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§ 259

Detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Stadsparken och del
av Kyrkogatan
Dnr 2013.717-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Innerstaden 2:1,
Stadsparken och del av Kyrkogatan.

Sammanfattning av ärendet
Planområdet är beläget mitt i centrala Luleå. Stadsparken avgränsas av
Rådhustorget i söder, Storgatan i norr, Rådstugatan i väster samt Kyrkogatan
i öster. Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna
för renoveringen av stadsparken med uppförandet av ett kafé i parkens
nordöstra hörn mot Storgatan. Detaljplanen ska även möjliggöra öppnandet
av Kyrkogatan från domkyrkoplan fram till Storgatan.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Innerstaden 2:1, Stadsparken och del av Kyrkogatan.
Byggnadsnämnden har 2013-10-08 § 166 föreslagit kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta i enlighet med
stadsbyggnadskontorets förslag.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-10-21 § 108 föreslagit kommunstyrelsen
rekommendera fullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av
Innerstaden 2:1, Stadsparken och del av Kyrkogatan.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 268 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.
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§ 259 (forts)

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

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande med samrådsredogörelse (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag till beslut 2013-10-08 § 116
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-10-21 § 108
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 268

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 260
Anslutningsavgifter bredband
Dnr 2012.612-20

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande anslutningsavgifter för ”Bredband
på landsbygden”:
1. Anslutningsavgift för privat fastighet inom det av Luleå kommun
projekterade utbyggnadsområdet, 10.000:- inkl.moms
2. Anslutningsavgift för företag inom det av Luleå kommun projekterade
utbyggnadsområdet, 10.000:- exkl.moms
3. Anslutningsavgift för privat fastighet utanför det av Luleå kommun
projekterade utbyggnadsområdet, 10.000:- inkl.moms+ de faktiska
arbetskostnaderna för anläggning av fiber till tomtgräns alternativt 25
meter från byggnad som skall anslutas.
4. Anslutningsavgift för företag utanför det av Luleå kommun projekterade
utbyggnadsområdet, 10.000:- exkl.moms+ + de faktiska arbetskostnaderna
för anläggning av fiber till tomtgräns alternativt 25 meter från byggnad
som skall anslutas.
I de fall byarna själva ombesörjer grävning längs enskild väg kan
anslutningsavgift komma att sänkas. Detta sker genom att kostnaden för
grävningen som skulle utförts av entreprenör avräknas anslutningssavgiften.
Anslutningsavgiften sänks därmed per abonnent. Anslutningsavgiften får
dock inte understiga 5000:- exkl moms. Denna avräkning gäller endast om
anläggning av fiber sker inom vägområden för enskild väg. Anläggning av
fiber som förläggs inom kommunala och statliga vägområde kommer att
utföras av upphandlad entreprenör.
Efteranslutning
Anslutningsavgift för privat fastighet som väljer att ansluta sig när
byaprojektet är avslutat och fem år framåt uppgår till 17.500:- inkl. moms + de
faktiska arbetskostnaderna för anläggning av fiber till tomtgräns alternativt
25 meter från byggnad som skall anslutas. Detta gäller endast inom det av
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 260 (forts)
kommunen projekterade utbyggnadsområdet. Anslutningsavgift för företag
är som i ovanstående förslag med tillägget att priset är exkl. moms.

Sammanfattning av ärendet
I bredbandsnät som byggs med offentliga medel från bl.a. Jordbruksverket
måste de fastighetsägare och företag som vill ansluta sina fastigheter betala
en anslutningsavgift. Storleken på denna avgift får inte understiga 5 000 kr
exkl. moms enligt information från landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i
Norrbotten som handlägger bredbandsärenden.
De byar där bredband tidigare byggts ut inom Luleå kommun togs samma
anslutningsavgift ut enligt förslaget ovan. De byarna är Antnäs,
Alvik/Långnäs, Rutvik, Ersnäs och Bensbyn.
Genom egen insats kan byarna påverka anslutningsavgiften genom att
ombesörja grävning inom vägområde för enskild väg. Grävning skall ske
enligt kommunens projektering.
Stadsbyggnadskontoret har 2013-10-14 föreslagit plan- och tillväxtutskottet
rekommendera kommunfullmäktige besluta att godkänna
stadsbyggnadskontorets förslag till anslutningsavgifter.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-10-21 § 110 beslutat bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 243 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Projektdirektiv
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-13 §111
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-14
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 260 (forts)
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-10-21 § 110
Kommunstyrelsens förslag till beslut 213-11-11 § 243

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 261
Medborgarförslag om mer graffiti i Luleå
Dnr 2012.613–008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget med motiveringen
att befintliga graffitiplank tillsammans med planerad utsmyckning inom
ramen för projekt D.I.O.R. säkerställer tillgången till graffiti inom Örnäset.

Reservationer
Jonas Brännberg (RS) och Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Birgitta Aronsson Nordmark föreslår i bifogat medborgarförslag 2012-09-20
att möjlighet ges till graffitimålare att pryda Örnäsets sporthall, gångtunnlar
och bullerplank. Birgitta Aronsson Nordmark vill visa att på Örnäset får
ungdomar ta plats. Hon menar att med mer tillåten graffiti skulle klottret i
området minska.
Kommunfullmäktige har 2012-10-29 § 218 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter överlämnat ärendet för
yttrande till kulturnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden.
Tekniska nämnden 2013-04-25 § 72, kulturnämnden 2013-09-24 § 80 och
fritidsnämnden 2013-05-15 § 44 har beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget med motiveringen att befintliga graffitiplank tillsammans
med planerad utsmyckning inom ramen för projekt D.I.O.R. säkerställer
tillgången till graffiti inom Örnäset. Vid kulturnämndens sammanträde
reserverade sig Nils Matti (V) mot beslutet.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 243 beslutat föreslå
fullmäktige att avslå medborgarförslaget med motiveringen att befintliga
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graffitiplank tillsammans med planerad utsmyckning inom ramen för projekt
D.I.O.R. säkerställer tillgången till graffiti inom Örnäset.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 246 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS), Göran Thyni (RS) och Annika Eriksson (MP) föreslår
fullmäktige avslå kommunstyrelsens förslag.
Karl Petersen (S), Omar Jakobsson (S), Ingrid B Larsson (S), Lenita Eriksson
(S), Erland Nilsson (LBPO), Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V),
Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) föreslår
fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Brännbergs förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Tekniska nämndens, kulturnämndens och fritidsnämndens yttrande
I handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse, daterad 2007-03-01
finns avsnittet möjliggöra graffiti. Där står att man ska föra dialog med
ungdomar för att möjliggöra graffiti. Kultur- och fritidsförvaltningarna ska
tillsammans med ungdomar utarbeta förhållningssätt så att graffitiväggar och
andra lagliga utrymmen kan skapas. Det kan vara beställningar från
fastighetsägare eller väggar/utrymmen som upplåts till ungdomar där de
själva bestämmer vad som ska uppföras. Arbetet ska ske i samverkan med
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Kulturförvaltningen vill
vara en självklar partner när det gäller estetiken i det offentliga rummet.
Projektet D.I.O.R, Ungdomars delaktighet och inflytande i det offentliga
rummet pågår år 2012 och 2013. Finansieringen sker genom ”särskilda medel
för folkhälsa” som stadsbyggnadskontoret förfogar över. Projektägare är
fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen och Luleå lokaltrafik är
medsökande. Projektet fokuserar på bild, form och färg.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

