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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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2014-08-25

§ 125
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.
Avsändare

Ämne

Länsstyrelsen
2014-07-15

Dnr 2014.617-102
Kerstin Olsson har utsetts till ny ersättare för
socialdemokraterna efter Ann-Charlotte Nordström
t o m 14 oktober 2014.

Kommunledningsförvaltningen
2014-08-08

Dnr 2014.626-008
Medborgarförslag om att bygga en aktivitetspark i
Luleå har avskrivits från handläggning då ett
liknande förslag redan är under beredning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 126
Detaljplan för del av Antnäs, Antnäs 3:26, 3:33 och del av
Antnäs 1:29
Dnr 2014.499-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Antnäs, Antnäs 3:26, 3:33 och
del av Antnäs 1:29.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att i första hand tillföra fastigheten Antnäs 3:26, ett
markområde mellan Antnäs 3:26 och Älvsbyvägen. Markområdet är idag
bebyggt med två äldre ekonomibyggnader men i gällande detaljplan avsett
för park eller plantering. Markområdet föreslås nu ändras till kvartersmark
för hantverk, och samtidigt ge de planmässiga förutsättningarna så att en ny
byggnad avsedd för hantverk (snickeri) kan uppföras inom området. Syftet är
även att samtidigt reglera utvecklingen av den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljön inom fastigheten Antnäs 3:26 och Antnäs 3:33.
Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att
rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Antnäs,
Antnäs 3:26, 3:33 och del av Antnäs 1:29.
Byggnadsnämnden har 2014-05-06 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Antnäs, Antnäs 3:26, 3:33
och del av Antnäs 1:29.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-06-09 § 54 beslutat bifalla
byggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-08-11 § 154 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 126 (forts)

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

Beslutsunderlag










Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustrationskarta (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Granskningsutlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag 2014-05-06 § 53
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-06-09 § 54
Kommunstyrelsens förslag 2014-08-11 § 154

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Försäljning av fastigheten Mjölkudden 3:33 i Luleå
kommun
Dnr 2014.501-253

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att försälja fastigheten Mjölkudden 3:33 till Brf
Barken 200, org nr 769626-9393, i enlighet med villkoren nedan.
Stadsbyggnadschefen ges rätt att underteckna köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Galären AB erhöll markanvisning till fastigheten Mjölkudden 3:33 enligt
beslut i kommunstyrelsen 2013-02-11 § 19. Galären fick markanvisning till
fastigheten för att uppföra stadsradhus upplåtna med bostadsrätt.
Stadsbyggnadskontoret fick samtidigt i uppdrag att upprätta detaljplan för
området.
Detaljplan har upprättats och har numera vunnit laga kraft. Planen ger
möjlighet att bygga 45 stadsradhus i tre plan. Infarten till bostadsområdet
kommer att ske i två olika lägen och gemensamt med intilliggande
fastigheter. Infarterna kommer att inrättas som gemensamhetsanläggning för
berörda fastigheter. Galären har numera bildat bostadsrättsföreningen, Brf
Barken 200, vilken ska vara fastighetsägare för hela området. För utbyggnad
och framtida drift av gata och va-anläggningar inom kvarteret svarar Brf
Barken 200.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Brf Barken 200 får förvärva fastigheten
Mjölkudden 3:33 i befintligt skick för 4 797 000 kr under förutsättning att Brf
Barken 200 påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast 2015-03-28. Brf
Barken 200 svarar för allt arbete och alla åtgärder inom fastighten. Övriga
villkor ska vara att köparen betalar kostnader för bygglov, va-anslutning, el,
fjärrvärme mm enligt gällande taxor.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsförvaltningen
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§ 127 (forts)
Stadsbyggnadskontoret har 2014-05-28 föreslagit kommunstyrelsen Försälja
fastigheten Mjölkudden 3:33 till Brf Barken 200, org nr 769626-9393, i enlighet
med villkoren ovan, och att stadsbyggnadschefen ges rätt att underteckna
köpehandlingarna.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-06-09 § 53 beslutat bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-08-11 § 153 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag




Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-28
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-06-09 § 53
Kommunstyrelsens förslag 2014-08-11 § 153

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 128
Medlemskap i nationella nätverket Svenska Cykelstäder
Dnr 2014.435-312

