Hid: 2021.5599
Beslutsförslag gällande motion om att inrätta barnombudsman,
KLF Hid: 2021. 5890

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
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Kommunstaben, enheten för demokrati och samhälle

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 182
Anmälan av motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå
kommun
Ärendenr 2021/1098-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ylva Mjärdell (L) och Thomas Söderström (L) har lämnat in en motion om att
inrätta insektshotell i Luleå kommun.
Motionärerna menar att insekter såsom bin, humlor och många fler är viktiga
får vår biologiska mångfald, främst som pollinatörer. Utan dessa blir det betydligt mindre skördar i vårt samhälle.
Om fler tar ett ansvar för att bidra till en bättre livsmiljö för den biologiska
mångfalden skulle det göra en stor skillnad. Ett sådant sätt är att erbjuda våra
förskolor och skolor att få möjlighet att antingen installera färdiga insektshotell eller stöd och hjälp att bygga dessa.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Motionärerna ser att detta är möjligt genom att barn och utbildningsnämnden
ger ut ett erbjudande till förskolor och skolor om att detta är en möjlighet och
att stöd och hjälp för detta t.ex. erbjuds genom att involvera Stadsbyggnadsförvaltningen eller avdelningen för miljö och bygg alternativt annan förvaltning/organisation som har den kompetens som behövs, om man kommer fram
till det.
Med anledningen av detta föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige beslutar att:
 Kommunstaben tillsammans med barn och utbildningsnämnden får i
uppdrag utifrån intentionen i motionen att ta fram ett paket för insektshotell till förskolor och skolor att använda.
Kommunstaben har föreslagit att motionen får ställas och överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

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

Beslutsunderlag



Motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå kommun,
KLF Hid: 2021.5599
Beslutsförslag gällande motion (L) om att inrätta insektshotell i Luleå
kommun, KLF Hid: 2021.5891

Beslutet skickas till
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Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstaben, enheten för demokrati och samhälle

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 183
Anmälan av e-förslag om hundgym
Ärendenr 2021/755-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämnas till
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett e-förslag har inkommit som föreslår att kommunen ska inrätta ett hundgym med hinder att låta hunden träna på vid promenader och skilja hundar
och flanörer åt.
E-förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader
och har samlat in 162 röster.
Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att e-förslaget får
ställas och överlämnas till stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag



E-förslag om hundgym, KLF Hid: 2021.3877
Beslutsförslag gällande e-förslag om hundgym, KLF Hid: 2021.5892

Beslutet skickas till
Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 184
Anmälan av e-förslag om hopptorn i norra och södra hamn
Ärendenr 2021/818-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att e-förslaget får ställas och överlämnas till
kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett e- förslag ha inkommit som föreslår att kommunen inrättar ett hopptorn i
norra och södra hamn. Tornen skulle kunna ha flera uthoppspunkter och
kanske till och med utrustas med en klättervägg.
E-förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats under tre månader
och har samlat in 173 röster.
Kommunstaben har föreslagit kommunfullmäktige besluta att e-förslaget får
ställas och överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för beredning och beslut.

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

Beslutsunderlag

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd




E-förslag om hopptorn i norra och södra hamn, KLF Hid: 2021.4182
Beslutsförslag gällande e-förslag om hopptorn i norra och södra hamn,
KLF Hid: 2021.5893

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 185
Snabbinterpellation om varför finns det inga parkbänkar/sittplatser utmed cykel/gångstråk i Luleå?
Ärendenr 2021/1117-1.1.1.6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ingrid Vesterlund (-) har ställt en interpellation till berörd politiker angående
park- och cykelbänkar utmed cykel- och gångstråk i Luleå.
Följande frågor ställts:
 Varför finns det inga parkbänkar/sittplatser utmed cykel/gångstråk i Luleå?
 Efter att ha gått en runda från MacDonalds Mjökudden och förbi CoopArena
fram till Ica Kvantum, så slår det mig att det finns ingenstans att vila sina
trötta ben. Tar sedan höger och går längs efter Bodenvägen tillbaka mot Mjölkudden, där finns det inte heller några bänkar. Hur tänker ni där?
 Är detta återkommande i alla stadsdelar samt i Centrum? Nu anser jag att det
skall finnas Parkbänkar så alla som är ute på sina promenader kan sätta sig
och vila en stund.
 Finns det en strategi, för de äldre samt barnfamiljer som är ute och tar sig en
promenad att få vila en stund, att upprätta sittplatser som utplaceras runt om
i våra bostads/centrum områden och längst cykel/gångbanorna?

Sammanträdet

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Anja Johansson (S) föredrar svar på interpellationen och föreslår att den därmed är besvarad.
I interpellationsdebatten deltar Anja Johansson (S) och Inger Vesterlund (-)

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

Beslutsunderlag


Interpellation om varför finns det inga parkbänkar/sittplatser utmed
cykel/gångstråk i Luleå, KLF Hid: 2021.5704

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsförslag gällande interpellation om varför finns det inga parkbänkar/sittplatser utmed cykel/gångstråk i Luleå, KLF Hid: 2021.5895
Interpellationssvar, KLF Hid: 2021.5460

Beslutet skickas till

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Interpellationsställaren

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 186
Detaljplan för del av Centrum, Tjädern 17
Ärendenr 2017/318-3.1.1.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för del av Centrum, Tjädern
17.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå stad växer och fler människor vill arbeta och bo i centrum. Aktuellt
planområde ligger strategiskt vid norra infarten till centrum, i närhet till arbetsplatser och handel. Området har goda förutsättningar för att utvecklas och
ge plats åt nya bostäder och centrumverksamhet som därmed kommer att
bidra med en förtätning och utveckling av Luleå centrum.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2017-03-27, § 99 ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av
Centrum, Tjädern 17. Då detaljplanen handläggs enligt reglerna för utökat
förfarande ska beslut tas av kommunfullmäktige.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att pröva förutsättningarna för utökad
byggrätt från 5 våningar upp till cirka 15 våningar med bostäder, lokaler för
centrumverksamhet, kontor, parkering samt skapa förutsättningar för en mer
attraktiv gatumiljö. Detaljplanen syftar till att främja en god gestaltning samt
se till att de höga kvalitetskrav på god utformning som den strategiska platsen
kräver säkerställs.
Planområdet är ca 3000 kvadratmeter stort och omfattas i huvudsak av fastigheten Tjädern 17 som är lokaliserad på centrumhalvöns norra del. Fastigheten
utgörs idag av befintlig bebyggelse som består av parkeringsgarage med inoch utfart från Nygatan och Skeppsbrogatan samt lokaler för handel i två plan
med entré från Storgatan.
Detaljplanen innebär att bostäder för ca 90 lägenheter samt lokaler för kontor
och centrumverksamhet kan uppföras i varierande höjd, från 5 våningar till
högst 15 våningar. Den nya bebyggelsens höjd, placering och utformning styrs

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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bland annat av planbestämmelser för högsta totalhöjd och byggnadshöjd,
byggnadens användning samt utformning. Detaljplanen omfattar även allmän
platsmark i form av gata.
Exploatörens hantering av parkering på annan fastighet genom tillämpning av
samnyttjande och servitut, åtaganden för gröna parkeringsköp, inriktning för
gestaltning (gestaltningsprogram), fastighetsbildning och kostnader för iordningsställande av allmän plats regleras i ett exploateringsavtal.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan Program till
vision Luleå 2050 (antagen 2013).
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 214 föreslagit kommunfullmäktige anta
detaljplan för del av Centrum, Tjädern 17.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen av
höga byggnaden ska dras in mot både Skeppsbrogatan och Nygatan, översta
våningen ska dras in samt påbyggnaden mot storgatan ska bättra anpassas till
karaktären på det nuvarande huset.
Anja Johansson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer Jonas Brännbergs (RS) förslag om återremiss under proposition och finner at fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att fullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Dialog:

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Dialog har förts enligt regelverket för detaljplaneprocessen med samråd och
granskning av planförslaget.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra risk för att miljö och
kvalitetsnormer för luft och vatten överskrids.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Förtätning av Luleå centrum i form av nya byggnader för bostäder, kontor och
centrumverksamhet är att betrakta som god hushållning med mark och därmed också god hushållning av ekonomiska resurser. Ett genomförande av
planen kan bidra till fler arbetstillfällen.

Beslutsunderlag












Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 215, KLF Hid: 2021.5836
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-06-24 § 104, KLF Hid: 2021.5137
Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för del av centrum Tjädern 1,
KLF Hid: 2021.5138
Granskningsutlåtande Detaljplan för del av centrum Tjädern 17,
KLF Hid: 2021.5139
Gestaltningsprogram, detaljplan för del av centrum, Tjädern 17,
KLF Hid: 2021.5143
Planbeskrivning detaljplan för del av centrum, Tjädern 17,
KLF Hid: 2021.5142
Särskild sammanställning, miljökonsekvensbeskrivning, detaljplan för
del av centrum, Tjädern 17, KLF Hid: 2021.5141
Detaljplan för del av Centrum, Tjädern 17, KLF Hid: 2021:5140
Antagande, Plankarta Detaljplan för del av centrum Tjädern 17,
KLF Hid: 2021.6148

Beslutet skickas till

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Kommunstaben, enheten för demokrati och samhälle
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 187
Hyreslättnader för företag i utsatta branscher 2021, kvartal 3
Ärendenr 2021/887-2.6.1.4

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att respektive nämnd under 2021 ges
möjlighet att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader i enlighet
med regeringens förordning om hyresrabatter (fjärde stödperioden).
Rabatterna gäller enbart de av regeringen utpekade branscherna.
2. Respektive förvaltning ansvarar för att söka det statliga stödet för hyresvärdar för lämnad hyresrabatt.
3. År 2021 anslås ytterligare maximalt 600 tkr till kultur- och fritidsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden för att bevilja hyresrabatter,
medel anvisas från resultatet.
4. Beslutet gäller under förutsättning att stödet godkännas av EUkommissionen och att regeringen fattar beslut om stödet (LOK) och
dess finansiering.
Paragraferna förklaras omedelbart justerade.