9 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 261 (forts)
Inom ramen för projektet planeras utsmyckning av ett par gångtunnlar och
busskurar. Som grund ska en skiss som visar grafisk design tas fram. Arbetet
kommer att genomföras under sommaren 2013 med hjälp av feriearbetande
ungdomar och ungdomar från fritidsgårdar. Inom Örnäset finns två
graffitiplank, varav ett under tak.
Bullerplank kan utsmyckas på många sätt, ett bra exempel kan ses längs
Bodenvägen. Tillåts graffiti på ett plank är risken stor att även andra plank
bemålas eller nedklottras. Det finns även en trafiksäkerhetsaspekt på detta
eftersom graffitikonstnärer befinner sig mellan planket och vägbanan och
utsätts då för trafikfara då fordon passerar på vägbanan nära dem.
Örnnäsets sporthall är ritad och färgsatt av en arkitekt. En större
fasadändring som förändrad färgsättning kan medföra att bygglov krävs och
berörda sakägare hörs vilka kan överklaga eventuellt bygglov. Dessutom
förändras den arkitektoniska estetiken och den framtida underhållskostnaden
av fasaden ökar, därmed skall graffiti inte tillåtas på väggarna. Vid
sporthallens entré skall en installation med skapande föränderlig konst
uppföras. Konsten produceras av unga i Luleå. Detta sker genom projektet
D.I.O.R.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Birgitta Aronsson Nordmark (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 218
Kulturnämndens beslut 2013-09-24 § 80
Fritidsnämndens beslut 2013-05-15 § 44
Tekniska nämndens beslut 2013-04-25 § 72
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 243
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 246

Beslutet skickas till
Birgitta Aronsson Nordmark
Tekniska nämnden
Kulturnämnden
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 262
Motion om medlemsansökan i Klimatkommunerna
Dnr 2013.401-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till
kommunens medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner.

Reservationer
Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP) och Jonas Brännberg (RS)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bertil Bartholdsson, för vänsterpartiet, föreslår i bifogad motion att Luleå
kommun ser till att kvalificera sig samt därefter söka medlemskap i
föreningen Klimatkommunerna.
Klimatkommunernas mål och syfte är till gagn för Luleå kommun och ligger
också i linje med de målsättningar som uttrycks bland annat i programmen
som Luleå ska anta inför Vision 2050.
Arbetet för en klimatomställning är en av de viktigaste framtidsfrågorna för
Luleå och Sverige och internationellt. Medlemskap i Klimatkommunerna är
en bland många åtgärder som kan bidra till att stärka oss och andra i
omställningsarbetet.
Kommunfullmäktige har 2013-05-27 § 143 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli
har begärt in yttrande över motionen från miljönämnden och
stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret har beslutat föreslå kommunstyrelsen att avslå
motionen med hänvisning till kommunens medlemskap i föreningen Sveriges
Ekokommuner. Miljönämnden har dock vid sitt sammanträde 2013-09-19 § 54
beslutat föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka motionen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 227 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kommunens
medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner.
Kommunstyrelsen 2013-11-11 § 247 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde reserverade
sig Nina Berggård (V) och Annika Eriksson (MP) mot beslutet.

Sammanträdet
Bertil Bartholdson (V), Jonas Brännberg (RS) och Annika Eriksson (MP)
föreslår fullmäktige avslå kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Bertil Bartholdsons
förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Miljönämndens yttrande
Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av
växthusgaser i Sverige. Föreningen ska stödja kommuner som vill arbeta med
klimatfrågan samt vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet
genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har
betydelse för arbetets resultat. Klimatkommunerna ska sprida information
och erfarenheter om lokalt klimatarbete och höja kunskapen om
klimatproblematiken. Klimatkommunerna ska även arbeta för internationella
samarbeten samt ha kontakter med liknande nätverk i andra länder.
För att bli medlem ställs vissa krav, nämligen att man politiskt beslutar att
arbeta för:
att kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser
att sätta upp mål för utsläppen
att ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
att kontinuerligt informera om arbetet till nätverket
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Man genomgår därefter ett utvärderingstest där man tittar på det totala
klimatarbetet i organisationen. Man ska alltså först godkännas i testet för att
sedan erbjudas medlemskap.
Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter. För 2013 är
medlemsavgiften 4000 kr + 0,20 kr/invånare (upp till 150 000 invånare)
Miljökontorets synpunkter
Det finns i Sverige två kommunnätverk som har miljöfrågor som
utgångspunkt för sin verksamhet. Det ena är Klimatkommunerna som
fokuserar på en minskning av utsläppen av växthusgaser. Det andra är
Sveriges Ekokommuner som utgår från de fyra systemvillkorens beskrivning
av en hållbar utveckling. Där ingår alltså också klimatfrågarorna – som en
viktig del i arbetet mot hållbarhet.
Medlemskap i dessa organisationer kräver engagemang och deltagande från
både politiskt håll och från tjänstemannasidan. Det åtgår alltså personella
resurser, förutom medlemsavgiften. Luleå kommun har valt att vara medlem
i Sveriges Ekokommuner.
Klimatkommunerna är ett forum där Luleå kommun kan bidra till en god
insats i klimatarbetet, så ett medlemskap kan ur den synvinkeln vara positivt.
Det handlar dock om en avvägning mellan vilka resurser och engagemang
man ska lägga ned i förhållande till den nytta det kan ge. Huruvida
medlemskapet i en till organisation är en rimlig avvägning kan inte
miljökontoret avgöra utan överlåter till politiken att ta ställning till.
Vi konstaterar dock att stadsbyggnadskontoret och miljöstrategen där
avstyrker motionen, med hänvisning till kommunens medlemskap i
föreningen Sveriges Ekokommuner. Stadsbyggnadskontoret kommer
rimligen att ha en nyckelroll vid ett medlemskap och det kommer att krävas
engagemang och resurser hos dem. Därför bör deras ställningstagande vägas
in i nämndens bedömning.
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Stadsbyggnadskontorets yttrande
Det finns i Sverige två kommunnätverk som har miljöfrågor som
utgångspunkt för sin verksamhet. Det ena är Klimatkommunerna som
fokuserar på en minskning av utsläppen av växthusgaser. Det andra är
Sveriges Ekokommuner som utgång från de fyra systemvillkorens
beskrivning av en hållbar utveckling.
Luleå kommun är sedan 1994 medlem i Sveriges Ekokommuner.
Miljönämndens ordförande är vår politiska kontaktperson och miljöstrategen
deltar i föreningens tjänstemannagrupp. Sveriges ekokommuner erbjuder
främst ett levande nätverk för erfarenhet och kunskapsutbyte. Föreningen
växer stadigt och har i dagsläget drygt 80 kommuner som medlemmar.
I beskrivningen av ekologisk hållbarhet i Vision Luleå 2050 och programmen
används systemvillkoren som Sveriges Ekokommuner har i sina stadgar.