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Luleå kommun ska gå med i det nationella
nätverket Svenska Cykelstäder.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har blivit inbjuden att delta i det nystartade nationella
nätverket Svenska Cykelstäder som har startats som ett samarbete mellan
Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad. Medlemmar i nätverket är
några av Sveriges främsta cykelkommuner, organisationer och
forskningsinstitut. Nätverket lanseras officiellt under SKL-dagarna i juni.
Totalt är det 12 kommuner som blivit inbjudna att bli medlemmar i nätverket.
Syftet med nätverket är att främja cykling i och mellan städer. Nätverket ska
arbeta med gemensamma mål och projekt med fokus på att vara
imageskapande och i internationell framkant gällande kunskap och praxis
inom vardagscykling.
Luleå kommun har den senaste tiden inlett en kraftfull satsning för cykling.
De senaste åren har kommunen deltagit i Cykelfrämjandets
kommunvelometer där utmärkelsen ”Årets cykelstad” delas ut. Luleå
kommun rankades vid senaste kommunvelometern som 21:a kommun (av
total 31) och siktar på att bli årets cykelstad senast år 2016. Vid en
internationell konferens för en tid sedan utnämndes Luleå kommun till en av
världens tio bästa vintercykelstäder.
För att stärka Luleå kommun i arbetet med att bli en bättre cykelstad ser
tekniska förvaltningen det som viktigt att gå med i nätverket för Svenska
Cykelstäder.
Tekniska nämnden har 2014-04-24 § 76 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Luleå kommun går med i det nationella nätverket Svenska Cykelstäder.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-02 § 133 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsförvaltningen
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§ 128 (forts)
Kommunstyrelsen har 2014-08-11 § 155 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Lenita Ericson (S), Annika Eriksson (MP) och Erland Nilsson (LPo) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutsunderlag






Inbjudan om medlemskap i nätverket Svenska Cykelstäder från Svensk
Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad (bilaga)
Tjänsteskrivelse 2014-04-07
Tekniska nämndens förslag 2014-04-24 § 76
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-02 § 133
Kommunstyrelsens förslag 2014-08-11 § 155

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Nätverket Svenska Cykelstäder

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över
kommunala bolag
Dnr 2014.491-007

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, baserat på den utredning som genomförts
för verksamhetsåret 2013, att inte vidta några åtgärder med anledning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen gentemot följande
kommunala bolag:
- Luleå Kommunföretag AB
- Luleå Energi AB inkl. dotterbolag och Lunet AB
- Lulebo AB
- Luleå Bogserbåts AB (numera Luleå Hamn AB)
- Luleå Lokaltrafik AB
- Luleå Renhållning AB
- Nordisk Flygteknikcentrum AB
- Luleå Expo AB
- Kronan Exploatering AB
2. För att garantera en oberoende utredning i enlighet med den nya
lagstiftningen ger fullmäktige ett nytt stående uppdrag till
kommunrevisionen att granska kommunstyrelsen avseende styrelsens
förstärkta uppsiktsplikt gentemot bolagen. Granskningen lämnas till
kommunfullmäktige i samband med revisionsberättelsen.

Sammanfattning av ärendet
VD för Luleå Kommunföretag AB har med anledning av förändringar i
kommunallagen tagit fram ett förslag till hantering av kommunstyrelsens
förstärkta uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen.
De nya bestämmelserna infördes i kommunallagen den 1 januari 2013 och
innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma om verksamheten
varit förenlig med de kommunala ändamål fullmäktige fastställt för bolagen
och dels varit förenlig med de kommunala befogenheterna.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 129 (forts)
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Syftet med den förstärkta
uppsiktsplikten är att det fattas ett beslut som därefter kan överklagas enligt
kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. Bestämmelserna
gäller endast aktiebolag och berör inte stiftelser.
1. Tillvägagångsätt
Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande beslutades att
beslutsberedningen av uppsiktplikten skulle ske med hjälp av 3 separata
analyser som beskrivs nedan:
- Koncernchefen har med kunskap om de olika bolagens verksamheter,
bolagsrapportering och samtal med operativ ledning i de olika bolagen
gjort en bedömning av efterlevnaden.
- På koncernchefens uppdrag har samtliga styrelseordföranden i
bolagen gjort motsvarande bedömning.
- Lekmannarevisionen har tillfrågats om de i samband med revision av
2013 års verksamhet har identifierat verksamheter eller beslut som bör
ifrågasättas utifrån lagstiftningen.
2. Bedömning
Efter de kontroller/undersökningar som gjorts enligt ovan konstateras att det
inte upptäckts något som bör åtgärdas av kommunstyrelsen gällande
bolagens efterlevnad av de kommunala ändamålen. Samtliga bolag agerar
förenligt med de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta för varje bolag följande:
- Baserat på den utredning som genomförts beslutas att inte vidta några
åtgärder med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt
kommunallagen.
3. Framtida hantering av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
För att garantera en oberoende utredning i enlighet med den nya
lagstiftningen bör kommunstyrelsen beakta att ge ett nytt stående uppdrag
till kommunrevisionen att bereda denna fråga inför bedömning av
verksamhetsår 2014 och framåt. Kommunrevisionen och dess valda
lekmannarevisorer är den instans som på bästa sätt kan agera självständigt
och oberoende i förhållande till de kommunala bolagen. Det bör därför
införas som ett sidoengagemang jämte ordinarie revision.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 129 (forts)