Reservation
Robert Lundqvist (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Regeringen har beslutat om tre perioder av statligt stöd när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran. Hyresrabatten syftar till att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin i utsatta branscher. Den första
perioden omfattade april – juni 2020, den andra perioden omfattade peri-oden
1 januari – 31 mars 2021, den tredje perioden omfattade 1 april – 30 juni.
Nu har regeringen har även föreslagit en tredje stödperiod, 1 juli – 30 september 2021.
Kommunfullmäktige har fattat tre beslut gällande hyresrabatt, den 25 maj
2020, den 29 mars 2021 samt den 24 maj 2021. Besluten möjliggör för respektive nämnd att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader i en enighet med
regeringens förordning om hyresrabatter. Besluten har också omfattat en ekonomisk kompensation till förvaltningarna (totalt 1 109 tkr under 2021).
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Förslaget är att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för drabbade
hyresgäster kan kompenseras med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.
Förslaget om hyresstöd gäller, liksom tidigare, företag i vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av
coronapandemin (företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden).
Det är stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt socialförvaltningen som hyr ut till företag. Ett 20-tal näringslivsidkare berörs.
Uppfattningen har varit att stödet är uppskattat och efterfrågat.
Kommunstaben menar att finns skäl att bevilja hyresrabatter till företag som
drabbats av vikande kundunderlag på grund av Coronakrisen. Hyresrabatten
kan ges utifrån ett samhällsperspektiv men också vara ekonomiskt motiverat
för hyresvärden. Under en begränsad tid kan det vara viktigt att säkra långsiktigare hyresintäkter. Frågan om hyresrabatt och anstånd är komplicerad
och i beslutet från 2020 lyfts detta. Förutsättningarna från bedömningen i maj
2020 bedöms inte ha förändrats och någon ny utredning bedöms inte nödvändig.
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 219 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att bifalla förslaget.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår lägga till en beslutspunkt enligt följande: Företag
som mottar hyresrabatt förbinder sig samtidigt till att inte säga upp personal under
perioden de får stöd.

Beslutsgång
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer därefter Jonas Brännbergs tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Dialog:
Dialog har tidigare förts med berörda förvaltningar.
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Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Inom handel och besöksnäring finns många unga och timanställda som berörs av den rådande situationen. Många har dessa näringar som en ingång till
arbetsmarknaden

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Handel och besöksnäring är näringar som sysselsätter både kvinnor och män.
Det finns även hyresgäster inom andra näringar t.ex. verkstadsföre-tag.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Skälen till hyreslättnader kan vara ur både ett ekonomiskt perspektiv och ett
samhällsperspektiv. Eftersom det är fråga om en affärsverksamhet när kommuner hyr ut kommersiella lokaler, bör hyresvärdarna anses ha ett ganska
stort utrymme för affärsmässiga överväganden i sina relationer till hyresgästerna. Om dessa riskerar att hamna i en obeståndssituation med kanske konkurs som följd är det någonting hyresvärdarna måste kunna be-akta och sätta
ned hyran under viss tid för att undvika tomma lokaler. Alltså ett på objektiva
grunder affärsmässigt övervägande
För Luleå kommun handlar det även om arbetstillfällen och attraktivitet, och
insatserna kan få stor betydelse om utvecklingen vänder inom en rimlig tid.
Luleå kommun kan inte ensam rädda företag som inte längre har någon
marknad men kan inom rimliga gränser verka för att så många som möjligt
kan ta sig igenom krisen.
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Det finns en viss osäkerhet om kommunen kommer att få heltäckande kompensation utifrån att bidragsdelen från staten är begränsad. Det finns en viss
osäkerhet kring restriktioner och pandemins utveckling d v s om behovet av
hyresrabatt kvarstår i samma utsträckning som tidigare.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 219, KLF Hid: 2021.5241
Branscher som omfattas av hyresstödet, KLF Hid: 2021.5155
Förordning om ändring i förordningen (2021:587) om ändring i förordningen (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt
på hyran under första kvartalet 2021, KLF Hid: 2021.5154
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Beslutet skickas till
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Stadsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Kommunstabens ekonomienhet
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§ 188
Revidering av program till Vision Luleå 2050. Översiktsplan
Ärendenr 2017/841-3.1.1.1

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande II
med förslag på ändringar och tillägg inför antagande.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny översiktsplan
2021, Program till Vision Luleå 2050.
3. Antagandehandlingarna omfattar Program till Vision Luleå 2050,
mark- och vattenanvändningskartor, hänsynskartor, Samlad konsekvensbeskrivning, Granskningsutlåtande II och bilagor samt följande
dokument; Fördjupad översiktsplan för Bensbyn, Utvecklingsplan för
Råneå och Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge.
4. Kommunfullmäktige beslutar samtidigt att upphäva tidigare fattat beslut 2015-12-14 § 273 gällande Inriktningsbeslut för prioritering av utbyggnadsordning för bostäder och arbetsplatser.
5. Kommunfullmäktige beslutar att översiktsplanens intentioner och
långsiktiga mål ska genomföras till år 2040 i ställer för 2050 och att
kommundirektören får i uppdrag att beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas för att omhänderta den ambitionshöjning detta medför.
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Reservationer
Thomas Söderström (L), Sara Önneby Nordström (KD), Arne Nykänen (C),
Leslie Bailey (SD), Per Göransson (SD), Kristoffer Sundström (M), Anders Josefsson (M), Ulrika Lundberg (V), Eric Lundvall (C), Thomas Olofsson (L),
Sara Viklund (C), Ulf Karlström (SD), Carola Lidén (C), Samuel Ek (KD),
Bertil Bartholdson (V), Jonas Brännberg (RS), Robert Lundqvist (RS), Inger Boström (V), Dan Ankarholm (Sjvp), Mattias Karlsson (M), Sana Suljanovic (M)
och Christer Stenberg (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Uppdraget att revidera översiktsplanen samt att se över fördjupningar gavs av
kommunfullmäktige i maj 2017. Ett första förslag till reviderad översiktsplan
presenterades i juni 2018, samråd skedde under hösten 2018. Därefter reviderades och kompletterades förslaget. Granskning av planförslaget med dess bilagor skedde under hösten 2019. Många synpunkter inkom under granskningsskedet och nya förutsättningar som omhändertogs i planförslaget, vilket
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ledde till ytterligare revideringar av planförslaget och beslut om en ny granskning.
Ny granskning har annonserats och granskningsutställning har skett under
perioden 16 april till 16 juni 2021. Kungörelse har skett på kommunens anslagstavla samt i ortstidningarna NSD och Kuriren den 14 april. Under
granskningstiden inkom totalt 25 skriftliga yttranden, dels via formulär på
kommunens hemsida samt via post. Dessa har sammanställts och bemötts i ett
granskningsutlåtande, se Granskningsutlåtande II.
Efter granskningsskedet har framförallt förtydliganden gjorts i text som är av
redaktionell karaktär. Förtydliganden av gång- och cykelstråk har skett på
mark- och vattenanvändningskartan och redovisas nu mer i detalj. Hänsynskartan för ekologi har justerats med ett antal nya ytor som avser höga naturvärden och/eller höga sociala värden som är betydelsefulla för ekosystemtjänster. Se även Granskningsutlåtande II.
För de föreslagna nya bebyggelseområdena avseende tät struktur, bostäder
samt verksamhetsområden har principer om kommunens prioriteringsordning för planering och investering tagits bort. Motivet till att principerna gällande prioriteringsordning tas bort är för att nya förutsättningar med stora investeringar i Luleå och regionen kan innebära att prioriteringsordningen inte
kommer att vara möjlig att följa och kan redan nu anses vara inaktuell. Detta
är ändringar som inte bedöms ha stor allmän betydelse då områdenas omfattning och lokalisering är oförändrade. Prioriteringsordningen är endast vägledande för kommunens planering av resurser.
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Länsstyrelsen har vissa kvarstående invändningar på mark- och vattenanvändningskartan som inte har tillgodosetts. Det gäller dels ny föreslagen bebyggelse på Munkebergs strand samt förslag om att del av riksintresset för
Svartöstaden ska utgå. Den senare kräver en notering om Länsstyrelsens invändning på mark- och vattenanvändningskartan enligt PBL 3 kap 20 §. Kommunens motiv till att del av riksintresse för kulturmiljö bör utgå är förordat alternativ för Norrbotniabanans östliga infart till Luleå via flygplatsen.
Länsstyrelsens tidigare synpunkter kvarstår där de anser att kommunen inte
motiverat varför det är nödvändigt att bygga bostäder genom utfyllnad i vatten i känsliga områden (Skutviken, Södra hamn och på Munkebergs strand).
Kommunens avvägningar och ställningstagande för dessa områden redovisas
i den Samlade konsekvensbeskrivningen. Utifrån samma perspektiv kvarstår
länsstyrelsens synpunkter när det gäller byggande av bostäder på jordbruksmark i Sunderbyn (Bränslan samt nya verksamhetsområden i anslutning till
Sunderby sjukhus). Länsstyrelsen anger bland annat att kommunens bortvalda planalternativ utanför brukningsvärd jordbruksmark inte redogjorts för
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på ett sådant sätt som krävs enligt rådande rättsläge. På samma sätt har kommunens avvägningar och ställningstagande även för dessa områden redovisats i Samlad konsekvensbeskrivning och bedöms som tillräckliga på denna
övergripande nivå.
Kommunfullmäktige fattade 2015-12-14 § 273 Inriktningsbeslut för prioritering
av utbyggnadsordning för bostäder och arbetsplatser som klargjorde prioriteringsordningen för att uppfylla intentioner och mål i Översiktsplan 2013. I och med
beslut om ny översiktsplan så föreslår kommunstaben att det tidigare fattade
beslutet upphävs i sin helhet.
Samhällsutvecklingsenheten bedömer att utifrån de inkomna synpunkterna
under planprocessen och med de förslag på ändringar som framgår i Granskningsutlåtande II kan Program till Vision Luleå 2050 antas.
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 223 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta att godkänna granskningsutlåtande II med förslag på ändringar och
tillägg inför antagande, att anta förslag till ny översiktsplan 2021, Program till
Vision Luleå 2050. Antagandehandlingarna omfattar Program till Vision Luleå
2050, mark- och vattenanvändningskartor, hänsynskartor, Samlad konsekvensbeskrivning, Granskningsutlåtande II och bilagor samt följande dokument; Fördjupad översiktsplan för Bensbyn, Utvecklingsplan för Råneå och
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära läge samt att kommunfullmäktige
samtidigt beslutar att upphäva tidigare fattat beslut 2015-12-14 § 273 gällande
Inriktningsbeslut för prioritering av utbyggnadsordning för bostäder och arbetsplatser.