Beslutsunderlag
Vänsterpartiets motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 § 143
Miljönämndens förslag till beslut 2013-09-19 § 54
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-13
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 227
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 247

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Miljönämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

14 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 263
Intresseanmälan om fortsatt utredning kring bildandet av
ett kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten
Dnr 2013.693-10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom en intresseanmälan angående fortsatt
utredning om att eventuellt bilda ett kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten.

Reservationer
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP) och Anette Asplund (KD)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalråden har gett i uppdrag till kommunchefer och skolchefer att i
respektive kommun via barn- och utbildningsnämnderna vidare till
kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige besluta om en
intresseanmälan om att fortsätta utreda bildandet av ett kommunalförbund
avseende de kommunala gymnasieskolorna i 4-kanten. Beslut om
intresseanmälan ska fastställas i respektive kommunfullmäktige senast 201312-31. Under våren 2013 har information getts till all personal inom
gymnasieskolorna, fackliga företrädare lokalt och regionalt, ledning och
politiska nämnder/nivåer i alla fyra kommuner.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 89 beslutat föreslå
fullmäktige att ställa sig bakom en intresseanmälan angående fortsatt
utredning om att eventuellt bilda ett kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten. Vid barn- och utbildningsnämndens
sammanträde reserverade sig Camilla Rydbjörk (M) mot beslutet.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 223 beslutat föreslå
fullmäktige att ställa sig bakom en intresseanmälan angående fortsatt
utredning om att eventuellt bilda ett kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten. Vid arbets- och personalutskottets
sammanträde reserverade sig Anders Josefsson (M) mot beslutet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

15 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 263 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 250 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde reserverade
sig Sana Suljanovic (M) mot beslutet.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP) och Anette Asplund (KD)
föreslår fullmäktige avslå kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Norberg (S), Göran Öhman (S), Peter Hedlund (S), Yvonne Stålnacke
(S), Anja Johansson (S), Carina Sammeli (S), Nina Berggård (V), Bertil
Bartholdson (V), Erland Nilsson (LBPO), Annika Eriksson (MP), Carola Lidén
(C) och Jonas Brännberg (RS) föreslår fullmäktige bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-25 § 89
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 223
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 250
Intresseanmälan från fyrkantens gymnasiesamverkan 2013-08-12

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

16 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 264
Motion om klassmorfar och klassmormor
Dnr 2013.362-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till att
pågående samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ger optimala
förutsättningar för att matcha arbetssökande med behovet av extra vuxna i
skolan i Luleå.

Reservationer
Anette Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund, för kristdemokraterna föreslår i bifogad motion att
kommunen inför ett system med ”Klassmorfar & Klassmormor” vilket
innebär att någon extra vuxen finns i barnens närhet; i klassrummet, i slöjden,
vid datorn, på raster, under lunchen, på studiebesök osv. Han eller hon
lugnar, tröstar, svarar på frågor och delar med sig av sina egna
livserfarenheter. Det är ett meningsfullt och stimulerande arbete som
utvecklar såväl barnen som de vuxna.
Klassmorfar/mormor-verksamheten har i många kommuner fått stor respons
och bidrar till ett bättre pedagogiskt klimat för läraren och samtidigt är
klassmorfar/mormor ett stort stöd för barnen. Resultaten är tydliga att barnen
mår bättre, lektionerna har blivit lugnare, incidenter av mobbning och
vandalism minskar.
Anette Asplund föreslår att barn- och utbildningsnämnden undersöker
förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids,
förskola och grundskola i Luleå kommun samt undersöker möjligheterna till
eventuell samverkan med arbetsförmedlingen.
Kommunfullmäktige har 2013-04-29 § 115 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli
har begärt in yttrande från barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

17 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 264 (forts)
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 78 beslutat föreslå
fullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att pågående samverkan
med arbetsmarknadsförvaltningen ger optimala förutsättningar för att
matcha arbetssökande med behovet av extra vuxna i skolan i Luleå. Vid barnoch utbildningsnämndens sammanträde reserverade sig Samuel Ek (KD) mot
beslutet.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 251 beslutat föreslå
fullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att pågående samverkan
med arbetsmarknadsförvaltningen ger optimala förutsättningar för att
matcha arbetssökande med behovet av extra vuxna i skolan i Luleå.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 251 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Anette Asplund (KD) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Norberg (S), Yvonne Stålnacke (S), Bertil Bartholdson (V), Jonas
Brännberg (RS), Annika Eriksson (MP), och Anders Josefsson (M) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anette Asplunds förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Föreningen klassmorfar uppvaktade barn- och utbildningsförvaltningen
redan 2011, vilket resulterade i en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen.
Då klargjordes de politiska beslut som styr Luleå kommuns hållning gällande
arbetsmarknadsåtgärder samt ansvar och roller i relation till
arbetsförmedlingen. Luleå kommun prioriterar satsningar som ger optimala
möjligheter att möta arbetssökandes behov med kommunala verksamheters
efterfrågan.
Barn- och utbildningsförvaltningen valde då som nu att bidra till ett
kommungemensamt förhållningssätt och samverkar därför med