Luleå Kommunföretag AB
VD för Luleå Kommunföretag AB gör bedömningen att de kommunala
bolagen agerar enligt sina kommunala ändamål och inte har bedrivit
aktiviteter som skulle stå i strid med de kommunala befogenheterna under
verksamhetsår 2013.

Lekmannarevisorers bedömning
Lekmannarevisor för respektive bolag har i skrivelse till kommunstyrelsen
anfört att bolaget efterlever sitt kommunala ändamål och har inte identifierat
aktiviteter som står i strid med de kommunala befogenheterna.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-16 § 145 föreslagit fullmäktige
besluta, baserat på den utredning som genomförts för verksamhetsåret 2013,
att inte vidta några åtgärder med anledning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt enligt kommunallagen gentemot följande kommunala bolag:
- Luleå Kommunföretag AB
- Luleå Energi AB inkl. dotterbolag och Lunet AB
- Lulebo AB
- Luleå Bogserbåts AB (numera Luleå Hamn AB)
- Luleå Lokaltrafik AB
- Luleå Renhållning AB
- Nordisk Flygteknikcentrum AB
- Luleå Expo AB
- Kronan Exploatering AB, samt:
för att garantera en oberoende utredning i enlighet med den nya
lagstiftningen ge ett nytt stående uppdrag till kommunrevisionen att bereda
denna fråga inför bedömning av verksamhetsår 2014 och framåt.
Kommunrevisionen och dess valda lekmannarevisorer är den instans som på
bästa sätt kan agera självständigt och oberoende i förhållande till de
kommunala bolagen. Det bör därför införas som ett sidoengagemang jämte
ordinarie revision.
Kommunstyrelsen har 2014-08-11 § 160 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 129 (forts)

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår att den andra beslutspunkten formuleras ” För
att garantera en oberoende utredning i enlighet med den nya lagstiftningen
ger fullmäktige ett nytt stående uppdrag till kommunrevisionen att granska
kommunstyrelsen avseende styrelsens förstärkta uppsiktsplikt gentemot
bolagen. Granskningen lämnas till kommunfullmäktige i samband med
revisionsberättelsen”.
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla Yvonne Stålnackes förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Yvonne Stålnackes förslag om annan formulering av
punkt 2 under proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag














Luleå Kommunföretag ABs tjänsteskrivelse 2014-05-27
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Kommunföretag AB, 2014-05-26
(bilaga)
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Energi AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Lunet AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Lulebo AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Bogserbåts AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Lokaltrafik AB, 2014-05-28
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Renhållning AB, 2014-05-27
Yttrande från lekmannarevisor för Nordiskt Flyg Teknik Centrum AB,
2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Expo AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Kronan Exploatering AB, 2014-05-26
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-16 § 145
Kommunstyrelsens förslag 2014-08-11 § 160

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Luleå Kommunföretag AB
Lekmannarevisor för Luleå Kommunföretag AB
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Ny organisation för en utvecklad samhällsbyggnadsprocess
Dnr 2014.494-00

Kommunfullmäktiges beslut
1) Kommunfullmäktige beslutar att förändra nämndsorganisationen genom
att avveckla nuvarande miljönämnd, byggnadsnämnd och tekniska
nämnd inklusive de utskott som finns till resp nämnd.
2) Kommunfullmäktige beslutar inrätta en stadsbyggnadsnämnd och en
miljö- och byggnämnd.
3) Inrätta två nya förvaltningar; stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och
byggförvaltningen.
4) Den nya organisationen träder i kraft 2015-01-01.
5) Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förslag till nya reglementen
samt delegationsordningar för de nyinrättade politiska organen samt
anpassa kommunstyrelsens styrdokument.
6) Uppdra till kommunchefen att organisera de nya förvaltningarna kopplat
till de nya nämndernas uppdrag samt det nya kontoret i
kommunledningsförvaltningen.
7) Stadsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden ska ha 15
ledamöter och lika många ersättare i vardera nämnd.