Sammanträdet
Fredrik Hansson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägget:
Att översiktsplanens intentioner och långsiktiga mål ska genomföras till år 2040 i
ställer för 2050 och att kommundirektören får i uppdrag att beskriva vilka åtgärder
som behöver vidtas för att omhänderta den ambitionshöjning detta medför.
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Anja Johansson (S) stödjer Fredrik Hanssons (S) tilläggsförslag.
Carola Lidén (C), Thomas Söderström (L), Samuel Ek (KD) och Dan Ankarholm (SJVP) förslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla ändringsförlag enligt nedan och i övrigt
föreslår Anders Josefsson att bifalla kommunstyrelsens förslag:
a) Sid. 20, 4:e stycket
”Stadsbygdens ytor för biltrafik ska minska, vissa trafikleder med kringområden kommer att utvecklas till stadsgator och även ge ytor för bebyggelse. Bilens andel av persontransporterna ska minska.”
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Hela stycket stryks.
b) Under rubriken ”Förtätning”
”Biltrafik” läggs till utöver andra trafikslag och meningen som börjar med ”Förtätning handlar också…” stryks. Dvs.…Vid ny exploatering ska närhet och tillgänglighet till huvudnätet för biltrafik (tillägg), gång och cykel samt kollektivtrafikstråk säkerställas. Förtätning handlar också om att tillskapa mer utrymme för gående och cyklister och att minska barriärer genom att bland annat trafikleder, främst inom Centrum, omvandlas till stadsgator. Med minskade barriärer kan vi bygga samman staden
och platser.
c) Sid. 45, 2:a stycket
”Stadsgator inom stadsbygden ska utformas med tillräcklig bredd för att inrymma
samtliga trafikslag och plats ska även finnas för bland annat trädplanteringar, snö och
lastplatser. Gatuområdet ska ha en flexibilitet för olika transportslag.”
Hela stycket stryks.
d) Sid. 32, Under rubriken ”Våra principer för genomförande till 2040”
5:e stycket: ”En procent av investeringsbudgeten vid nybyggnation och nyanläggning
ska alltid avsättas för konst i offentlig miljö. Konsten kan placeras på andra platser än
där nybyggnationen sker. ”Ändras till: ”En procent av investeringsbudgeten vid nybyggnation och nyanläggning bör avsättas för konst i offentlig miljö. Konsten kan placeras på andra platser än där nybyggnationen sker.”
Lothar Bellgardt (MP) föreslår ändring enligt nedan och i övrigt föreslår Lothar Bellgardt bifalla kommunstyrelsens förslag:
a) I kartan för områdesanvändning: MP yrkar på att områdesanvändningen för
Munkebergs strand ändras från Tät struktur till Grönområde.
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b) I kapitel Bästa boendet på landsbygden, tilläggsyrkande, som en av principerna för genomförande till 2040: Kommunen ska skapa goda möjligheter att
bo, verka och leva hållbart på landsbygden genom att verka för service, skolor,
arbetsplatser och ett minskat resebehov i landsbygdsområdena.
c) I kapitel Ett transportsystem på väg, ändringsyrkande under Principer för genomförande till 2040: Luleå kommun ska ha en fullt utbyggd laddinfrastruktur för personbilar, kollektivtrafik och godstrafik. (Detta ska ersätta befintliga
“Vi ska verka för en beredskap för laddinfrastruktur för personbilar, kollektivtrafik och godstrafik”)
Jonas Brännberg (RS) föreslår ändring enligt nedan:
a) Nytt verksamhetsområde på Lövskatan ändras till grönområde
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b) Planen anpassas för att Norrleden inte ska byggas, till exempel genom att
möjliggöra mer transporter på räls.
c) Nytt område med Tät struktur på Munkebergs strand ändras till grönområde
d) “Start och uppväxt tillsammans” Ny punkt: “Skolstrukturen ska utvecklas efter närhetsprincipen med skola/förskola som viktig lokal mötesplats”
e) “Alla tillsammans”: Byt “Vi prioriterar kommunal service till stadsdelarnas,
Råneås och de samlande byarnas centrala delar, såsom omsorgsboende, daglig verksamhet, fritidsgårdar, grundskolor med mera.“ till
“Vi prioriterar nära kommunal service, såsom omsorgsboende, daglig verksamhet, fritidsgårdar, grundskolor med mera.”
f) “Hålla energin”. Byt: “Vi ska minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser genom att byta till förnyelsebara energikällor, effektivisera och fasa ut användningen av fossila bränslen. till:
“Vi ska nå netto noll utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser
genom att byta till förnyelsebara energikällor, effektivisera och fasa ut användningen av fossila bränslen.
g) “Bästa boendet på landsbygden”: Stryk meningen: “Vi ska koncentrera våra
insatser till landsbygdsområdenas samlande byar, Råneå, Antnäs och Persön.”
h) “Näring för näringar”. Ta bort “försvarets verksamhet” från meningen “Vi
ska samverka med aktörer för tester främst inom informations- och kommunikationsteknik, försvarets verksamhet samt komponenttest inom forskning.
i) Ta bort skrivning om att allmännyttan ska begränsas till 45–55% av hyresbeståndet. (sidan 39)
Därutöver stödjer Jonas Brännberg (RS) Miljöpartiets tillägg- och ändringsförslag: I kapitel Bästa boendet på landsbygden, tilläggsyrkande, som en av principerna
för genomförande till 2040: Kommunen ska skapa goda möjligheter att bo, verka och
leva hållbart på landsbygden genom att verka för service, skolor, arbetsplatser och ett
minskat resebehov i landsbygdsområdena.
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I kapitel Ett transportsystem på väg, ändringsyrkande under Principer för genomförande till 2040: Luleå kommun ska ha en fullt utbyggd laddinfrastruktur för personbilar, kollektivtrafik och godstrafik. (Detta ska ersätta befintliga “Vi ska verka för en beredskap för laddinfrastruktur för personbilar, kollektivtrafik och godstrafik”)
Bertil Bartholdson (V) föreslår ändring enligt nedan och i övrigt föreslår Bertil
Bartholdson bifalla kommunstyrelsens förslag:
a) Angående bebyggelse.
Det planerade bostadsområdet Munkebergs Strand innebär att ett strandområde med
stora naturvärden försvinner från centrala Luleå. Då området idag innehåller stora
mängder sulfidlera kommer det dessutom att bli mycket dyrt att iordningsställa redan
innan byggnation kan påbörjas. Vi yrkar att Munkebergs strand ej ska ingå i planen
för framtida bebyggelse.
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b) Angående Norrleden.
Norrleden kommer att komma i konflikt med viktiga naturintressen inom kommunen.
Vi yrkar att kommunen utreder alternativa vägar för tunga transporter till och från
Luleå Hamn och industriområdet kring Svartön och Hertsöfältet. Ett alternativ är att
göra hela detta område mer tillgängligt för transporter på räls.
c) Angående klimatanpassning.
Vi yrkar att kommunen i anslutning till översiktsplanen tar fram en handlingsplan för
att förebygga skador i samband med extremväder såsom exempelvis skyfall.
Ulrika Lundberg (V) föreslår tilläggsförslag enligt nedan:
a) 6.3 Centrum, Sid 26, stycket Avvägningar och ställningstaganden
"För att öka Södra utvecklingsområdets attraktivitet och potential, föreslås åtgärder
för att minska barriäreffekten av Södra hamn-leden."
b) 5.5 Natur och rekreation, sid 13
"Tätortsnära kommunalt ägda skogar har stort rekreationsvärde och ska bevaras."
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Därutöver föreslår Ulrika Lundberg (V) att stödja Jonas Brännbergs (RS) förslag:
 “Hålla energin”. Byt: “Vi ska minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser genom att byta till förnyelsebara energikällor, effektivisera och fasa ut användningen av fossila bränslen. till:
“Vi ska nå netto noll utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser
genom att byta till förnyelsebara energikällor, effektivisera och fasa ut användningen av fossila bränslen.
 Ta bort skrivning om att allmännyttan ska begränsas till 45-55% av hyresbeståndet. (sidan 39)
Per Göransson (SD) föreslår ändring enligt nedan och i övrigt stödjer Per Göransson Anders Josefssons (M) förslag:
a) I första hand att översiktsplanen återremitteras med för ytterligare fördjupad
utredning med de nya förutsättningar som Luleå kommun befinner sig i.
b) I andra hand att avslå kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Vesterlund (-) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Carola Lidén (C), Thomas Söderström (L), Samuel Ek (KD) och Dan Ankarholm (SJVP) lämnar in en skriftlig reservation enligt
KLF Hid: 2021.5791.
Erland Nilsson (LPo) lämnar in ett särskilt yttrande enligt KLF Hid: 2021.6260
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Per Göranssons förslag om återremiss under proposition
och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer kommunstyrelsen förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget. Votering begärs och genomförs där en
ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag och en nej-röst innebär avslag till kommunstyrelsens förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att 59 röster har avlagts varav 32 jaröster, 16 nej-röster och 11 avstår från att rösta. Ordföranden finner därmed
att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Vidare ställer ordföranden Fredrik Hansson (S) tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget. Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till Fredrik Hansson förslag och en nej-röst innebär avslag till Fredrik Hansson förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att 59 röster har avlagts varav
42 ja-röster, 8 nej-röster och 9 avstår från att rösta. Ordföranden finner därmed
att fullmäktige bifaller Fredrik Hanssons förslag.
Därefter ställer ordföranden Anders Josefssons (M) samtliga förslag vart och
ett för sig under proposition och finner att fullmäktige avslår förslagen. Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till Anders Josefssons
förslag och en nej-röst innebär avslag till Anders Josefssons förslag.
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Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt a) har 59 röster avlagts varav 13 ja-röster, 42 nej-röster och 4 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Anders Josefssons förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt b) har 59 röster avlagts varav 12 ja-röster, 42 nej-röster och 5 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Anders Josefssons förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt c) har 59 röster avlagts varav 13 ja-röster, 45 nej-röster och 1 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Anders Josefssons förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt d) har 59 röster avlagts varav 12 ja-röster, 43 nej-röster och 4 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Anders Josefssons förslag.
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Därefter ställer ordföranden Jonas Brännbergs (RS) samtliga förslag vart och
ett för sig under proposition och finner att fullmäktige avslår förslagen. Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till Jonas Brännbergs
förslag och en nej-röst innebär avslag till Jonas Brännbergs förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt a) har 58 röster avlagts varav 5 ja-röster, 47 nej-röster och 6 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Jonas Brännbergs förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt c) har 58 röster avlagts varav 11 ja-röster, 44 nej-röster och 3 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Jonas Brännbergs förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt g) har 57 röster avlagts varav 5 ja-röster, 40 nej-röster och 12 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Jonas Brännbergs förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt i) har 58 röster avlagts varav 11 ja-röster, 43 nej-röster och 4 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Jonas Brännbergs förslag.
Därefter ställer ordföranden Lothar Bellgardts (MP) samtliga förslag vart och
ett för sig under proposition och finner att fullmäktige avslår förslagen. Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens
förslag och en nej-röst innebär avslag till Lothar Bellgardts förslag.
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Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt c) har 58 röster avlagts varav 10 ja-röster, 41 nej-röster och 7 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Lothar Bellgardts förslag.
Därefter ställer ordföranden Bertil Bartholdsons (V) samtliga förslag vart och
ett för sig under proposition och finner att fullmäktige avslår förslagen. Votering begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till Bertil Bartholdsons
förslag och en nej-röst innebär avslag till Bertil Bartholdsons förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt b) har 58 röster avlagts varav 10 ja-röster, 44 nej-röster och 4 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Bertil Bartholdsons förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt c) har 58 röster avlagts varav 11 ja-röster, 44 nej-röster och 3 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Bertil Bartholdsons förslag.
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Dialog:
Samhällsutvecklingsenheten har tillsammans med andra berörda förvaltningar arbetat fram antagandehandlingar. Översiktsplanen omfattas av en
lagreglerad process för samråd och granskning med allmänhet, intresseorganisationer och myndigheter enligt plan- och bygglagen. Samråd skedde under
2018 och granskning under hösten 2019 samt under våren 2021.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Förslaget till beslut innebär att Luleå kommun har en aktuell översiktsplan
som ska vara vägledande i beslut som bidrar till en positiv utveckling för utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet innebär att Luleå kommun har en aktuell översiktsplan som ska vara
vägledande i beslut som bidrar till en positiv utveckling för utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet innebär att Luleå kommun har en aktuell översiktsplan som ska vara
vägledande i beslut som bidrar till en positiv utveckling för utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet innebär att Luleå kommun har en aktuell översiktsplan som ska vara
vägledande i beslut som bidrar till en positiv utveckling för utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag


Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd










Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 223,
KLF Hid: 2021.5845
Bilaga Utvecklingsplan Råneå – Miljökonsekvensbeskrivning,
KLF Hid: 2021.5323
Utvecklingsplan Råneå, KLF Hid: 2021.5322
Bilaga Fördjupad översiktsplan Bensbyn – miljökonsekvensbeskrivning, KLF 2021.5321
Fördjupad översiktsplan Bensbyn, KLF Hid:2021.5320
Tillägg, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, KLF Hid: 2021. 5319
Bilaga Program till Vision Luleå 2050 - Granskningsutlåtande II,
KLF Hid: 2021.5318
Bilaga till Program till Vision Luleå 2050 - samlad, KLF Hid: 2021.5317
Program till Vision Luleå 2050 (översiktsplan 2021),
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KLF Hid: 2021.5316
Bilaga till Program till Vision Luleå 2050 - Granskningsutlåtande I,
KLF Hid: 2021.2126
Bilaga till Program till Vision Luleå 2050 – Samrådsredogörelse, KLF
Hid: 2021.2127
Bilaga Program till Vision Luleå 2050 Luleå 2017 – Nulägesbeskrivning, KLF Hid: 2021.2120
Reservation från Samverkan Luleå (L, C, KD, SJVP), KLF Hid:
2021.5791

Beslutet skickas till
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Kommunstaben, kommundirektör
Socialförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Räddningstjänsten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Länsstyrelsen Norrbotten
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§ 189
Aktieägaravtal Luleå Science Park
Ärendenr 2021/817-2.5.1.2

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna aktieägaravtal för Luleå
Science Park AB.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna underlaget.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är delägare i Luleå Science Park AB sedan 2018. Luleå Science
Park AB:s målsättning att Luleå Science Park ska vara en mötesplats för idé
och kunskapsutbyte mellan näringsliv, organisationer, akademi och samhälle.
Bolaget ska attrahera etableringar och erbjuda en innovativ miljö för kunskapsintensiva och innovativa företag (produkt-, tjänste- samt sociala
företag).
Aktieägaravtalet reglerar ägarnas samarbete i det gemensamt ägda bolaget.
Det huvudsakliga skälet till nytt aktieägaravtal är ägarbilden förändrats. Sedan Luleå Näringsliv AB trätt i likvidation har dess aktier överlåtits med lika
delar mellan ägarna varvid detta avtal ersätter tidigare ingånget aktieägaravtal. (Beslut om aktieöverlåtande skedde vid kommunfullmäktige 2020-09-28.)

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Det finns även andra mindre förändringar, framförallt sådana som följer av
den förändrade ägarbilden. Exempelvis förändringar gällande antalet ledamöter samt hur styrelsens ordförande utses. Antalet ledamöter i bolagets styrelse
har ändrats till 4-7 ledamöter från tidigare 5 el 7 ledamöter. Styrelsens ordförande utses i det nya förslaget av årsstämman (tidigare utsåg Luleå Näringsliv
AB ordförande).
Det nya aktieägaravtalet innebär ingen förändring i finansieringen från Luleå
kommun.
Demokrati & samhälle menar att Luleå Science Park AB skapar förutsättningar för etableringar och tillväxt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-08-30 § 160 beslutat föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna aktieägaravtal för
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Luleå Science Park AB och att kommundirektören ges i uppdrag att underteckna underlaget.
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 224 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att godkänna aktieägaravtal för Luleå Science Park AB och att kommundirektören ges i uppdrag att underteckna underlaget.

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

Dialog:
Dialog har förts med bolaget samt kommunstaben.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Enligt ägardirektivet ska bolaget arbeta för ett brett inflöde av företag (produkt-, tjänste- samt sociala företag) och utgöra en attraktiv miljö för dessa.
Luleå Science Park har som policy att alla ska behandlas lika väl.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Enligt ägardirektivet ska bolaget arbeta för ett brett inflöde av företag (produkt-, tjänste- samt sociala företag) och utgöra en attraktiv miljö för dessa.
Detta skapar förutsättningar för en ökad branschbredd, något som är viktig
för en attraktiv arbetsmarknad för både kvinnor och män. Bolaget strävar efter
att ha en jämställd styrelse och personal. I dagsläget består styrelsen av 2
kvinnor och 3 män där ordföranden är kvinna. Personalen består av 3 kvinnor
och 2 män.
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Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Förslaget till aktieägaravtal behandlar inte klimatpåverkan men bolaget arbetar med dessa frågor. Resande ska ske på ett hållbart sätt och bolaget ska ha
digitala processer, verktyg och arbetssätt i så stor utsträckning som möjligt

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Luleå Science Park AB har till syfte att verka för ökad tillväxt och utveckling.
När en av ägarna har trätt i frivillig likvidation är det nödvändigt att hantera
styrdokument.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-30 § 160,
KLF Hid: 2021.5507
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Aktieägaravtal Luleå Science Park AB Mark-up, KLF Hid: 2021.4180

Beslutet skickas till
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Luleå Science Park AB
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§ 190
Ägardirektiv för Luleå kommunföretag AB:s dotterbolag
Ärendenr 2021/888-1.4.1.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ägardirektiv för Luleå Energi AB,
Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB,
Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB samt generellt
ägardirektiv för Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag.

Reservationer
Carola Lidén (C), Arne Nykänen (C), Nina Berggård (V), Robert Lundqvist
(RS), Eric Lundvall (C), Ulrika Lundberg (V), Sara Viklund (C), Per Göransson
(SD), Christer Stenberg (V), Jonas Brännberg (RS) och Kati Jääskeläinen (V)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner kan bilda företag till vilka de kan överlåta kommunala angelägenheter. Ägarens styrning sker främst genom bolagsordning och ägardirektiv. Förslaget är att inga större förändringar görs till 2022.
De mindre förändringarna handlar framför allt om:
Ett generellt ägardirektiv har tagits fram för det som är gemensamt för samtliga bolag och därför upprepats i vart och ett av ägardirektiven. Tanken med
uppdelningen i ett generellt och specifika direktiv är att göra det mer lättläst
och överskådligt och i förekommande fall enklare att förändra vid behov.
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Allmänna förändringar för alla bolag:






Kompletteringar om att bolagen ska omhänderta i tillämpliga delar
något eller några av kommunfullmäktiges områden som anges i planeringsförutsättningarna (utvecklingsområdena).
Komplettering om att bolagen aktivt ska bidra till att uppfylla kommunens miljö- och klimatmässiga målsättning
Kompletterande stycke kring säkerhetsarbete/krisledningsplanering
Förtydligande om att bolagen ska vara samhällsnyttiga på affärsmässiga grunder.
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Luleå Energi
En komplettering där uppdraget kring fjärrkyla ingår. Inom ramen för energitjänster ska Luleå Energi AB ha uppdraget att hantera laddinfrastruktur. Det
är inte helt klarlagt om laddinfrastruktur bedöms vara drivmedel eller energitjänst, vi tolkar att det är en energitjänst och ingår i Luleå Energis ordinarie
uppdrag.
Lulebo
Målet gällande bostadsförsörjning är reviderat. Det årliga intervallet på ”75100 bostäder” är borttaget och ersatt med ett mål för en treårsperiod.
Luleå Hamn
Bolagets syfte har ett tillägg om att även kunna verka för att vara logistiknav.
Luleå Lokaltrafik
Ändringar härrörande från fastställt tjänstekontraktet med Luleå kommun.
Förändringar i ekonomiska krav på avkastning p g a pandemin som kraftigt
påverkat kollektivtrafiken.
Luleå miljöresurs
En komplettering av verksamhetsinriktning med VA (vatten- och avloppsanläggningar) samt biogas.
Kommunstyrelsens har 2021-09-13 § 225 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa ägardirektiven för Luleå Energi AB, Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB, Nordiskt Flygteknikcentrum
och Luleå Business Region AB samt generellt ägardirektiv för Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Sammanträdet
Carola Lidén (C) föreslår tilläggsförslag enligt nedan:
Tilläggsförslag i Lulebo ägardirektiv:
Lulebo ska genom sitt uppdrag tillgodose att hela Luleå kommun har en god bostadsförsörjning. Genom att Lulebo ökar sitt utbud av bostäder på landsbygden, stärks ett
varierat och ökat bostadsutbud på landsbygd.
Lulebo ska i största möjliga mån ta hänsyn till miljö- och klimatfrågor vid nybyggnationer, renoveringar och annan verksamhet, för att minska klimatavtryck och främja
hållbart byggande i Luleå. Lulebo ska använda förnyelsebara material, såsom trä, vid
byggande i Luleå.
Tilläggsförslag i samtliga bolags ägardirektiv:
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Bolaget ska arbeta med hållbart klimat- och miljöarbete i hela kommunen genom förnyelsebara material, teknik och innovationsutveckling för att uppnå det långsiktiga
målet klimatneutralitet 2040.
Bolaget ska genom sina produkter och tjänster informera om klimatavtryck och stärka
arbetet för att minska Luleå kommuns klimatavtryck.
Per Göransson (SD) föreslår ändrings- och tilläggsförslag enligt nedan:
a) Under punkt 14 att meningen dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB ska bygga
och förvalta elanläggningar för säker överföring av el inom huvudsak Luleå
Kommun ändras till dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB ska bygga och förvalta elanläggningar för säker överföring av el inom sitt koncessionsområde.
b) Samt att följande mening läggs till att: dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB
ska bedriva den monopolreglerade verksamheten med prismässigt fördelaktiga
priser för kommunens medborgare.
Robert Lundqvists (RS) föreslår ändrings- och tilläggsförslag enligt nedan:
Att tillägga under punkt 15 om ägardirektiv för Luleå kommunföretag AB:s dotterbolag: företag som ägs av Luleå kommun ska verka för god arbetsmiljö och starka rättigheter för de anställda. Därför ger Luleå kommun följande ägardirektiv:
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Kommunala bolag ska teckna kollektivavtal för sin bransch/branscher, och
kräva kollektivavtal för underleverantörer.
Kommunala bolags företagspolicy ska inkludera att bolaget ska underlätta
facklig organisering på arbetsplatsen.
Kommunala bolag ska bedriva sin verksamhet till så stor omfattning som möjligt i egen regi.
Kommunala bolag ska sträva efter att minimera tillfälliga anställningar till
förmån för tillsvidareanställningar.