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

18 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 264 (forts)
arbetsmarknadsförvaltningen i alla frågor som rör arbetsmarknadsåtgärder.
Arbetsmarknadsförvaltningen har väl fungerande samverkan med
arbetsförmedlingen och via arbetsmarknadsförvaltningen säkerställs att
arbetsmiljöansvar och facklig samverkan tillgodoses. Arbetsmarknadsavdelningen har den kompetens som krävs för att matcha skolors behov av
”extra vuxna” i skolvardagen. Av ca 2000 personer som är aktuella för någon
placering kan ca 10 placeras inom barn- och utbildningsförvaltningen och ca
20 inom socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 115
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-25 § 78
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-20
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 224
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 251

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

19 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 265
Motion om förstärkning av elevhälsan
Dnr 2013.363-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen utifrån att pågående översyn av en
samlad elevhälsa är i enlighet med motinens intentioner.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund, för kristdemokraterna, föreslår i bifogad motion att
kommunen ska satsa mer på elevhälsan.
En grundläggande faktor för att barn ska lära och ta till sig kunskap är att de
mår bra och känner sig trygga. Skolan måste därför ha kapacitet för att stödja
och hjälpa eleverna så väl i den kunskapsmässiga som i den sociala
utvecklingen. Att ha duktiga lärare som stödjer och stimulerar eleverna är en
grundförutsättning för lärande men för vissa elever är det är inte tillräckligt.
Stödet från en kurator, psykolog eller speciallärare är i vissa fall minst lika
viktigt för att en elev ska må bra och nå goda resultat.
Elevhälsans personal består av skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog
samt speciallärare/specialpedagog. Sammansättning av olika specialiteter
som alla arbetar för att stödja elevernas utveckling har stor potential att vara
en positiv kraft i skolans arbete. Genom ett aktivt samarbete med skolans
övriga personal kan de bida med såväl kunskap som aktiva insatser för
enskilda elever eller elevgrupper. Därmed kan de också avlasta de lärare som
idag allt för ofta ensamma tvingas stödja elever med behov som sträcker sig
långt utanför lärarens kompetensområde.
Anette Asplund föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till barn- och
utbildningsnämnden att lämna förslag på åtgärder för en förstärkt elevhälsa i
enlighet med motionens intentioner.
Kommunfullmäktige har 2013-04-29 § 116 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli
har begärt in yttrande från barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

20 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 265 (forts)
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 79 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen utifrån att pågående översyn av en samlad
elevhälsa är i enlighet med motinens intentioner.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 252 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen utifrån att pågående översyn av en samlad
elevhälsa är i enlighet med motinens intentioner.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 252 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Anette Asplund (KD) och Ingrid Norberg (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Utifrån den nya skollagens krav sker för närvarande en översyn av en samlad
elevhälsa inom barn- och utbildningsförvaltningen. Sökta och erhållna
statsbidrag har bidragit till en utökning av befintliga resurser med fyra
tjänster för kurator och fyra tjänster för specialpedagog. I pågående översyn
förtydligas betydelsen av en stark elevnära elevhälsa samt ett extra stöd i
form av en central enhet med specialistkunskaper som når ut över alla
skolenheter.
Elevhälsan skall arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv. Främjande och
förebyggande arbete skall stödja elevens lärande och utveckling. Barn- och
utbildningsförvaltningens pågående översyn av elevhälsan har fokus på att
bygga starka lokala elevhälsoteam med rektor, specialpedagog, kurator och
skolsköterska. Detta lokala elevhälsoteam är elevnära och ger möjlighet till
samverkande kompetenser med uppdrag att se till elevens olika behov av
stöd för sin utveckling. Den centrala specialistenheten är ett kunskapskomplement med psykolog, skolläkare och fördjupade kompetenser inom
specialpedagogik.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

21 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 265 (forts)
Genom en väl fungerande verksamhetsplan tydliggörs ansvar, roller och
rutiner för samverkan mellan lokal och central elevhälsa samt med externa
aktörer, vilket optimerar resurser för elevens trygghet och möjlighet att nå
skolans mål.
Verksamhetsplanen skall vara vägledande för all personal och ge stöd i
arbetet med att verka utifrån skollagens krav, där elevens rätt till stöd och
tillgång till olika professioner tydliggörs.
Barn- och utbildningsförvaltningens avsikt är att fortsatt söka statliga medel
för att ytterligare förstärka den samlade elevhälsan.

Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 116
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-25 § 79
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 252
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 252

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

22 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 266
Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i förskolan
Dnr 2012.629-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka motionen utifrån att lokala
vikariepooler redan finns på ett flertal förskolenheter inom förvaltningen.

Reservationer
Jonas Brännberg (RS), Nina Berggård (V), Carola Lidén (C), Annika Eriksson
(MP), Thomas Olofsson (FP) och Anette Asplund (KD) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg, för rättviseparitet socialisterna, föreslår i en motion med
målet att kvalitetssäkra verksamheterna vid vikariebehov, att
En utredning tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om
hur en vikariepool med tillsvidareanställd personal i förskolan ska kunna
införas
Utredning och införande sker i samverkan med berörda fackliga
organisationer
En utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att
systemet införts
Samordning med en eventull vikariepool inom t.ex. grundskolan tas upp
för diskussion om liknande beslut tas där.
Kommunfullmäktige har 2012-10-29 § 212 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-05-23 § 56 beslutat avslå motionen
om en vikariepool. Lokala vikariepooler finns däremot idag inom ett antal
förskoleområden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