Sammanfattning av ärendet
Som en följd av arbete med kommunens nya översiktsplan och målet 10 000
nya Luleåbor har kommunstyrelsens ordförande gett kommunchefen i
uppdrag att genomföra en översyn av samhällsbyggnadsprocessen. Syftet
med översynen var att identifiera förbättringsområden för att kunna skapa en
ännu effektivare organisation inom samhällsbyggnadsprocessen.
En extern konsult (Public Partner) har genomfört en förstudie. Förstudien
resulterade i en rapport som inkom 2014-02-07. Rapporten pekar på behovet
av en förändring av nuvarande arbetssätt och organisation. Närmast berörda
nämnder och förvaltningar är tekniska nämnden, byggnadsnämnden,
miljönämnden och kommunstyrelsen samt tekniska förvaltningen,
stadsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen och miljökontoret.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

14 (37)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 130 (forts)
Personal inom berörda förvaltningar har haft möjlighet att komma med
synpunkter. Ett flertal informationsmöten har anordnats. En risk- och
konsekvensanalys har genomförts och det förslag till förändring som
föreligger har varit föremål för förhandlingar enligt medbestämmandelagen i
den kommunövergripande samverkansgruppen.
En styrgrupp bestående av berörda förvaltningschefer, kommunstyrelsens
ordförande samt oppositionsråd har utarbetat ett förslag till förändring.
Förslaget innebär en förändrad fördelning av ansvarsområden.
Kommunstyrelsens ansvar för den strategiska samhällsutvecklingen
förtydligas. Myndighetsutövning inom stadsbyggnadsprocessen samlas
under miljö- och byggnämnden. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för
stadsplanering, utförande och drift.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-16 § 146 föreslagit fullmäktige
besluta att förändra nämndsorganisationen genom att avveckla nuvarande
miljönämnd, byggnadsnämnd och tekniska nämnd inklusive de utskott som
finns till resp nämnd, att inrätta en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och
byggnämnd, att inrätta två nya förvaltningar; stadsbyggnadsförvaltningen
och miljö- och byggförvaltningen, att den nya organisationen träder i kraft
2015-01-01, att kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förslag till nya
reglementen samt delegationsordningar för de nyinrättade politiska organen
samt anpassa kommunstyrelsens styrdokument, och att uppdra till
kommunchefen att organisera de nya förvaltningarna kopplat till de nya
nämndernas uppdrag samt det nya kontoret i
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har 2014-08-11 § 161 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med
tilläggsförslag att stadsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden ska
ha 15 ledamöter och 15 ersättare vardera.
Thomas Olofsson (FP), Annika Eriksson (MP), Göran Öhman (S), Anette
Asplund (KD), Lenita Ericson (S), Erland Nilsson (LPo), Anders Josefsson (M)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

15 (37)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 130 (forts)
och Bertil Bartholdson (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med
Yvonne Stålnackes tilläggsförslag.

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

Beskrivning av ärendet
En förändring av den politiska organisationen föreslås vilket även föranleder
förändring av förvaltningsorganisationen.
Politisk organisation
I korta drag innebär förändringen att följande politiska organ avvecklas;
miljönämnden med utskott, byggnadsnämnden med utskott, tekniska
nämnden med utskott. Kommunstyrelsen har idag fyra utskott. Av dessa
avvecklas plan- och tillväxtutskottet, arbets- och personalutskottet samt
budgetutskottet. Det innebär att räddnings- och beredskapsutskottet kvarstår.
Följande politiska organ inrättas: miljö- och byggnämnd samt stadsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen inrättar ett arbetsutskott och en budgetberedning.
Nämndernas uppdrag
Miljö- och byggnämnden blir en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar för
myndighetsutövning kopplat till stadsbyggnadsprocesen inom plan- och
bygglagen samt miljöbalken i den mån detta inte hanteras av annan nämnd
eller styrelse.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering, drift och underhåll
enligt intentionerna i översiktsplan och program samt planläggning av mark
och vatten, inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser,
med undantag för översiktsplanering.
Kommunstyrelsens ansvar för övergripande planering och strategi avseende
samhällsutvecklingen enligt programmen (som även utgör kommunens
översiktsplan) förtydligas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

16 (37)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 130 (forts)
Förvaltningsorganisation
Till kommunstyrelsen finns idag fyra förvaltningar; kommunledningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, räddningstjänsten samt
stadsbyggnadskontoret. Miljönämndens förvaltning utgörs av miljökontoret
och tekniska nämnden har tekniska förvaltningen som sin
verkställarorganisation. Förändringen kan sammanfattas som följer.
-

Avveckling av tekniska förvaltningen
Avveckling av stadsbyggnadskontoret
Avveckling av miljökontoret