Samt föreslås en ändring av delarna, LLT:s ägardirektiv: bolaget ska senast 2030 ha en
fordonsflotta som till 100% kan drivas med förnyelsebara bränslen" ändras till: bolaget ska senast 2026 ha en fordonsflotta som till 100% kan drivas med förnybara bränslen.
Bertil Bartholdson (V) föreslår ändrings- och tilläggsförslag enligt nedan:
Förslag gällande generellt ägardirektiv för Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag:
föreslås att följande mening läggs till under rubriken ”Allmänt”, efter den mening
som avslutas med Borgmästaravtalet: ”Arbetet för social hållbarhet innebär bland
annat att bolagen inte ska teckna privata sjukvårdsförsäkringar för anställda vid sidan
av den offentliga sjukvården”
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Förslag gällande Luleå Energi: föreslås att sista mening läggs till under Kommunens
motiv till att äga bolaget och verksamhetens inriktning: ”Bolaget skall under 2022
söka samarbete med övriga kommunala bolag samt kommunens fastighetsförvaltning i
syfte att förse bolagens och kommunens fastigheter med solpaneler för elproduktion.
Förslag gällande Lulebo: föreslås att under rubriken verksamhetens inriktning, att
följande två meningar stryks ur ägardirektiven: ”Lulebos totala andel av det totala
hyresbeståndet ska i enlighet med fullmäktigebeslut ligga inom intervallet 7300-9300
lägenheter.” och ”Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges föregående godkännande bygga, köpa och försälja fastigheter för att säkerställa detta intervall.”
Samt föreslås att följande meningar läggs till: ”Lulebo är den största ägaren och förvaltaren av fastigheter i Luleå kommun. Därmed har bolaget en viktig roll att fylla i
arbetet med klimatomställning och hållbara energilösningar. Lulebo ska vara en föregångare och ligga i framkant när det gäller klimatsmart boende.”
Förslag gällande LLT:att följande tillägg skrivs in: ”Bolaget ska undersöka möjligheten att bedriva kollektivtrafik inom hela kommunen så att även landsbygden och Råneå kan inkluderas i LLT:s linjenät. Bolaget ska även ha möjlighet att lägga anbud på
kollektivtrafik mellan Luleå och angränsande kommun(er)”
Förslag gällande Luleå Miljöresurs:
att följande mening stryks ur ägardirektiven: ”Bolaget kan också komma att pröva
konkurrensutsättning av delar av sin verksamhet”.
Fredrik Hansson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Därefter ställer ordföranden Carola Lidéns (C) ändrings- och tilläggsförslag
under proposition och finner att fullmäktige avslår förslagen. Votering begärs
och genomförs där en ja-röst innebär bifall till Carola Lidéns förslag och en
nej-röst innebär avslag till Carola Lidéns förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att 59 röster har avlagts varav 6 jaröster, 47 nej-röster och 6 avstår från att rösta. Ordföranden finner därmed att
fullmäktige avslår Carola Lidéns förslag
Ordföranden ställer Per Göranssons (SD) ändring- och tilläggsförslag vart och
ett för sig under proposition och finner att fullmäktige avslår förslagen. Vote-
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ring begärs och genomförs där en ja-röst innebär bifall till Per Göranssons
förslag och en nej-röst innebär avslag till Per Göranssons förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt a) har 58 röster avlagts varav 3 ja-röster, 53 nej-röster och 2 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Per Göranssons förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att under punkt b) har 58 röster avlagts varav 3 ja-röster, 51 nej-röster och 4 avstår från att rösta. Ordföranden
finner därmed att fullmäktige avslår Per Göranssons förslag.
Ordföranden ställer Robert Lundqvists (RS) ändrings- och tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige avslår förslagen. Votering begärs
och genomförs där en ja-röst innebär bifall till Robert Lundqvists förslag och
en nej-röst innebär avslag till Robert Lundqvists förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att 56 röster har avlagts varav 8 jaröster, 47 nej-röster och 1 avstår från att rösta. Ordföranden finner därmed att
fullmäktige avslår Robert Lundqvists förslag
Ordföranden ställer Bertil Bartholdsons (V) ändrings- och tilläggsförslag under proposition och finner att fullmäktige avslår förslagen. Votering begärs
och genomförs där en ja-röst innebär bifall till Bertil Bartholdsons förslag och
en nej-röst innebär avslag till Bertil Bartholdsons förslag.
Efter rösträkning redovisar ordföranden att 57 röster har avlagts varav 9 jaröster, 46 nej-röster och 2 avstår från att rösta. Ordföranden finner därmed att
fullmäktige avslår Bertil Bartholdsons förslag

Dialog:

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Kommunstaben har fört dialog med Luleå Kommunföretag samt stadsbyggnadsförvaltningen.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Bolagen ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av
Luleå kommuns vision 2050 med nio övergripande mål som omhändertar
Agenda 2030, samt de klimatmål som kommunen satt upp inom ramen för
Borgmästaravtalet.
Bolagen har även att omhänderta i tillämpliga delar något eller några av
kommunfullmäktiges områden som anges i planeringsförutsättningarna. Utvecklingsområden för innevarande mandatperiod är:
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•
•
•
•

Ökad jämlikhet
Mer jämställd fördelning av makt och resurser
Minskad klimatpåverkan
Starkare ekonomi för tillväxt

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Bolagen ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av
Luleå kommuns vision 2050 med nio övergripande mål som omhändertar
Agenda 2030, samt de klimatmål som kommunen satt upp inom ramen för
Borgmästaravtalet.
Bolagen har även att omhänderta i tillämpliga delar något eller några av
kommunfullmäktiges områden som anges i planeringsförutsättningarna. Utvecklingsområden för innevarande mandatperiod är:
•
•
•
•

Ökad jämlikhet
Mer jämställd fördelning av makt och resurser
Minskad klimatpåverkan
Starkare ekonomi för tillväxt

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Bolagen ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av
Luleå kommuns vision 2050 med nio övergripande mål som omhändertar
Agenda 2030, samt de klimatmål som kommunen satt upp inom ramen för
Borgmästaravtalet.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Bolagen har även att omhänderta i tillämpliga delar något eller några av
kommunfullmäktiges områden som anges i planeringsförutsättningarna. Utvecklingsområden för innevarande mandatperiod är:
•
•
•
•

Ökad jämlikhet
Mer jämställd fördelning av makt och resurser
Minskad klimatpåverkan
Starkare ekonomi för tillväxt

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Bolagen ska verka för en långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, samt inom ramen för sin verksamhet beakta och stödja uppfyllandet av
Luleå kommuns vision 2050 med nio övergripande mål som omhändertar
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Agenda 2030, samt de klimatmål som kommunen satt upp inom ramen för
Borgmästaravtalet.
Bolagen har även att omhänderta i tillämpliga delar något eller några av
kommunfullmäktiges områden som anges i planeringsförutsättningarna. Utvecklingsområden för innevarande mandatperiod är:
•
•
•
•

Ökad jämlikhet
Mer jämställd fördelning av makt och resurser
Minskad klimatpåverkan
Starkare ekonomi för tillväxt

Bolagens verksamhet skapar förutsättningar för tillväxt och ett gott samhälle.
En utgångspunkt är att det finns en ändamålsenlig offentlig service av tillräckligt bra kvalitet. Detta kan sägas utgöra en grundförutsättning för att leva och
verka i en kommun och påverkar därmed även näringslivsklimatet
En särskilt betydelsefull del av den offentliga servicen avser tillgången till
infrastruktur, inte minst VA, bostäder, energiförsörjning, renhållning, transporter och kommunikationer. Tillgången till infrastruktur av denna art är av
stor betydelse för det regionala näringslivsklimatet.

Beslutsunderlag
•
•

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2021-08-30 § 161
KLF Hid: 2021.5508
Generellt ägardirektiv 2022 Luleå Kommunföretag ABs dotterbolag,
KLF Hid: 2021. 5326
Specifikt ägardirektiv 2022 Luleå Energi AB, KLF Hid: 2021.5327
Specifikt ägardirektiv 2022 Lulebo AB, KLF Hid: 2021. 5328
Specifikt ägardirektiv 2022 Luleå Miljöresurs AB, KLF Hid: 2021. 5329
Specifikt ägardirektiv 2022 Luleå Lokaltrafik AB, KLF Hid:2021.5330
Specifikt ägardirektiv 2022 Luleå Hamn AB, KLF Hid: 2021.5331
Specifikt ägardirektiv 2022 Nordiskt Flygteknikcentrum AB, KLF Hid:
2021.5332
Specifikt ägardirektiv 2022 Luleå Business Region AB,
KLF Hid: 2021.5333
Processbeskrivning av ägardialog samt framtagande av ägardirektiv,
KLF Hid: 2021.5342

Beslutet skickas till
Luleå Energi AB
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Miljöresurs AB
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Luleå Hamn AB
Nordiskt Flygteknikcentrum AB
Luleå Business Region AB
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§ 191
Deltagande på distans vid politiska sammanträden
Ärendenr 2020/589-1.1.1.3

