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Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐05‐27

§ 122
Information om socialt företagande
Dnr 2013.426‐12

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

1 (16)
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§ 123
Kurser och konferenser
Kansliets förslag till beslut
Arbets‐ och personalutskottet beslutar att lägga redovisad inbjudan till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande inbjudan redovisas.

Ämne

Tidpunkt

Arrangör/plats

Hyresrätten – statlig mjölkko!

2013‐08‐29

Motala kommun

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Motion om att höja bidraget till enskilda vägar
Dnr 2012.545‐008

Tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om att utreda möjligheten att höja
vägbidraget till bidragsberättigade enskilda väghållare.

Sammanfattning av ärendet
I bifogad motion till kommunfullmäktige yrkar Carola Lidén (C) och Anette
Asplund (KD) att kommunen skall utreda möjligheten att höja vägbidraget
till bidragsberättigade enskilda vägar.
Kommunfullmäktige har 2012‐09‐24 § 179 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över motionen
från tekniska nämnden.
Tekniska nämndens yttrande
Liksom de flesta andra kommuner ger Luleå kommun ett kommunalt
utfartsbidrag, gemenligen kallat plogbidrag, till privatpersoner och
vägföreningar. Bidraget riktar sig till fast boende som har mer än 100 meter
till allmän väg. Boende som har mer än 1 km till allmän väg kan i allmänhet
få statsbidrag till sin väghållning. Vare sig det statliga eller det kommunala
bidraget är utformat för att ge full kostnadstäckning.
Kommunens nettokostnader för stöd till enskild väghållning är budgeterade
till drygt 3 miljoner kronor. Kommunen tar emot statsbidrag på 2 miljoner
kronor årligen för dessa vägar.
Det bidrag som betalas till enskilda utfartsvägar för boende uppgår till 800
tkr per år, med en total väglängd på 15 mil. Bidrag betalas även ut till skogs‐
och odlingsvägar med 0,80 kr per meter. Även där är väglängden 15 mil.
Bidragen justerades senast 1 januari 2009 då det höjdes från 3,71 till 5,50
kr/meter respektive från 0,53 kr/meter till 0,80 kr/meter.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 124 (forts)
Kommunerna i vår närhet ger liknande bidrag som ligger både över och
under Luleås. I jämförelse med Piteå, Skellefteå och Umeå ger Luleå ett högre
bidrag medan t ex Kalix och Kiruna ger ett betydligt högre bidrag.

Kommun Bidrag

Anmärkning

Luleå
Piteå

från 100 meter
upp till 100 meter därefter
4,20 kr/m
≤ 200 m
201 ‐ 500 m
≥ 501 m
> 200 meter
från 200 meter till 500
> 200 meter

Boden

Skellefteå
Kalix
Umeå
Kiruna

5,50 kr/m
5,00 kr/m
4,20 kr/m
7,00 kr/m
5,50 kr/m
4,00 kr/m
2,50 kr/m
14 kr/m
3,98 kr/m
8,52 kr/m

Driftkostnaderna för de enskilda utfartsvägarna varierar troligen kraftigt. De
trafikeras enbart av de boende, en eller ett par familjer, med relativt kort
sträcka från bostaden till allmän väg varför standarden inte behöver vara lika
hög som allmänt trafikerade vägar. Avgörande för kostnaderna är den
standard man vill ha, hur vägen är byggd och även vilken tillgång till maskin
som finns. En rimlig uppskattning av driftkostnaden är ca 10 kr per meter.
Varje krona bidraget höjs medför en kostnadsökning på 150 tkr. Om en
bidragshöjning inte skall medföra besparingar på andra delar av
väghållningen krävs motsvarande höjning av kommunbidraget till tekniska
förvaltningen.

Beslutsunderlag





Motion från centerpartiet och kristdemokraterna (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐09‐24 § 179
Tekniska nämndens beslut 2008‐10‐30 § 121 (bilaga)
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐04‐25 § 63

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Medborgarförslag om avfart till Ormbergets
fritidsanläggning
Dnr 2013.510‐008

Tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om avfart till
Ormbergets fritidsanläggning.