Skapande av ett samhällsutvecklingskontor under kommunledningsförvaltningen.
Samhällsutvecklingskontoret blir beredande till kommunstyrelsen i ärenden
som rör övergripande samhällsutveckling. Den får en bredd av kompetenser,
exempelvis inom hållbarhet, översiktsplanering samt övergripande mark,
bostads- och fastighetsfrågor.
Skapande av en stadsbyggnadsförvaltning
Förvaltningen skapas genom att föra samman stadsplaneringsfunktioner,
utförar- och stödfunktioner samt driftsfunktioner. Inom stadsplanering finns
exempelvis bebyggelse-, trafik-, park-, VA- och miljöplanering. Utförarsidan
består exempelvis av teknisk projektledning, projektering, upphandling och
markförvärv och –försäljning. Stödfunktioner innefattar bland annat GIS,
kartproduktion, mätning och juridik. På driftssidan finns exempelvis trafik-,
park-, fastighets- och VA-drift samt verkstad/förråd/transport.
Skapande av en miljö- och byggförvaltning
Förvaltningen skapas genom att föra samman myndighetsutövning kopplat
till stadsbyggnadsprocessen. Myndighetsutövningen innefattar bland annat
tillstånd och anmälan, tillsyn inom miljö och bygg samt lovgivning och
dispenser.

Beslutsunderlag




Förstudie samhällsbyggnadsprocessen, Public Partner, dnr 2014/220-21
Omhändertagande av tidiga risk- och konsekvensanalyser 2014-05-16
Förhandlingsprotokoll KÖS 2014-05-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 130 (forts)




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-05
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-16 § 146
Kommunstyrelsens förslag 2014-08-11 § 161

Beslutet skickas till
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

19 (37)

§ 131
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt LSS per den 31 mars 2014
Dnr 2014.520-731

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna framlagda statistikrapport
avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 31 mars 2014.

Sammanfattning av ärendet
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 h § (LSS) föreskriver
att socialnämnden ska lämna till fullmäktige en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader, från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut enligt 9 § LSS att rapportera för 1:a kvartalet 2014 fördelade på typ av
insats och kön.
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS

Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
Biträde av personlig assistans (9.2)
Ledsagarservice (9.3)
Biträde av kontaktperson (9.4)
Avlösarservice i hemmet (9.5)
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
Summa total

Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Summa
total
0
1
0
3
0
0
0
0

3

2

5

0
3

0
6

0
9
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2014-08-25
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§ 131 forts.
För redovisningsperioden anmäler socialnämnden 9 st gynnande beslut enligt 9 §
LSS, som inte har verkställts inom föreskriven tid, 90 dagar från att biståndet
beviljades eller avbröts.
Biträde av personlig assistans 9.2 LSS (1 st)
Ej verkställt inom föreskriven tid på grund av att den enskildes valt att skjuta
upp verkställigheten.
Biträde av kontaktperson 9.4 (3 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lämplig
personal/uppdragstagare.
Bostad med särskild service 9.9 LSS (5 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lediga
bostäder.
För 3 personer har verkställigheten avslutats på grund av ändrade
förhållanden och ersatts av andra insatser.
En jämförelse med föregående redovisningsperioder visar följande statistiska
data:
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS
Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
Biträde av personlig assistans (9.2)
Ledsagarservice (9.3)
Biträde av kontaktperson (9.4)
Avlösarservice i hemmet (9.5)
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
(9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna
(9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
Summa total

2013-09-30
0
0
0
1
0
0
0

2013-12-31
0
0
0
2
0
0
0

2014-03-31
0
1
0
3
0
0
0

0

0

0

1

3

5

0
2

5

0
9

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 131 forts.
Socialnämnden beslutade 2014-05-23 § 111 att överlämna framlagda
statistikrapport till Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande
beslut enligt 9 § LSS per den 31 mars 2014.

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Rapporteringsunderlag från verksamheterna för verkställighet beslut av
bistånd enligt 9 § LSS.
Socialnämndens förslag 2014-05-23 § 111

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

21 (37)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25
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§ 132
Statistikrapport avseende ej verkställda beslut inom SoL
per den 31 mars 2014
Dnr 2014.521-70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad statistikrapport
avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per
den 31 mars 2014.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser i socialtjänstlagen 16 kap 6 § h föreskriver att socialnämnden
ska redovisa till fullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som
nämnden inte har 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 1:a kvartalet 2014 fördelade på typ av insats och kön.
Verksamheter inom
ÄO = Äldreomsorg
OF = Omsorg om funktions-hindrade enligt SoL
IFO = Individ- och familjeomsorg
Särskilt boende ÄO
Särskilt boende, OF
Dagverksamhet/sysselsättning ÄO
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning OF
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO
Familjehem IFO