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillåta deltagande på distans vid
fullmäktiges nämndernas och styrelsens sammanträden t.o.m. 2022-0630.
2. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 vardagar i förväg
anmäla detta till nämndens, styrelsens eller fullmäktiges ordförande.
3. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
4. Vid samtliga sammanträden ska alla ledamöter se varandra oavsett om
de deltar fysiskt eller digitalt.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns nämnder, styrelse och kommunfullmäktige har under rådande pandemi tillåtit deltagande på distans för att möjliggöra att den politiska
beslutsprocessen fortgår samtidigt som smittspridning förhindras och riskgrupper skyddas.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Kommunfullmäktige fattade 2021-01-25 § 24 beslut om att tillåta deltagande
på distans vid nämnders, styrelsens och fullmäktiges sammanträden att gälla
t.o.m. 2021-09-30.
Deltagande på distans är möjligt med stöd av kommunallagen och det finns
krav i kommunallagen för att deltagare ska räknas som närvarande på distans.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor vilket anges i 5 kap. 16 § KL. Grundtanken med att tillåta deltagande på distans på sammanträden är inte att det fysiska mötet ersätts med ett
digitalt möte utan att enskilda ledamöter med exempelvis väldigt lång restid
till sammanträdeslokalen kan undvika att resa vid varje tillfälle. Den enskilda
ledamoten ansvarar själv för att tillhandahålla sin egen teknik såsom webbkamera, mikrofon och internetanslutning för att kunna delta på distans.
De restriktioner som gällt i Sverige med anledning av pandemin har stegvis
lättats under sommaren och hösten 2021 då smittspridningen minskat i kombination med att vaccinering påbörjats, men nya utbrott nationellt eller regionalt kan uppstå.
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För att säkerställa att den politiska beslutsprocessen även fortsättningsvis kan
anpassas efter smittläge samt nationella och regionala rekommendationer föreslås att deltagande på distans är tillåtet t.o.m. 2022-06-30 efter dialog med
ordförande i respektive instans.
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 232 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att tillåta deltagande på distans vid fullmäktiges, nämndernas och styrelsens
sammanträden t.o.m. 2022-06-30. Ledamot som önskar delta på distans ska
senast 3 vardagar i förväg anmäla detta till nämndens, styrelsens eller fullmäktiges ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans och
vid samtliga sammanträden ska alla ledamöter se varandra oavsett om de
deltar fysiskt eller digitalt.
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 232 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att tillåta deltagande på distans vid fullmäktiges nämndernas och styrelsens
sammanträden t.o.m. 2022-06-30 och att ledamot som önskar delta på distans
ska senast 3 vardagar i förväg anmäla detta till nämndens, styrelsens eller
fullmäktiges ordförande samt att ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans. Vid samtliga sammanträden ska alla ledamöter se varandra oavsett
om de deltar fysiskt eller digitalt.

Sammanträdet
Nina Berggård (V) föreslår ändring under beslutspunkt 1) Kommunfullmäktige
beslutar att tillåta deltagande på distans vid fullmäktiges nämndernas och styrelsens
sammanträden t.o.m. 2022-06-30 till 1) Kommunfullmäktige beslutar att tillåta
deltagande på distans vid fullmäktiges nämndernas och styrelsens sammanträden t.o.m. 2021-12-31.
Per Göransson (SD) föreslår bifalla kommunstyrelsen förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Nina Berggårds förslag
under proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Dialog:
Intern dialog inom avdelningen har förts.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsen beslut 2021-09-13 § 232 KLF Hid: 2021.5798

Beslutet skickas till

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Kommunens samtliga nämnder
Kommunkansliets enhetschef
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§ 192
Motion (MP) om inventering av gräsmattor
Ärendenr 2020/428-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till kommande fullmäktige 2021-10-25.

Sammanfattning av ärendet
Malin Svedjeholm, Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion som föreslår
att Luleå kommun genomför en inventering av gräs/ängsytor för att stärka
den biologiska mångfalden. Inventeringens resultat kommer sedan att visa på
vilka gräs/ängsytor som har störst artrikedom och lämpar sig för att hållas
högvuxna. Pollinerande insekter är hotade av försämrad livsmiljö. Biologisk
mångfald är en förutsättning för att övriga ekosystemtjänster ska fungera.
Genom att gynna den biologiska mångfalden skapar vi positiva kedjeeffekter
som i sin tur ökar stadens hållbarhet.
Kommunfullmäktige har 2020-04-27 § 65 beslutat att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
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Stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att många insekter som pollinerar
växter har på senare år blivit allvarligt hotade. Bristen på pollinatörer kan få
svåra följder för vår matförsörjning. Den tätortsnära naturen med parker och
grönområden är en förutsättning för att kunna göra en stad hållbar. Naturen
ger oss ekosystemtjänster som vi inte klarar oss utan. Pollinering är ett exempel på en sådan ekosystemtjänst. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för att pollinering ska fungera.
Luleå kommun har både högväxande gräsytor som klipps någon gång per år
samt bruksgräsytor som klipps mer regelbundet, de senare för det mesta där
människor vistas och umgås. Under många år har man också arbetat med att
utöka andelen högväxande gräsytor för att gynna den biologiska mångfalden.
Den metod som förslagsställaren tar upp i motionen – att inte klippa gräsytor
för att under sensommaren inventera dem och utläsa hur hög artrikedomen är
– kommer att ge ett resultat som visar på vilka ytor som bäst lämpar sig som
högvuxna. Detta resultat får sedan vägas mot sociala värden.
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Stadsbyggnadsförvaltningen avser att under år 2021 planera för inventering
av gräsytor med att ta fram en etappindelning. År 2022 genomförs första
etappens inventering.
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 215 beslutat föreslå kommunfullmäktige
bifalla motionen.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till kommande fullmäktige 202110-25 och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog har förts inom förvaltningen och med kommunekolog.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd






Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 215, KLF Hid: 2021.5837
Stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-05-27 § 95, KLF Hid: 2021.3862
Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-27 § 65 gällande anmälan av motion (MP) om inventering av gräsmattor, KLF Hid: 2020.2502
Motion (MP) om inventering av gräsmattor, KLF Hid: 2020.1506

Beslutet skickas till
Motionären
Stadsbyggnadsförvaltningen
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§ 193
Motion (SD) om mat i skolan
Ärendenr 2020/1438-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till kommande fullmäktige 2021-10-25.

Sammanfattning av ärendet
Per Göransson (SD) har väckt en motion om tilltalande mat i skolan och menar
att fler och fler ungdomar är idag missnöjda över skolmaten. Missnöjet riktar
sig främst mot att man en gång i veckan enbart serverar vegetarisk kost (laktoovo-vegetarisk). Vegetarisk kost är i sig inte ett dåligt alternativ till skollunch
men många ungdomar känner det inte tillfredställande att minst en gång i
veckan, vara tvungen att äta vegetarisk kost som inte är mättande.
Kommunfullmäktige har 2020-11-23 § 246 beslutat att motionen får ställas och
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstaben har begärt in
yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Det finns många åsikter och för att de flesta ska vara nöjda tror sverigedemokraterna att ett varierat utbud är det bästa alternativet för alla skolungdomar.
Sverigedemokraterna föreslår följande:
Att det varje dag ska finnas två olika rätter att välja på samt att rätterna som
serveras varje dag skall vara utformade utifrån två olika teman:
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Svensk husmanskost innehållande företrädesvis fläsk-, nöt-, får-, fiskeller fågelkött.
Lakto-ovo-vegetarisk.

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
Barn och- utbildningsförvaltningens måltidsverksamhet arbetar efter att menyplaneringen ska tillskapas genom att maten ska vara god och trivsam, lunchen ska vara dagens höjdpunkt. Skollagen anger att maten skall vara näringsriktig och kostnadsfri.
Menyn ska locka till att prova nya maträtter men även locka till att prova nya
upplevelser av smak och konsistens. Maten är en viktig del av vårt kulturarv.
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Menyn utformas för att föra våra svenska mattrationer vidare men även erbjuda maträtter från andra länder. Det utmanar våra elever att prova nya rätter och för att våra elever med utländsk bakgrund ska känna igen sig.
Måltidsverksamheten arbetar efter det politiska beslutet att som en del i att
vara en hållbar kommun serveras vegetarisk lunch en dag/vecka i alla skolformer.
I grund- och gymnasieskolan serveras senast år 2022 dagligen två rätter, varav
ett alternativ är vegetariskt. Vi följer skollagen och de nordiska näringsrekommendationerna (Skollagen 2010:800 kap 9 8§, kap 10-13 10§ Nordiska näringsrekommendationer (NNR) 2012).
Med ovananstående resonemang som grund föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att avslå motionen.
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 216 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till kommande kommunfullmäktige 2021-10-25 och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Med mer vegetabilier i kosten minskar klimatpåverkan.
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelsen beslut 2021-09-13 § 216, KLF Hid: 2021.5838
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-19 § 69,
KLF Hid: 2021.5145
Motion (SD) om tilltalande mat i skolan, KLF Hid: 2020.6041
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§ 194
Motion (KD) om elevhälsa online
Ärendenr 2020/1169-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta till ärendet till kommande fullmäktige 2021-10-25.