23 (49)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 266 (forts)
Kommunstyrelsen arbets- och personalutskott har 2013-06-17 § 154 beslutat
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att förtydliga
ställningstagandet.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 84 beslutat föreslå
fullmäktige tillstyrka motionen utifrån att lokala vikariepooler redan finns på
ett flertal förskolenheter inom förvaltningen. Vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde reserverade sig Annika Sundström (V),
Ingrid Elisabeth Wikström (C), Mikko Heikkinen (FP), Camilla Rydbjörk (M)
och Samuel Ek (KD) mot beslutet till förmån för eget förslag som innebär att
en utredning genomförs enligt motionen.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 226 beslutat tillstyrka
motionen utifrån att lokala vikariepooler redan finns på ett flertal
förskolenheter inom förvaltningen. Vid arbets- och personalutskottets
sammanträde reserverade sig Nina Berggård (V) mot beslutet.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde reserverade
sig Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) mot beslutet.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS), Nina Berggård (V), Carola Lidén (C), Ylva Mjärdell
(FP), Anette Asplund (KD) och Annika Eriksson (MP) föreslår avslå
kommunstyrelsens förslag.
Ingrid Norberg (S) och Peter Hedlund (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Brännbergs förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att vikarieproblematiken främst
beror på att frånvaron i organisationen är större än tillgången på vikarier.
Skolchefen har gett verksamhetscheferna för förskola och skola uppdraget att
vidta åtgärder för att minska den planerade frånvaron i verksamheterna.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 266 (forts)
Vid arbets- och personalutskottets sammanträde den 17 juni 2013
förtydligade Jonas Brännberg, att motionen inte avsåg en (1) vikariepool.
Motionen avsåg flera vikariepooler inom förvaltningen.

Beslutsunderlag
Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i förskolan
(bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 212
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut om
återremiss 2013-06-17 § 154
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-25 § 84
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 226
Tjänsteskrivelse svar på motion om tillsvidareanställda i vikariepool i
förskolan
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 253

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 267
Motion om gratisbad för Luleås ungdomar
Dnr 2013.473-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Thomas Olofsson (FP), Robert Lundkvist (RS), Nina Berggård (V),
Erland Nilsson (LBPO), Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD) och
Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson, för folkpartiet liberalerna, föreslår 2013-06-04 i en motion
att Luleå kommun ska införa gratisbad för alla som går i grundskolan.
Vissa åldersgrupper av ungdomar har sällan möjlighet att besöka badhusen
under skoltid, då detta inte alltid prioriterats. Många får inte under den korta
tid som de har för simundervisning i grundskolan den vattenvaneträning och
färdighet som behövs för att klara de situationer som kan uppstå i vatten.
Därför borde det finnas avsatta tider på badhusen där ungdomar med
badpersonalens hjälp får träna: simfärdighet med de olika simsätten,
livräddningsövningar, vattenvaneövningar, HLR. Detta ska kvalitetssäkras,
med att endast utbildad personal leder övningarna.
Kommunfullmäktige har 2013-06-17, § 165 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli har
begärt in yttrande över motionen från fritidsnämnden.
Fritidsnämnden har 2013-09-18 § 80 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
motionen under förutsättning att uteblivna intäkter för fritidsnämnden
kompenseras med utökat kommunbidrag.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 230 beslutat föreslå
fullmäktige avslå motionen. Vid arbets- och personalutskottets sammanträde
reserverade sig Nina Berggård (V) mot beslutet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 267 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 255 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde reserverade
sig Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Annika
Eriksson (MP) mot beslutet.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (FP), Robert Lundkvist (RS), Nina Berggård (V), Erland
Nilsson (LBPO), Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD) och Annika Eriksson
(MP) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Stålnacke (S) och Inger B Larsson (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Thomas Olofssons förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Fritidsnämndens synpunkter
Det som motionären tar upp är ett angeläget ämne, dvs. vikten av att kunna
simma. Idag är det kostnadsfritt för alla skolor i Luleå att under dagtid få
simundervisning av utbildad personal vid samtliga badhus. Att alla barn ska
vara simkunniga i årskurs 6 är ett ansvar som ligger inom barn- och
utbildningsförvaltningen, då det finns med i skolans läroplan.
Fritidsförvaltningen har gjort beräkningar som visar att, om gratisbad för alla
ungdomar som går i grundskolan införs, skulle det innebära uteblivna
intäkter motsvarande 800 000 kronor årligen. I denna summa är inte
kostnader för den ökade bemanning som behövs för träning av simfärdighet
etc enligt motionärens förslag inräknade. Dessa resurser har inte
fritidsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Folkpartiets motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-28 § 7
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013-09-18 § 80
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 230
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 255
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 267 (forts)

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 268
Medborgarförslag om skyltning och röjning vid
Tyskmagasinen i Karlsvik
Dnr 2013.188–008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Gustaf Johansson Oja föreslår att Luleå kommun sätter upp skyltar som visar
vägen till magasinen och en skylt om magasinens historia. Vägen till
magasinen behöver även röjas. Sopkorgar i anslutning till både vägen och
magasinen behövs så att nedskräpningen inom området minskas.
Tyskmagasinen är en viktig del av Luleås historia och skulle kunna utgöra ett
intressant område att besöka för stadens turister. Vid andra platser i Karlsvik
finns det skyltar som berättar om platsens historia, t ex järnverket och
ångsågen med dess kajplats.
Kommunfullmäktige har 2013-06-17 § 171 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter överlämnat ärendet till
kulturnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Kulturnämnden och tekniska nämnden har (2013-04-25 § 71 respektive 201309-24 § 76) beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 247 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 257 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2013-11-25

§ 268 (forts)

Kulturnämndens och tekniska nämndens yttrande
Karlsvik har för Luleå och Norrbotten en viktig industrihistoria med bland
annat järnverk, ångsåg och slipmassefabrik. Under andra världskriget
användes dock de två stora trämagasinen, som fortfarande står kvar på
området, som förråd av tyskarna. De är idag kulturminnesmärkta och går
under benämningen ”tyskmagasinen”. Idag används det ena magasinet av
föreningen Malmbanans vänner som garage för tågvagnar.
Slipmassefabriken är en verksamhet som också än idag påverkar miljön inom
området. Undersökningar har gjorts för att klarlägga kvicksilverförekomsten i
och kring magasinen (Karlshäll fördjupad förstudie 2005). En sanering av
området ska även ske.
Tekniska nämnden har 2013-04-25 § 71 beslutat avslå ett medborgarförslag
om bättre skyltning och information vid de sk tyskmagasinen i Karlshäll i
avvaktan på färdigställande av miljöprövning och saneringsåtgärder.
Tekniska förvaltningen ska även inleda en utredning kring förutsättningar för
hur och på vilket sätt information kan kombineras med vägvisning och
historisk information kopplat till magasinsbyggnaderna och platsen
Karlshäll.
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till förslagsställarens fråga om platsens
historiska värde och som kan tydliggöras än mer om området görs mer
attraktivt och tillgängligt.
Kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen har samrått i ärendet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gustaf Johansson Oja, 2013-06-17 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 § 171
Karlshäll fördjupad förstudie 2005
Tekniska nämndens beslut 2013-04-25 § 71
Kulturnämndens beslut 2013-09-24 § 76
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 247
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 257