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på män
respektive kvinnor
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1 (barn)
0
2(barn)
1 (barn)
0
0

Summa total

6

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

5
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§ 132 forts.
Socialnämnden rapporterar 11 st gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte har
verkställts inom föreskriven tid, 90 dagar från det att biståndet beviljades eller
avbröts.
Särskilt boende ÄO (7 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på följande:
5 personer har tackat nej till erbjudande om vård och omsorgsboende på
grund av skäl att de inte känner sig redo för att flytta till ett vård och
omsorgsboende.
2 personer väntar på att det ska bli lediga ”parlägenheter”.
IFO Kontaktperson (1)
Fördröjningen av verkställighet beror förändrade behov har föranlett ny
utredning som utmynnat i andra lösningar där biståndet kontaktperson inte
längre är aktuellt.
IFO Kontaktfamilj (3 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på att det har saknats lämplig
personal/uppdragstagare.
En jämförelse med de tre senast föregående kvartalsrapporterna visar följande
statistiska data
Verksamheter
Särskilt boende ÄO
Korttidsboende ÄO
Särskilt boende, OF
Kontaktperson OF
Dagverksamhet/sysselsättning OF
Kontaktperson IFO
Kontaktfamilj IFO
Familjehem IFO
Synq IFO
Anhörigbehandling
Summa

2013-06-30
1
0
3
0

2013-09-30
4
0
4
0

0
0
1
0
0
0
5

0
0
2
0
0
0
10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

2013-12-31
5
0
0
0
0

2014-03-31
7
0
0
0

1
3
0
0
0
9

1
3
0
0
0
11

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 132 (forts)
Socialnämnden beslutade 2014-05-23 § 112 att överlämna redovisad
statistikrapport till Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per den 31 mars 2014.

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

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Rapporteringsunderlag från verksamheterna för verkställighet av vård
och omsorgsboenden och kontaktfamilj.
Socialnämndens förslag 2014-05-23 § 112

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 133
Snabbinterpellation till socialnämndens ordförande om
delade turer
Dnr 2014.645-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas, anser
interpellationen besvarad och förklarar interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg (RS) har lämnat in en snabbinterpellation till
socialnämndens ordförande om delade turer.
”Löftet om att avskaffa delade turer från s-ledningen inför valet 2010 har
fortfarande inte infriats. Under våren beslutades om en ny strategi där
personalen skulle vara delaktiga att hitta lösningar, men där frågan om nya
pengar var oklar.
Nu har några månader gått och frågan är vad som hänt med den nya
strategin. Därför är våra frågor:
-

-

-

På hur stor del av de berörda enheterna har socialförvaltningen lyckats
hitta lösningar i enighet med de anställda som avskaffar ofrivilliga delade
turer utan extra resurser?
I de fall man inte kommit överens med personal och fack – tänker
socialförvaltningen driva igenom sina förslag mot personalens vilja (tex
12 timmars pass och kombinerade dag- och nattjänster)?
Om inte: hur mycket pengar beräknar socialförvaltningen det kommer
kosta att få till en lösning som avskaffar ofrivilliga delade turer och som
kan genomföras i enighet med de anställda och berörda fackförbund?”

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föredrar interpellationen.
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får ställas och finner att
fullmäktige beslutar att den får ställas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 133 (forts)
Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson (S) besvarar
interpellationen och föreslår att interpellationen därmed är besvarad.
I interpellationsdebatten deltar Jonas Brännberg (RS), Margareta Bladfors
Eriksson (S), Thomas Olofsson (FP), Staffan Eriksson (M), Anette Asplund
(KD), Carola Lidén (C), Göran Thyni (RS), Yvonne Stålnacke (S), Ylva
Mjärdell (FP), Nina Berggård (V) Erland Nilsson (LPo) och Annelie Ahlbäck
(S).