Sammanfattning av ärendet
Eva Olofsson föreslår i bifogat medborgarförslag 2012‐08‐29 att en avfartsfil
från Bensbyvägen in till Ormbergets fritidsanläggning byggs i befintlig
korsning. Hon anser att trafik som passerar korsningen längs Bensbyvägen
bromsas av högersvängande fordon mot Ormberget och att detta är en
säkerhetsrisk.
Kommunfullmäktige har 2012‐09‐24 § 184 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över
medborgarförslaget från tekniska nämnden.
Tekniska nämndens yttrande
Den aktuella sträckan av Bensbyvägen trafikeras av ca 5000 fordon/dygn.
Hastigheten är 70 km/tim. I den polis‐ och sjukhusrapporterade
olycksstatistiken mellan åren 2002 och 2012 förekommer ingen trafikolycka
som kan kopplas till nuvarande korsningsutformning.
En avfartsfil för högersvängande trafik på en 70‐väg bör vara minst 150
meter lång. Detta gör åtgärden till en relativt stor investering. Avfartsfilen
skulle troligen leda till att trafikens verkliga hastighet ökar längs sträckan.
För fordon som ska ta sig från Ormberget ut på Bensbyvägen medför detta
en försämring i trafiksäkerhet och framkomlighet.
Med ledning av ovanstående grunder anser inte tekniska förvaltningen att en
avfartsfil skulle skapa en trafiksäkrare korsning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 125 (forts)

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Eva Olofsson (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐09‐24 § 184
 Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐04‐25 § 67

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 126
Medborgarförslag om installation/utsmyckning av
Malmuddsrondellen
Dnr 2012.643‐008

Tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget om att
dekorera/utsmycka glaspariet/skyddsräcket på Malmuddsviadukten.

Sammanfattning av ärendet
Lena Andersson påtalar en frustration av att glaspartiet/skyddsräcket vid
Malmuddsviadukten mot vattnet är sönderslaget och/eller nedklottrat. Hon
föreslår i ett medborgarförslag att Luleå kommun ska skapa/designa något
liknade den utsmyckning som finns i Malmuddsrondellen.
Kommunfullmäktige har 2012‐10‐29 § 220 beslutat överlämna medborgar‐
förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från tekniska nämnden.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska förvaltningen samråder kontinuerligt med stadsbyggnadskontoret
och kulturförvaltningen om att försköna och utsmycka staden. Det finns
behov att hitta något mer hållbart som kopplar ihop platsen med rondellens
installation eventuellt i stål/sträckmetall med någon matris och belysning
som kopplar ihop platsen med malm och stål. Exakt vilka åtgärder som skall
göras, och när, får en kommande studie visa. Finansieringen hanteras i
strategisk plan och budget för år 2015‐2017.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐10‐29 § 220
 Medborgarförslag från Lena Andersson (bilaga)
 Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐04‐25 § 65

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Medborgarförslag om ateljé för skapande och lärande
Dnr 2013.94‐008

Kulturnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om ateljé för
skapande och lärande

Sammanfattning av ärendet
Liza Eriksson föreslår i medborgarförslag 2013‐01‐30 att man bygger en ateljé
där alla kan ha möjlighet att skapa och lära med hjälp av olika material och
kanske kurser t ex hur man målar, ritar, drejar och fotograferar. Om det finns
någon lokal som inte används så kan man bygga en ateljé av den.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25 § 23 beslutat att överlämna medborgar‐
förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från kulturnämnden.
Kulturnämndens yttrande
Luleå kommun har i dagsläget inga planer på att bygga eller hyra en ”allmän
ateljé” för konstnärligt skapande eftersom kursutbudet till stor del täcker det
behov som finns.
I Luleå finns det ett relativt rikt utbud av mötesplatser där man kan få både
lära, öva och utveckla sina konstnärliga ådror. Eftersom vi inte vet åldern på
Liza Eriksson som har ställt medborgarförslaget så gör vi ett svep av vad
som idag erbjuds allmänheten i denna fråga och då utelämnar vi den
obligatoriska skolvärlden.
Är förslagsställaren intresserad av att hålla på med konst eller hantverk finns
det flera olika vägar att gå.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 127 (forts)
● De olika studieförbunden har kurser i allehanda konstnärliga uttryck.
● Luleå konstklubb som har lokaler ute på Kronan har kurser i olika
konsttekniker.
● KKV (Konstnärernas kollektivverkstad) som också har lokaler på Kronan
har kurser i de flesta konsttekniker.
● Kulturförvaltningens konsthall har en Öppen bildverkstad för
allmänheten där man endast betalar en materialkostnad.
● Sunderby folkhögskola genomför varje verksamhetsår en mängd korta
kurser med olika teman.
● Måleri‐ och tekningskurser brukar också arrangeras av enskilda
konstnärer.
● Håll ögon öppna under terminsstarter och inför sommarsäsongen. Då
annonseras ofta kurser i dagstidningarna.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Liza Eriksson
 Kommunfullmäktiges protokoll 2013‐02‐25 § 23
 Kulturnämndens förslag till beslut 2013‐04‐25 § 42

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Yttrande över Regionalt utvecklingsansvar i
Västernorrlands län och Norrbottens län (Ds 2013:13)
Dnr 2013.240‐10

Utvecklingskontoret och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka förslaget om en ändring av lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att även
Norrbottens län omfattas av lagen, enligt förslag i departementsskrivelsen
Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län
(Ds 2013:13).