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 268 (forts)

Beslutet skickas till
Gustaf Johansson Oja
Tekniska nämnden
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 269
Renhållningstaxa fr o m 2014-01-01
Dnr 2013.729–041

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor att gälla fr.o.m. 2014-01-01 enligt
bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser taxor rörande renhållning där fullmäktige är beslutande. Luleå
kommuns renhållningstaxa består av två olika delar:
En grundavgift som ska finansiera fasta kostnader, som t ex drift av
återvinningscentralerna, information och administration.
En hämtnings- och behandlingsavgift som ska täcka kostnaderna för
insamling och omhändertagande av det avfall som samlas in i kärl eller
dylikt.
Ingen förändring av taxorna sker förutom några taxor under övrig tjänst. För
att motverka ”översopor” i avfallsutrymmen måste en taxa för översopor
kopplat till kärlets storlek fastställas. Översopor blir ett stort
arbetsmiljöproblem då den som tömmer soporna måste flytta över avfallet i
ett annat kärl. Vid överflyttningen är risken stor att någon sticker sig på
kanyler eller skär sig på något vasst i soppåsarna. I bilagan finns ett förslag på
debitering av översopor kopplat till kärlstorlek. Beloppet är relaterat till
storleken på kärlet.
Taxan för tvättning av kärl höjs från 140 kr till 150 kr per kärl.
Luleå Renhållning AB har 2013-10-10 § 7.2 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att anta taxor att gälla från och med 2014-01-01.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 249 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta taxor att gälla fr.o.m. 2014-01-01.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 260 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 269 (forts)

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

Beslutsunderlag
Renhållningstaxa övriga tjänster från och med 2014-01-01 (bilaga)
Beslutsförslag från Luleå Renhållning AB:s styrelse 2013-10-10 § 7.2
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 249
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 260

Beslutet skickas till
Luleå Renhållning AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 270
2013 års löneöversyn – tilläggsanslag budget 2013 samt
justering av kommunbidrag i Strategisk Plan och budget
2014-2016
Dnr 2013.747-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag
i 2013 års budget för årets löneöversyn med preliminärt totalt 47 885 tkr,
enligt bilaga. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för
löneökningar
Helårseffekten av 2013 års löneöversyn, 65 073 tkr, beaktas i samband med att
kommunfullmäktige nov 2013 tar beslut om Strategisk Plan och budget
2014‐2016.

Sammanfattning av ärendet
I förvaltningar/nämnders kommunbidrag för 2013 saknas anslag för årets
löneökningar. Belopp har reserverats i kommunfullmäktiges anslag för
löneöversyner. Årets löneförhandlingar är nu slutförda och avtalen löper
from 1 april och ett år framåt. Lönerevisionen innebär ökade lönekostnader
under 2013 på preliminärt totalt 47 885 tkr. Fördelningen per
nämnd/förvaltning framgår av bilaga. I beloppet ingår även kompensation för
övriga kostnadsökningar, timanställda m fl, för de förvaltningar som har
dessa kostnader.
Helårseffekten av 2013 års löneökningar för år 2014 och framåt beräknas till
totalt 65 073 tkr per år. Kommunbidrag för åren 2014‐2016 enligt
kommunstyrelsens beslut i juni baseras på 2012 års lönenivåer. Anslag för
2013 års löneökningar finns avsatta i kommunfullmäktiges anslag för
löneöversyner och beloppet på 65 073 tkr kan utfördelas till respektive
nämnd/förvaltning i samband med att kommunfullmäktige i nov 2013 tar
beslut om den strategiska planen för år 2014‐2016.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 273 beslutat föreslå
kommunfullmäktige bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2013

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 270 (forts)
års budget för årets löneöversyn med preliminärt totalt 47 885 tkr enligt
bilaga, medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för löneökningar, och
att helårseffekten av 2013 års löneöversyn, 65 073 tkr, beaktas i samband med
att kommunfullmäktige nov 2013 tar beslut om Strategisk Plan och budget
2014‐2016. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 264 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
2013 års löneöversyn (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 273
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 264

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 271
Samverkansavtal om FoUI-enheten på Kommunförbundet
Norrbotten
Dnr 2013.686–10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ingå samverkansavtal om FoUI-enhet på
Kommunförbundet Norrbotten. Finansiering av verksamheten FoUI skola om
4 kr/invånare 2014 – 2018 behandlas i samband med beslut om Strategisk plan
och budget 2014 – 2016.

Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundets styrelse fattade 2013-06-10 beslut om att rekommendera
länets kommuner att ingå ett femårigt samverkansavtal om FoUI-enhet
(forskning och utveckling/innovation), se bilaga.
Verksamhetsidén är att FoUI Norrbotten ska stärka samarbetet mellan länets
kommuner vad gäller kunskapsutvecklingen inom den kommunala
verksamheten; socialtjänstområdet, skolan, samhällsbyggnad, styrning och
ledning, ekonomi m.m. En FoU-enhet på skolans område skola, har
diskuterat frågan om en FoU-enhet på skolans område har diskuterats.
För länets kommuner tillkommer en finansiering av FoUI skola med 4
kr/invånare under åren 2014 – 2018. För Luleå innebär det en kostnad med
300 tkr/år 2014 – 2018.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 250 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att ingå samverkansavtal om FoUI-enhet på
Kommunförbundet Norrbotten och att finansiering av verksamheten FoUI
skola om 4 kr/invånare 2014 – 2018 behandlas i samband med beslut om
Strategisk plan och budget 2014 – 2016.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 266 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 271 (forts)

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll Kommunförbundets styrelse 2013-06-11
Samverkansavtal (bilaga)
Ekonomikontorets yttrande 2013-10-17
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 250
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 266

Beslutet skickas till
Kommunförbundet Norrbotten
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-11-25

§ 272
Kommunlicenser för Stratsys och QlikView
Dnr 2013.777-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Luleå kommun tecknar kommunlicens för Stratsys och erlägger en
engångsavgift på 1 155 tkr. Medel anvisas ur anslaget för
arbetsmarknadsförsäkringar som tillförts återbetalda försäkringspremier
från AFA.
2. Luleå kommun tecknar kommunlicens för QlikView och erlägger en
engångsavgift på 3 500 tkr. Medel anvisas ur anslaget för
arbetsmarknadsförsäkringar som tillförts återbetalda försäkringspremier
från AFA.
3. Fr o m 2014 erlägga årliga drift- och supportkostnader på 555 tkr för
Stratsys. Medel anvisas i samband med beredning av strategisk plan och
budget 2014-2016.
4. Fr o m 2014 erlägga årliga supportkostnader på 665 tkr för QlikView.
Medel anvisas i samband med beredning av strategisk plan och budget
2014-2016.