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

Beslutsunderlag



Snabbinterpellation från Jonas Brännberg (bilaga)
Svar på interpellationen från socialnämndens ordförande (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Snabbinterpellation till tekniska nämndens ordförande om
rivningshotade hus
Dnr 2014.646-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas, anser
interpellationen besvarad och förklarar interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg (RS) har lämnat in en snabbinterpellation till tekniska
nämndens ordförande om rivningshotade hus.
”Redan för sju-åtta år sedan deltog Rättvisepartiet Socialisterna i arbetet för
att rädda kommunens rivningshotade hyresfastigheter i Svartöstaden. Efter
uppsägningar av hyresgäster har oron ökat över att husen återigen hotas av
rivning. En rivning vore en katastrof, både för Svartöstaden som stadsdel och
i den extrema bostadsbristsituationen.
Vid förra debatten i frågan framkom att ett flertal av husen står på område
som inte är detaljplanelagt för bostäder men det framkom också att detta inte
är något hinder för att husen kan stå kvar. Dessutom står flera av husen inom
Svartöstadens ”naturliga” avgränsningsområde, vilket borde göra det fullt
möjligt att ändra detaljplanen om viljan fanns.
Efter att Lulebo sålt alla sina hyresfastigheter i Svartöstaden och dessa
tidigare i år omvandlades till bostadsrätter har stadsdelen blivit nästan
stängd för de som inte kan eller vill köpa en bostad. Om kommunen säljer
eller river sina fastigheter försvinner nästan alla kvarvarande
hyresfastigheter.
Visionen om ”blandat boende” försvinner samtidigt som Svartöstadens
karaktär av kåkstad skulle försvagas ytterligare.
Med anledning av detta är mina frågor:

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 134 (forts)
1) Varför tas inte kommunens hyresfastigheter bort från lista för
rivning/försäljning – när bostadsbehovet är så stort och det inte finns
några formella hinder för att husen står kvar?
2) Hur passar rivning/försäljning av husen ihop med de kommunala
programmens tal om blandat boende, levande stadsdelar och förtätning
av stadsdelar?
3) Kommer det göras något försök att ändra detaljplanen, för att i framtiden
kunna förtäta en redan attraktiv stadsdel?”

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föredrar interpellationen.
Ordföranden frågar fullmäktige om interpellationen får ställas och finner att
fullmäktige beslutar att den får ställas.
Tekniska nämndens ordförande Lenita Ericson (S) besvarar interpellationen
och föreslår att interpellationen därmed är besvarad.
I interpellationsdebatten deltar Jonas Brännberg (RS), Lenita Ericson (S),
Annika Eriksson (MP), Göran Öhman (S), Thomas Olofsson (FP), Yvonne
Stålnacke (S) och Göran Thyni (RS).

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

Beslutsunderlag



Snabbinterpellation från Jonas Brännberg (bilaga)
Svar på interpellationen från tekniska nämndens ordförande (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 135
Fråga angående utredning om införande av fältassistenter
Dnr 2014.658-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas, anser frågan besvarad och
förklarar frågedebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Anders Josefsson (M) anför följande i fråga till socialnämndens ordförande:
”Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2013 att bifalla
moderaternas motion om att utreda ett återinförande av fältassistenter i Luleå
kommun. Vi ser att behovet av ett uppsökande arbete är stort och ökande.
Utredningen skulle, enligt kommunfullmäktiges beslut, ledas av
socialförvaltningen, med en referensgrupp bestående av representanter från
skolan, fritidsförvaltningen, polisen och berörda aktörer inom civilsamhället.
Med anledning av detta är min fråga till dig som ordförande i socialnämnden:
- Är utredningen färdig?
- När ska resultatet presenteras och när kan ett eventuellt arbete starta?”

Sammanträdet
Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson (S) föredrar frågan,
besvarar frågan och föreslår att frågan därmed är besvarad.
I överläggningen deltar Anders Josefsson (M) och Margareta Bladfors
Eriksson (S).

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

Beslutsunderlag



Fråga från Anders Josefsson (M) (bilaga)
Svar från socialnämndens ordförande (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 136
Motion om anpassade tjänster
Dnr 2014.644-008

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

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg (RS), Göran Thyni (RS) och Robert Lundqvist (RS) föreslår i
motion 2014-08-08 att en inventering görs över åtminstone de större
förvaltningarna och bolagens rutiner kring att skapa anpassade tjänster för
personer som är på väg tillbaka från sjukskrivning eller behöver det av andra
skäl, att kommunala riktlinjer klargör att det är kommunens ansvar att det så
långt som det bara är möjligt ska hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbete – även
om de inte kan återvända till samma arbetsuppgifter, och att en central pott
avsätts för att förvaltningar ska kunna söka pengar för att tillhandahålla
anpassade tjänster för att ta detta ansvar.