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått möjlighet att yttra sig över departementsskrivelsen
(Ds 2013:13) Regional utvecklingsansvar i Västernorrlands län och
Norrbottens län. Sammanfattning av departementsskrivelsen bifogas.
Norrbottens läns landsting ansökte 3 maj 2012 hos regeringen om att få
överta det regionala utvecklingsansvaret i länet. I samband med ansökan
ombads kommunerna yttra sig över förslaget. Samtliga kommuner tillstyrkte
landstingets ansökan om att överta det regionala utvecklingsansvaret. För att
det regionala utvecklingsansvaret ska kunna föras över till landstinget från
länsstyrelsen krävs en ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län. En sådan lagändring föregås av denna departementsskrivelse.
Förslaget innebär att det regionala utvecklingsansvaret överförs till
landstingen 1 januari 2015. Ansvaret för regionala utvecklingsfrågor omfattar
vissa uppgifter i det regionala tillväxtarbetet och länsplaner för regional
infrastrukturplanering.
Utvecklingskontorets och stadsbyggnadskontorets yttrande
Utvecklingskontoret och stadsbyggnadskontoret föreslår fullmäktige att
ställa sig positiv till förslaget av ändring av lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län. Ett skäl till att rekommendera lagförändringen
är att processen med att överföra det regionala utvecklingsansvaret till den
regionala nivån har påbörjats i och med samverkansorganen och
permanentandet av regionförsöken och de nya regionerna.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 128 (forts)

Beslutsunderlag




Remiss, Promemorian (Ds 203:13) Regionalt utvecklingsansvar i
Västernorrlands län och Norrbottens län (bilaga Sammanfattning)
Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrlands län och Norrbottens län
Utvecklingskontorets och stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
2013‐05‐02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Ansökan om bidrag till Framtidsveckan i Norrbotten
Dnr 2013.343‐042

Utvecklingskontorets och kommunikationskontorets förslag till
beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Naturskyddsföreningen i Norrbotten ansöker om 150 tkr från Luleå kommun
för att genomföra Framtidsvecka i Norrbotten under en vecka våren 2014 i
Norrbottens alla kommuner. Arrangemangen ska ha ett hållbarhets‐ och
omställningsperspektiv. Projektet varar 2013‐06‐01 ‐‐ 2014‐12‐31 och kostar
totalt 2 080 tkr. Finansiering söks från länets kommuner (2 kr/invånare),
länsstyrelsen och landstinget. Naturskyddsföreningen går in med 400 tkr i
egeninsats. Förutom det ekonomiska bidraget önskar Naturskydds‐
föreningen att kommunen deltar med arrangemang under Framtidsveckan.
Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret inser betydelsen av arrangemang som främjar och
fördjupar arbetet för långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Samtidigt
noterar utvecklingskontoret att det finns en redan påbörjad satsning som
heter Norrbottens hållbarhetsvecka som ska genomföras årligen med start
hösten 2013. I projektorganisationen för Norrbottens hållbarhetsvecka finns
Nolia AB, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Luleå
kommun, Piteå kommun och Bodens kommun. Luleå kommun har gått in
med 25 tkr för det första året. Utvecklingskontorets bedömning är att
Framtidsvecka i Norrbotten och Norrbottens hållbarhetsvecka har så stora
likheter att de kommer att konkurrera med varandra på ett sätt som riskerar
att försvaga arrangemangen. Utvecklingskontoret föreslår att Naturskydds‐
föreningen undersöker möjligheterna att bidra till genomförandet av
Norrbottens hållbarhetsvecka.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 129 (forts)
Kommunikationskontorets yttrande
Kommunikationskontoret har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan
eftersom vår andel i projektstödet skulle vara att vi förbinder oss att
annonsera i en tidningsbilaga som är tänkt att produceras.
I Luleå kommun ansvarar respektive förvaltning för att annonsera om sin
verksamhet, inom ramen för sin budget. Kommunikationskontoret
samordnar annonseringen via Luleå kommuns samlingsannonser som
publiceras fredagar i NSD och NK.
Det finns inget verksamhetsbehov för kommunikationskontoret av att
annonsera i den planerade annonsbilagan. Några medel för detta finns inte
heller avsatta i vår budget.