Sammanfattning av ärendet
En central del i arbetet med styrning & ledning handlar om att inhämta
aktuell information om verksamheten och fatta beslut med kort- och
långsiktig verkan. Beslutsunderlagen hämtas till största del från de olika ITsystem som kommunen använder i sin verksamhet. Det handlar om både
kommungemensamma IT-systemen för ekonomi, personal etc och mer
verksamhetsspecifika IT-system. Gemensamt för dessa är de har funktioner
för att samla in och bearbeta stora transaktionsmängder och omvandla dessa
till meningsfull information och beslutsunderlag för många beslutsfattare.
I en stor organisation med en mångfald verksamheter och ett stort antal
beslutsfattare är mängden information som ska hanteras mycket omfattande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 272 (forts)
Utan enhetligt och samordnat arbetssätt finns en uppenbar risk att många
väljer egna vägar och egna sätt ta fram underlag för att fatta beslut. En
bidragande orsak till detta är att flera av de stora IT-system är svåra att
använda för sällananvändare vilket gör dem beroende av stöd/support av
personer i sin närhet för att få tillgång till information. Detta har påskyndat
tillväxten av olika former av mer tillgängliga IT-baserade beslutstöd där
verksamhetsansvariga på olika nivåer själv klarar av att ta fram den
information som behövs vid olika beslutssituationer. De IT-baserade
beslutsstöd som Luleå kommun har anskaffat för detta ändamål är Stratsys
och Qlickview.
Ekonomikontoret har 2013-10-29 föreslagit Kommunfullmäktige besluta att
Luleå kommun tecknar kommunlicens för Stratsys och erlägger en
engångsavgift på 1 155 tkr, medel anvisas ur anslaget för
arbetsmarknadsförsäkringar som tillförts återbetalda försäkringspremier från
AFA. Luleå kommun tecknar kommunlicens för QlikView och erlägger en
engångsavgift på 3 500 tkr, medel anvisas ur anslaget för
arbetsmarknadsförsäkringar som tillförts återbetalda försäkringspremier från
AFA. Fr o m 2014 erlägger Luleå kommun årliga drift- och supportkostnader
på 555 tkr för Stratsys. Medel anvisas i samband med beredning av strategisk
plan och budget 2014-2016. Fr o m 2014 erlägger Luleå kommun årliga
supportkostnader på 665 tkr för QlikView. Medel anvisas i samband med
beredning av strategisk plan och budget 2014-2016.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 270 beslutat bifalla
ekonomikontorets förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen har 2013-11-11 § 269 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Carola Lidén (C) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 272 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Carola Lidéns förslag och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Stratsys
Stratsys implementerades i Luleå kommun under 2012. Användningsområde
är framförallt inriktat mot planering och uppföljning. Stratsys består idag av
ett system med tillämpningar för arbete med styrkort, intern kontroll,
arbetsmiljöarbete samt skolans systematiska kvalitetsarbete. Det finns även en
rapportmodul som säkerställer underlag till strategisk plan och budget,
delårsrapporter och årsredovisning. Inom kort kommer även uppföljningen
av programarbetet att finnas i Stratsys.
Idag betalar Luleå kommun en fast årlig avgift på 100 000 kr avseende driftsoch supportkostnad för Stratsys . Förvaltningarna betalar 3 000 kr i
engångskostnad för varje ny licens samt en årlig supportavgift om 20 % på
licenskostnaden. Det finns i dagsläget cirka 320 licenser och för detta betalar
förvaltningarna en supportavgift på 225 000 kr. Behovet av licenser ökar i takt
med att Stratsys successivt förs ut till fler medarbetare. En preliminär
bedömning är att antal licenser kommer att öka med ca 150 licenser under det
närmaste året för befintliga och planerade tillämpningar. Den årliga
licenskostnaden kommer då att öka till ca 315 000 kr.
QlikView
QlikView implementerades först av barn- och utbildningsförvaltningen 2010
med en applikation för administrativt ledningsstöd som sedan har utvecklats
till att även följa upp befolkningsprognoser, lärartäthet och lokalkostnader.
Därefter har i tur och ordning inköpsavdelningen, socialförvaltningen och
tekniska förvaltningen tagit fram applikationer för att underlätta
uppföljningen och styrningen av deras verksamheter.
QlikView har sitt främsta användningsområde som lokalt beslutsstöd där
data kan hämtas från flera datakällor och kombineras på valfritt sätt för att ge
en önskvärd och aktuell bild av läget. Verktyget går ut på att man i QlikView
bygger olika applikationer som samlar in data från bland annat
verksamhetssystem, ekonomisystem och personalsystem. Insamlad data kan
sedan på ett enkelt och användarvänligt sätt presenteras i olika former, allt