Sammanfattning av ärendet
Samuel Ek (KD) och Sara Önneby Nordström (KD) har lämnat in en motion
om elevhälsa online. Motionärerna beskriver att den psykiska ohälsan bland
unga har försämrats de senaste åren. Enligt kommunens hemsida uppger
elevhälsan att den främst ska vara hälsofrämjande och förebyggande och att
den ska vara lättillgänglig för att snabbt kunna identifiera elever som behöver
komma i kontakt med hälso- och sjukvården.
Motionärerna föreslår att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att
införa Elevhälsa online i Luleå.
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Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får ställas och överlämnat den
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstaben har begärt in yttrande
från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande
Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och förebyggande
och vara en resurs i skolans hälsofrämjande utveckling, som del av en långsiktig skolutvecklingsprocess. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och elevhälsan knyts närmare skolans uppdrag.
En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsans personal ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Därmed förutsätter
elevhälsans arbete en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och
övrig personal inom skolan. Elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer,
inte minst i klassrummet där lärare spelar en central roll. En grund för Elevhälsans arbete är att finnas på plats i den fysiska miljön och vara tillgängliga i
det fysiska mötet med elev. Skolsköterska och kurator säkerställer sin tillgänglighet genom att vara kända personer, som eleverna vet hur/var man når, på
respektive skola.
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Samverkan mellan skolan och andra aktörer sker redan idag. I samtal med
eleven bedömer Elevhälsan behov av andra stödinsatser. Det kan vara att ta
kontakt med vårdgivare i regionen, eller stödinsatser via kommunens socialtjänst. Det kan också vara att hänvisa till externa aktörer.
Den digitala utvecklingen ger utökade möjligheter till kommunikation i elevhälsoarbetet. Som ett led i arbetet följer och omvärlds bevakar Elevhälsan utvecklingen i syfte att tillförsäkra god och säker tillgänglighet för elevhälsan.
Kommunens system för digitala möten är i första hand Teams. Systemet används i undervisningen och är på så sätt en del av elevernas vardag.
Sedan våren 2020 då Gymnasiet på grund av Coronapandemin gick över till
distansundervisning, har också elevhälsan använt Teams i stor utsträckning i
sina kontakter med elever men även vårdnadshavare. Erfarenheter visar att
det fungerar bra och bedömningen är att det har varit lätt för elev att komma i
kontakt via systemet teams. Sekretessen omhändertas genom att elevhälsan i
första hand pratar direkt med eleven. Chattfunktionen används mest i den
initiala kontakten då elev söker personal. Det kan också vara elevs mentor
som har kontaktat elevhälsan om eventuell oro för elev. Kontakten har då tagits av elevhälsan. Den stora fördelen med Teams bedöms vara att systemet är
känt för eleverna och det skapar trygghet för dem att ta kontakt i detta fora.
Vanligt förekommande är också att elev söker kontakt med elevhälsopersonalen via Teams genom att fråga; ”Är du där? Kan vi träffas?” och på så sätt bokar tid för ett möte.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Elevhälsan erfar att Teams är ett bra forum och verktyg i arbetet. Eleven har
kunnat höra av sig och få stöttning i stunden/ under samma dag, få uppmuntran, ångesthantering eller andra strategier. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att utveckla och hitta kreativa lösningar i förebyggande och
främjande syfte så som stressgrupper, medveten närvaro med mera, med det digitala hjälpmedlet Teams.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 2021-03-03 § 10 beslutat att
återremittera ärendet med motiveringen att ärendet ska kompletteras med en
analys av det koncept om Elevhälsa Online som motionen syftar till samt en
kostnadskalkyl där det framgår vad det skulle innebära om konceptet antogs.
Komplettering av ärendet efter återremiss hittas i bifogad bilaga (BUF Hid:
2021.909).
Kommunstyrelsens har 2021-09-13 § 217 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
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Sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till kommande fullmäktige 202110-25 och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Dialog:
Dialoger och gemensamt svarande i ärendet med representanter för professionerna skolkuratorer och skolsköterskor samt enhetschef vid barn- och utbildningsförvaltningens Grundskola och Gymnasium.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Att inrätta en e-tjänst i kommunen bedöms tekniskt inte kosta något mer än
den tid som IT- personals arbetsinsats kostar vid inrättandet av tjänsten, samt
samråd med elevhälsans personal. Kommunen har avtal med Norrbottens enämnd över sådana lösningar.
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De kostnader som uppkommer vid hantering och upprätthållande av en digital tjänst är tid för kontinuerlig utbildning och information till elevhälsans
professioner över e-tjänsten och funktionsbrevlådan. Utbildning och organisation av handläggare i e-tjänsten.
Framtagande av rutiner och former för hantering av ärendena, med kunskap
och beaktande av de enskilda professionernas krav på sekretess och dokumentation.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens beslut 2021-0-13 § 217, KLF Hid: 2021.5839
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-19 § 70,
KLF Hid: 2021.5146
Komplettering efter återremiss, KLF Hid: 2021.5147
Motion (KD) om elevhälsa online, KLF Hid: 2020.4806
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§ 195
Motion (MP) om ett vildare Luleå
Ärendenr 2020/1685-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till kommande fullmäktige 2021-10-25.

Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Problembeskrivningen i motionen, att vildmarken på global nivå kraftigt har
minskat, är korrekt. Vi befinner oss mitt uppe i det sjätte massutdöendet i jordens historia. Ekosystem utarmas och arter försvinner i en förödande takt.
Världsnaturfonden WWF:s Living planet Index, visar att populationerna av
vildlevande ryggradsdjur har minskat med 68 procent sedan 1970. Sverige
följer samma trend. Det framgår av att vår nationella rödlista idag omfattar
drygt 4700 arter. Det innebär att med dagens kunskapsläge bedöms 22 procent
av alla naturligt förekommande arter i Sverige riskera att dö ut om inte förutsättningarna för dem förbättras.
Orsakerna till förlusten av biologisk mångfald är människans överutnyttjande
av jordens resurser och grovt handlar det om klimatförändring, exploatering,
ohållbar markanvändning och brukande, jakt och fiske samt spridning av arter till främmande ekosystem (s.k. invasiva främmande arter). Flertalet av de
arter som minskar och är hotade i sverige är knutna till odlings- och skogslandskapen, där orsakerna är den omvandling av dessa som skett huvudsakligen det senaste halvseklet. För odlingslandskapets del handlar det om ändrade brukningsformer, rationalisering och igenväxning. Skogsekosystemen har
genomgått en dramatisk förändring där stora delar av skogsmarken omvandlats från biologiskt rika naturskogar till betydligt mer mångfaldsfattiga produktionsskogar.
Behöver Luleå kommun återförvildas?
Mot ovanstående bakgrund är svaret uppenbart. Luleå är en del av världen
och situationen här är lika allvarlig som i riket i stort.
Konceptet rewildings ambitioner ligger i linje med den konsensus som råder i
forskarvärlden, hos ansvariga myndigheter och officiella institutioner; Vår
natur behöver ges större utrymme och bättre förutsättningar för biologisk
mångfald. Det handlar till stor del om att värna om och skydda det som finns
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kvar, men också att natur behöver restaureras om vi ska kunna hejda artutarmningen.
Problemen är stora men mycket görs också redan för att försöka komma tillrätta med dem. Olika sektorer har olika utmaningar och framgångarna är skiftande. I skogslandskapet handlar det fortfarande mycket om att skydda det
som finns kvar (i Luleå kommun är 2,4 % av skogen hittills formellt skyddad),
men mycket görs också av sektorn själv för att modifiera brukningsmetoder.
För jordbrukssektorn handlar det framför allt om yttre faktorer som de ekonomiska förutsättningarna för att bruka marken och få avsättning för sin produktion. Naturvärdena i odlingslandskapet är helt avhängigt ett aktivt brukande så att markerna hålls öppna. Återförvildning av den landskapstypen är
inte ett relevant begrepp i så måtto att man ska låta naturen utvecklas på egen
hand. Däremot kan det öppna landskapets innehåll ge utrymme för större
mångfald om det tillåts vara varierat med inslag av småbiotoper som diken,
våtmarker, åkeholmar etc. I övergivna odlingsmarker kan det dock vara gynnsamt för den biologiska mångfalden om naturen får ha sin gång. Men det är
heller inte självklart på sikt att den sortens natur inte ska skötas då övergången till skog kan behöva styras för att maximera de kvaliteter som är mest
gynnsamma i ett större landskapsperspektiv.
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Det sistnämnda illustrerar komplexiteten hos frågan. I många naturtyper är fri
naturlig utveckling mest gynnsam, men aktiva skötselåtgärder kan också vara
nödvändiga. Till exempel är skogsstrukturen idag till stor del formad av
mänsklig hand och de forna naturliga mekanismerna som skapade dynamiken i skogen på landskapsnivå är i stort sett borta. Skogsbränder och omfattande stormfällningar med efterföljande processer i form av successiv återväxt
av nya faser i skogen har ersatts av en skötselregim som är anpassad för att ge
avkastning i form av virke. För att hypotetiskt återförvilda ett sådant nutida
skogslandskap skulle det antagligen krävas omfattande aktiva insatser för att
skapa de ursprungliga biotoper och naturtyper som en naturlig utveckling av
skogen annars hade givit.
Den större däggsjursfaunan är ett annat exempel. Populationerna av många
av arterna styrs idag indirekt av landskapsomvandlingen men också direkt av
jakt snarare än naturlig dynamik, där rovdjur stod för mycket av regleringen.
Vad görs idag och av vem?
På vilket sätt de olika naturtyperna brukas är avgörande för förutsättningarna
för biologisk mångfald. Anpassad skötsel med större hänsyn mot naturvärden
är därför en viktig del av lösningen. Samtidigt som landskapet utarmas genom de processer som beskrivits ovan (klimatförändring, exploatering, ohållbar markanvändning etc) finns också en motkraft i samhället där riktade in-
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satser görs för att restaurera natur och återskapa förutsättningar för växt- och
djurlivet där det tidigare missgynnats. Man kan säga att en aktiv återförvildning pågår, även om det inte är tillräckligt. Några exempel:
Skogsbiotoper restaureras genom riktad skötsel för att t ex gynna lövskog eller
andra naturliga skogsföreteelser.
Våtmarker restaureras genom att dränerande diken läggs igen.
Vandringshinder i vattendrag rivs ut för att ge vandrande fisk fri väg.
Pollinatörer gynnas genom anpassad skötsel av ängsmarker, vägkanter m.m.
Riktade åtgärdspaket mot specifika arter och artgrupper tas fram, t ex skapande av boplatser för rovfåglar.
Bekämpning av invasiva främmande arter.