Beslutsunderlag
 Ansökan om bidrag till Framtidsvecka i Norrbotten (bilaga)
 Utvecklingskontorets och kommunikationskontorets tjänsteskrivelse
2013‐05‐14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Ansökan om medfinansiering för ”Rekrytera Flera”
rekryteringsdagen 2013
Dnr 2013.279‐12

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1.

tillskjuta 50 000 kr ur personalkontorets kommunbidrag

2.

en monterplats för kommunens förvaltningar ingår i dessa 50 000 kr

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag innebär att kommunstyrelsen
tillskjuter 150 000 kr.
Ekonomikontorets förslag går ut på att finansiering av rekryteringsdagen
finansieras inom ramen för arbetsmarknadsförvaltningens angivna
kommunbidrag.

Sammanfattning av ärendet
I samarbete med Luleå kommun, arbetsmarknadsförvaltning och
kommunstyrelsen i Luleå kommun har Luleå Expo genomfört rekryterings‐
dagen årligen sedan 2010. Det övergripande målet är att öka sysselsättningen
i Luleå med omnejd, engagera arbetssökande, näringsliv, kommuner och
myndigheter. Luleå Expo har gjort en kostnadskalkyl för 2013 och satt mål
för antalet utställare och besökare.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
arbetsmarknadsförvaltningen, personalkontoret och ekonomikontoret.

Beskrivning av ärendet
En rekryteringsmässa är ett utmärkt tillfälle för den som söker ett jobb att få
möta arbetsgivare med ett rekryteringsbehov. Erfarenheter från tidigare
upplagor av ”Rekrytera flera” är att flertalet har fått arbete, hittat en
praktikplats eller påbörjat studier som ett resultat av besöket på mässan.
I årets upplaga av rekryteringsmässan har Arbetsmarknadsförvaltningen
kommit överens med Luleå Expo om att ungdomar ska engageras i själva

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 130 (forts)
genomförandet av mässan. Dessutom ska ett område vigas till ungdomar där
de själva får lyfta fram egna idéer. Förvaltningen kommer dessutom att delta
aktivt med sina ungdomsprojekt VÅGA och UTAN.
Den totala budgeten uppgår till 777 000 kronor varav 150 000 kr söks från
kommunstyrelsen och 150 000 kronor från arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningen avser att bidra med medfinansiering på
150 000 kr för ett genomförande av rekryteringsmässan 2013.
Personalkontoret instämmer i arbetsmarknadsförvaltningens bedömning av
värdet med mässan och avser därför att bidra med 50 000 kronor. Luleå
kommun som arbetsgivare har deltagit vid de tidigare mässorna med
representanter från personalkontoret och andra förvaltningar.
Dels med tanke på kommunens eget behov av kommande rekryteringar men
också på behovet av tillväxt i stort i Luleå och Norrbotten anser vi att
rekryteringsmässan fyller en viktig funktion.
Vid tidigare mässor har en fri monterplats för Luleå kommun ingått i
medfinansieringen.

Beslutsunderlag




Luleå Expo:s ansökan 2013‐04‐03 (bilaga)
Personalkontorets och arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
2013‐04‐19
Ekonomikontorets yttrande 2013‐04‐29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Ansökan om bidrag till kompetensdagar för psykologer i
förskola och skola (PSIFOS)
Dnr 2013.372‐105

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Psykologförbunds yrkesförening för psykologer i förskola och skola
(PSIFOS) anordnar varje år sina landsomfattande kompetensdagar där
vetenskap och praktik presenteras och diskuteras.
PSIFOS kompetensdagar 2013 ”Relationens kraft – Möten som förändrar”
anordnas den 11‐13 september 2013 i Luleå och PSIFOS medlemmar i Luleå
kommun kommer att stå som värd för arrangemanget. 200 psykologer
beräknas delta i konferensen.
I anslutning till kompetensdagarna arrangerar PSIFOS även ett
välkomstmingel där deltagarna från hela landet ges tillfälle att lära känna
varandra, nätverka och utbyta erfarenheter. Det är också en möjlighet att visa
upp Luleå genom exv uppträdanden från unga musiker.
PSIFOS ansöker om 75 000 kronor i bidrag för att anordna välkomstmingel
under kompetensdagarna.

Beslutsunderlag
Ansökan från PSIFOS (bilaga budget)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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