Beslutsunderlag


Motion från Jonas Brännberg, Göran Thyni och Robert Lundqvist (bilaga)

Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 137
Motion om att Luleå ska ansluta sig till Borgmästaravtalet
Dnr 2014.669-008

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

Sammanfattning av ärendet
Bertil Bartholdson (V) föreslår i motion 2014-08-25 att Luleå kommun ansluter
sig till Borgmästaravtalet och att kommunen, i enlighet med avtalet, gör en
utsläppsinventering och sätter upp mål och vidtar åtgärder för att uppnå
utsläppsminskningar av koldioxid till år 2020.
Borgmästaravtalet är den europeiska rörelse som engagerar lokala och
regionala myndigheter, som på frivillig väg åtar sig att öka energieffektivitet
och användning av förnybara energikällor inom sina territorier. I Sverige har
49 kommuner hittills anslutit sig till Borgmästaravtalet, varav sex kommuner
finns i Norrbotten.

Beslutsunderlag


Motion från Bertil Bartholdson

Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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2014-08-25

§ 138
Medborgarförslag om nationaldagsfirande i Kulturens Hus
Dnr 2014.546-008

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

Sammanfattning av ärendet
Göran Lindgren föreslår i ett medborgarförslag om nationaldagsfirande i
Kulturens hus den 6 juni 2015 att öppettiderna är 14.00 – 18.00, att stora salen
används till orkestrar, körer mm, att lilla salen används till ungdomsmusik i
första hand, att foajén används för dans- och musikgrupper och att
biblioteket, konsthallen, kulturcaféet och restaurangen håller öppet.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Göran Lindgren (bilaga)

Beslutet skickas till
Göran Lindgren
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 139
Medborgarförslag om att södra hamn utrustas med ett
utegym
Dnr 2014.574-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det för beredning och beslut till fritidsnämnden i samråd med
tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Ove Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att den stora planen i södra
hamn utrustas med utegymsutrustning med många maskiner för att sätta
Luleå på kartan som den främsta friskvårdskommunen i Sverige.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Ove Eriksson

Beslutet skickas till
Ove Eriksson
Fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 140
Medborgarförslag om trevliga och uppseendeväckande
målade motiv i Luleå
Dnr 2014.605-008

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

Sammanfattning av ärendet
Ulrika Jakobsson föreslår i ett medborgarförslag att gatukonst ska pryda
platser i framför allt Luleå centrum. Trevliga och uppseendeväckande motiv
skulle bli bra reklam för kommunen då lokalbor och turister skulle
fotografera motiven och lägga upp dem på sociala medier.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Ulrika Jakobsson

Beslutet skickas till
Ulrika Jakobsson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 141
Medborgarförslag om cykelcrossbana
Dnr 2014.620-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det för beredning och beslut till fritidsnämnden i samråd med
tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet
Anders Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelcrossbana för
barn och ungdomar iordningställs mellan Rödklöverstigen och Svingelstigen
i Gammelstad, bredvid fotbollsplanen. Det skulle vara en bra aktivitet och
samlingsplats för barn och ungdomar där de får möjlighet till fysisk aktivitet
ensamt eller i gemenskap. Genomförandet av denna typ av bana är mycket
enkelt, endast kommunens tillstånd och några lastbilslass med
fyllnadsmassor samt en traktor/grävmaskin behövs.
Lenita – fritidsnämnden i samråd med tekniska förvaltningen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Anders Eriksson

Beslutet skickas till
Anders Eriksson
Fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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2014-08-25

§ 142
Medborgarförslag om en avsmalning av Österbyvägen på
Hammaren
Dnr 2014.623-008

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

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Olofsson föreslår i ett medborgarförslag att den 11 meter breda
Österbyvägen på Hammaren avsmalnas på samma sätt som Odalvägen i
angränsande kvarter. Trafiksäkerheten skulle ökas då biltrafiken tvingas köra
saktare. Kommunens kostnader för snöröjning och flyttning av snömassor
skulle minskas och den del av gatan som skulle elimineras kunde nyttjas av
villaägarna på vintern för upplagsplats av snö som plogas in från gatan, då
flertalet villaägare i kvarteret har relativt små tomter som inte medger
förvaring av snö på den egna tomten annat än i mindre omfattning.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Kenneth Olofsson

Beslutet skickas till
Kenneth Olofsson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2014-08-25

§ 143
Medborgarförslag om ställplatser för husbilar
Dnr 2014.631-008

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

Sammanfattning av ärendet
Håkan Löwdin föreslår i ett medborgarförslag att ställplatser för husbilar
skapas i centrum, exempelvis i samband med färdigställandet av nytt
hamnmagasin i södra hamn eller vid gamla färjeläget vid Hälsans hus. För de
som bor en bit ifrån centrum är det önskvärt att kunna hitta en lämplig plats
att ställa husbilen på för att kunna gå på restaurang, kulturevenemang och
idrott.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Håkan Löwdin

Beslutet skickas till
Håkan Löwdin
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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