Signature reference: 9ae594a9-bfcf-4248-ba8a-29a2cad5f4dd

Allt detta görs av en mångfald aktörer; statliga myndigheter, kommuner, föreningar, företag och enskilda personer - ofta i samverkan med varandra. Det
finns lagkrav som styr, t ex i vattenförvaltningen eller i prövningar enligt miljöbalken. Statliga åtgärdsprogram, projekt med öronmärkta resurser från
statsmakterna, bidragsmöjligheter för frivilliga, såväl EU-medel som statliga,
är viktiga verktyg. Sammantaget ger det ett myller av aktiviteter och åtgärder
som skär på olika ledder genom samhällets skikt och på många plan.
Luleå kommuns ansvar och agerande.
Kommunerna i gemen har inom ämnesområdet såväl formellt ansvar som
möjligheter till frivilliga insatser. Det handlar om hur man i stort och smått
värnar om natur och naturvärden, dess innehåll av biologisk mångfald och
inte minst de sociala aspekterna på naturen. Det kanske viktigaste verktyget
är kommunens fysiska planering där man på alla nivåer, från översiktsplan,
detaljplaner och ner till enskilda bygglov ska säkerställa en fungerande grönstruktur och värna om naturvärden och skyddsvärda arter. Luleå kommuns
översiktsplan har ett tydligt grönt fokus och i det förslag till ny plan som nu är
framtaget anges hur det ska ske; I föreslagen markanvändning pekas de områden ut som ska reserveras för grönstruktur och natur, och principer och rekommendationer för användningen stakar ut hur det ska gå till.
Luleå kommun är en relativt stor markägare, främst i och i anslutning till
stadsbygden. Här har kommunen ett ansvar och möjlighet att sköta parker,
grönområden och skog så att de ekologiska kvaliteterna bevaras och stärks.
Det görs också på ett ambitiöst sätt, lett av de styrande dokument som finns
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för respektive ansvarsområde. Grönområdena sköts i balans mellan människors behov och utrymme för det vilda, skogen likaså med många goda insatser för att restaurera områden och även i vanlig drift för att gynna växt- och
djurlivet. Invasiva främmande arter bekämpas på den egna marken.
I övrigt deltar kommunen i och bidrar till ett flertal insatser tillsammans med
andra aktörer, bland annat i bidragsprojekt med statliga medel. Det kan handla om att ta fram underlag för vissa hotade arter eller naturtyper, eller aktiva
åtgärder för att förbättra situationen för dessa.
Kommunen bidrar alltså med en betydande insats. Dock ska sägas att de verkligt stora frågorna rår vi inte på. Hur utvecklingen ser ut i det stora skogslandskapet kan vi inte styra utan det måste lösas på en annan samhällsnivå. Ej heller de internationella och globala strömningar som ger återverkningar inom
Luleå kommuns geografiska område, såsom klimatförändring, miljögifter och
flyttande arters problem på övervintringsorterna - och inte minst de storsakliga ekonomiska och politiska skeenden som indirekt ger grundförutsättningarna för hur naturen handhas av olika aktörer.
Mot den bakgrunden är det kommunstabens bedömning att en utredning av
återförvildning som metod inte på ett relevant och verkningsfullt sätt skulle
tillföra något substantiellt. Många aktiviteter pågår redan i återförvildande
riktning, även utan att det paraplybegreppet särskilt är uttalat som rättesnöre.
Det handlar också om att använda de personella resurserna så effektivt som
möjligt och inte pålagra ytterligare arbetsuppgifter som riskerar att ta kraft
från de pågående insatser som verkar i samma riktning.
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För att ytterligare ta steg i återförvildandet kan kommunen inom sitt ansvar
och den rådighet vi har istället fokusera på att göra bättre och mer av det vi
redan gör.
Framför allt gäller det att beslutsfattare och utförare är trogna mot tagna beslut och fastslagna styrdokument. Således bör i plandokument utpekad grönstruktur värnas och områden med dokumenterat höga naturvärden särskilt
beaktas och skyddas. Grönstrukturens innehåll kan stärkas för dess ekologiska och sociala funktionalitet genom god skötsel och riktade åtgärder. Områden som är utpekade för långsiktigt formella skydd bör fullföljas, såväl statliga utpekanden som kommunens egna. Samarbeten med externa aktörer kan
utvecklas, där kommunen blir en ännu mer stöttande part än idag, vilket
bland annat innebär en högre grad av engagemang och stöd i form av ekonomisk medfinansiering. Men för det behöver inte kommunen utreda eller använda sig av begreppet rewilding/återförvildning.
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Kommunstyrelsen har 2021- 09-13 § 218 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen. Vid behandling av ärendet reserverade sig Malin Svedjehom (MP) mot beslutet.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till kommande fullmäktige 202110-25 och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog har skett mellan kommunstabens samhällsutvecklingsenhet och stadsbyggnadsförvaltningens sektioner för landskap och trafik, park och exploatering och avdelning miljö och bygg samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet kan bidra till att målet uppnås genom att till exempel växande skogar
lämnas att binda koldioxid och våtmarker restaureras vilket ger minskade
utsläpp av växthusgaser. Det förutsätter dock att förslaget kommer att medföra ett praktiskt utfall i landskapet som inte skulle ha blivit fallet annars.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
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Beslutet kan bidra till att målet uppnås genom att det skapas hållbara förutsättningar för turistnäring i vild natur. Det förutsätter dock att förslaget kommer att medföra ett praktiskt utfall i landskapet som inte skulle ha blivit fallet
annars. På lång sikt är utarmningen av biologisk mångfald ett hot mot hela
samhällssystemet och därmed också ekonomin i stort.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-08-16 § 148,
KLF Hid: 2021.5252
Motion (MP) om ett vildare Luleå, KLF Hid: 2020.7396
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§ 196
Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Luleå
Ärendenr 2021/638-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till kommande fullmäktige 2021-10-25.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har inlämnat en motion om att införa trygghetsvakter för att öka
tryggheten i kommunen samt att se över om kameraövervakning kan vara ett
alternativ för Köpmantorget.
Motionärerna beskriver att det i Luleå kommun borde vara självklart att utan
oro kunna ta en promenad var man vill och när man vill, vänta på bussen en
sen kväll, gå hem från krogen eller låta sitt barn gå ensam från kompisen.
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Vidare beskriver motionärerna att flera kommuner med gott resultat som en
tillfällig åtgärd anlitat trygghetsvakter. Trygghetsvakternas uppgift är att vara
synliga i de stadsdelar och på de tider då otryggheten är som störst. Slutligen
beskriver motionärerna att boende och företagare kring köpmantorget uttryckt en oro och upplever området som otryggt. Liberalerna föreslår i sin
motion att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa
trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen. Liberalerna föreslår också
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över om kameraövervakning kan vara ett alternativ för Köpmantorget.
Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-24 § 116 att motionen fick ställas och
överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstaben har
begärt in yttrande från samhällsutvecklingskontoret.
Kommunstyrelsen har 2021-09-13 § 222 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till kommande fullmäktige 202110-25 och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beskrivning av ärendet
Kommunstabens yttrande
Samhällsutvecklingskontoret anser att det är viktigt att kommunen arbetar för
att medborgarna känner sig trygga och att det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande samverkansarbetet sker på ett effektivt sätt.
På det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande området arbetar Luleå
kommun utifrån en samverkansöverenskommelse med polisen. Samverkansöverenskommelsen innebär att insatser ska vara kunskapsbaserade – d v s
grundade i aktuella lägesbilder, forskning och beprövad erfarenhet samt orsaksanalyser. Med koppling till detta pågår också implementering av EST (Effektiv Samordning för Trygghet) i enlighet med beslut av kommunfullmäktige, vilket kommer att ge goda förutsättningar för insatser grundande i kunskap om den lokala lägesbilden.
Ett viktigt syfte med att arbeta kunskapsbaserat är att de insatser som prioriteras ska göras med rätt resurser, metoder och kompetenser i förhållande till
problem och orsaker, och därmed leda till ett så effektiv förebyggande och
trygghetsfrämjande arbete som möjligt.
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EST kommer att rulla igång under hösten 2021 och innebär en veckovis insamling av kunskap om läget i Luleå utifrån ett antal indikatorer som har betydelse för tryggheten. Den veckovisa lägesbilden, utvecklingen av lägesbilden
över tid, kompletterat med ytterligare statistik och information ger sedan möjlighet att på både kort och lång sikt agera utifrån underlaget. Uppstår en situation som signalerar att vi har, eller riskerar att få, ett problem med otrygghet
som behöver prioriteras tillsätt en arbetsgrupp för att analysera problembild
och orsaker. Utifrån denna analys påbörjas ett arbete för att identifiera vad
respektive samverkanspart kan bidra med för att förebygga brott och främja
tryggheten på platsen/i området, varefter åtgärder sätts in. Utvärdering sker
därefter för att se om insatserna har haft avsedd effekt eller om det behöver
göras något ytterligare för att påverka problembilden.
Av den senaste trygghetsmätningen, vilken presenterades i januari 2020,
framgår att invånarna upplever att Luleå är en trygg kommun. Det finns dock
vissa geografiska områden där det finns vissa problembeskrivningar som är
motiverade att arbeta vidare med för att öka tryggheten. Ett arbete har inletts
mot bakgrund av trygghetsmätningens resultat för att få en djupare kunskap
om invånarnas upplevelser och därmed få ett bättre underlag för vilka insatser som kan vara motiverade. Vidare har ett arbete påbörjats avseende Köpmantorget för att ta fram kunskap och underlag till stöd för behov av eventuella särskilda insatser i syfte att främja tryggheten på platsen. Arbetet bedrivs i
nära samarbete med polisen.
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Att införa trygghetsvakter och kamerabevakning som trygghetsfrämjande
insatser är på intet sätt uteslutet, dock bör beslut om sådana åtgärder bygga
på det kunskapsbaserade arbetssätt som nu implementeras i kommunen i enlighet med samverkansöverenskommelsen med polisen samt fullmäktiges
beslut att införa EST. Samhällsutvecklingsenhetens rekommendation är därför
att motionen avslås.

Dialog:
Dialog har förts med stadsbyggnadsförvaltningen.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Kommunens inriktning på och utveckling av det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet syftar till att göra rätt insatser i förhållande till
behovet. Bedömningen är att förslaget bidrar till att påverka utvecklingsområdet i positiv riktning.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Kommunens inriktning på och utveckling av det brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbetet syftar till att göra rätt insatser i förhållande till
behovet. Bedömningen är att förslaget bidrar till att påverka utvecklingsområdet i positiv riktning.

Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens beslut 2021-09-13 § 222, KLF Hid: 2021.5844
Motion (L) om att införa trygghetsvakter i Luleå, KLF Hid: 2021.3514
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§ 197
Val av ny ordförande och vice ordförande i Norrbottens enämnd
Ärendenr 2021/1173-1.1.2.3

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Carina Sammeli (S) till ordförande och
Isak Utsi (S) till vice ordförande i Norrbottens e-nämnd.

Sammanfattning av ärendet
Anders Lundqvist, ordförande i Norrbottens e-nämnd, har avsagt sig sitt
uppdrag per 30 september 2021.
Norrbottens e-nämnd har nominerat Carina Sammeli (S) till ordförande och
Iska Utsi (S) till vice ordförande från 1 oktober 2021.

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

Beslutsunderlag



Avsägelse, KLF Hid: 2021.5626
Nominering, KLF Hid: 2021.6015

Beslutet skickas till
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Carina Sammeli
Isak Utsi
Norrbottens e-nämnd
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§ 198
Interpellation om skillnader för föreningar som bedriver
samma idrott i samma idrottshall.
Ärendenr 2021/973-1.1.1.6

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hänskjuts till kommande fullmäktige
2021-10-25.

Sammanfattning av ärendet
Samuel Ek (KD) har ställt en interpellation till kultur- och fritidsnämndens
ordförande angående skillnader för föreningar som bedriver samma idrott i
samma idrottshall
Följande frågor ställs till kultur- och fritidsnämndens ordförande:
1. Känner du till situationen som ges i snabbinterpellationen?
2. Är det rimligt att två föreningar som bedriver samma verksamhet i vår kommun kan ha så olika förutsättningar i samma idrottshall.
3. Går det att säga att detta är förenligt med principen om likabehandling som vi
har som ett tydligt mål att gå efter.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att ärendet hänskjuts till kommande fullmäktige och
finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
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Snabbinterpellation om skillnader för föreningar som bedriver samma
idrott i samma idrottshall, KLF Hid: 2021.5158
Svar på interpellation om skillnader för föreningar som bedriver samma idrott i samma idrottshall, KLF Hid: 2021.6130
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