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-25

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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från enkla rapporter och tabeller till nyckeltal, kvoter och diagram och
mätare. Applikationerna är enkla att använda och ger aktuell och relevant
information till ansvariga på olika beslutsnivåer i organisationen.
Qlikview erbjuder idag två olika typer av licenser, en enklare dokumentlicens
och en mer avancerad licens till en kostnad på 2 400 kr respektive 9 150 kr.
Den enklare licensen är begränsad till en specifik applikation medan den
kvalificerade licensen kan användas för ett valfritt antal applikationer och har
ett betydligt bredare användningsområde.
På licenskostnaderna utgår en årlig support avgift på 20 %.
Luleå Kommun har idag drygt 60 licenser vilket genererar en årlig
supportkostnad för kommunen på cirka 95 000 kr. Förvaltningarna signalerar
idag att det inom kort kommer att finnas behov av ytterligare 280 licenser.
Detta innebär att kommunens innehav då kommer att uppgå till 340 licenser
av vilka cirka en fjärdedel bedöms vara av enklare karaktär. Den årliga
supportkostnaden kommer då att öka till cirka 500 000 kr.
Utvecklingsmöjligheter – tecknandet av en kommunlicens
Nuvarande modell för licenskostnad/support är hämmande eftersom
verksamheterna av kostnadsskäl väljer att hålla tillbaka sitt behov och
använder därför beslutsstödet i begränsad omfattning. Detta är
kontraproduktivt och istället är det önskvärt att öka spridningen av
beslutsstöden i organisationen så att de ligger i nivå med det decentraliserade
ekonomi- och verksamhetsansvaret.
Det är även väsentligt att Luleå kommun, i sin marknadsföring som en
attraktiv arbetsgivare, kan visa upp arbetsplatser där medarbetarna använder
moderna IT-verktyg för att planera och följa upp verksamheten. De nya
medarbetare som rekryteras kommer därmed att ges bättre förutsättningar att
med hjälp av dessa kunna bidra till sin egen och verksamhetens utveckling.
I avtal och avtalsdiskussioner som kommunen har med leverantörerna av
Stratsys och QlikView har möjligheter att teckna en så kallad kommunlicens,
när antalet licenser överstiger vissa nivåer, diskuterats. Modellen med
kommunlicens innebär att kommunen erlägger en engångsavgift som medger
ett fritt användande av IT-verktyget, det vill säga i stort sett obegränsat antal
licenser (se nedan) inom förvaltningar och bolag inom Luleå kommun.
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§ 272 (forts)
Kommunlicenserna medför följande engångsavgifter och årliga drift- och
supportkostnader:
Stratsys: Inköp av ytterligare 385 licenser, till en kostnad på 1 155 000 kr,
innebär att kommunen uppnår 700 licenser vilket är den kvalificerade nivån
för en kommunlicens enligt avtalet. Detta medför en ökad supportkostnad
med 231 000 d v s en sammanlagd årlig supportkostnad på 455 000 kr. Med
den fasta drift- och supportkostnaden på 100 000 kr blir den sammanlagda
årskostnaden för Stratsys 555 000 kr. Denna kostnad ligger fast under resten
av avtalstiden (t o m år 2022) och medger ett obegränsat antal licenser och
fritt nyttjande av Stratsys inom hela kommunkoncernen.
Ovan beräknad årskostnad för en kommunlicens kan jämföras med fortsatta
successiva köp av licenser som innebär följande:
Idag: 100 000 + 225 000 = 325 000 kr
Utökn av 150 licenser = 90 000 kr
Årskostnad
415 000 kr
Det bör påpekas att de stora ekonomiska fördelarna av en kommunlicens
uppstår när antal licenser överstiger 700 st då varje ny inte kostar något och ej
medför någon ökad supportkostnad eftersom den ligger fast.
QlikView:
Tecknandet av en kommunlicens för QlikView innebär en kostnad på
3 500 000 kr. En kommunlicens innebär att alla licenser är av den avancerade
typen vilket medger användandet av ett obegränsat antal applikationer.
Denna kostnad ligger fast under resten av avtalstiden (t o m år 2022) och
medger att 6000 licenser fritt får nyttjas inom hela kommunkoncernen. Om
antalet överstiger 6000 licenser (vilket är högst osannolikt) får kommunen
betala en tilläggsersättning baserat på antal tillkommande licenser.
Den årliga supportkostnaden för en kommunlicens beräknas som 20 % av
anskaffnings-kostnaden vilket innebär 700 000 kr. Detta ska jämföras med
den beräknade årliga supportkostnaden på 500 000 kr utifrån nuläge och det
behov som förvaltningarna uttryckt för den närmaste tiden (340 licenser enl
ovan). Eftersom dessa licenser utgör en blandning av kvalificerade och enkla
licenser så är inte jämförelsen helt korrekt. Omräkning till kvalificerade
licenser skulle innebära årliga supportkostnader på 622 000 kr vilket ligger i
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§ 272 (forts)
närheten av supportkostnaden för kommunlicensen. Vid 366 licenser så är
kostnaderna lika stora.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-29
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 270
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-11-11 § 269

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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§ 273
Medborgarförslag om strandpromenad i Lövskär
Dnr 2013.761-008

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

Sammanfattning av ärendet
Mona Eriksson föreslår i medborgarförslag 2013-10-22 att Luleå kommun
röjer upp en strandpromenad som sträcker sig från Lövskärs hamn till
Harrviken, där den på lämpligt ställe återknyter till den gång- och cykelbana
som kommunen iordningställt. På detta sätt skulle man kunna cykla till
Lövskärs hamn och på återvägen kunna följa en enkel strandpromenad,
antingen genom att promenera och leda cykeln eller om det är möjligt cykla
tillbaka längs stranden. Sommararbetande skolungdomar skulle kunna hjälpa
till med att iordningställa en sådan strandpromenad. I kommunens
programarbete har fullmäktige beslutat att Luleå ska marknadsföra sig som
kuststad och kommunen ska bättre tillgängliggöra vår kust och skärgård för
boende och besökare.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mona Eriksson

Beslutet skickas till
Mona Eriksson
Tekniska nämnden
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§ 274
Medborgarförslag om att göra gångtunnlar säkrare och
tryggare
Dnr 2013.831-008

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

Sammanfattning av ärendet
Lennart Niva föreslår i medborgarförslag 2013-11-12 att alla ytor i
gångtunnlarna målas i ljusa färger så att dagsljus och befintlig belysning
bättre tas till vara och att tunnlarnas vänster- och högersidor tydligt markeras
för att undvika krockar i tunnlarna. Färdriktningen bör markeras med tydliga
pilar i marken och i taket så att de syns alla årstider. I tunnlar som svänger
bör en spegel sättas upp så att det går att se runt hörnet. Åtgärderna kan
lämpligen göras av sommarjobbande ungdomar. Åtgärderna skulle medföra
en mer trafiksäker miljö och minska det obehag många känner för överfall
eller ofredande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lennart Niva

Beslutet skickas till
Lennart Niva
Tekniska nämnden
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§ 275
Medborgarförslag om hundrastgård m m på gamla
båtupplaget på Hertsön
Dnr 2013.813-008

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

Sammanfattning av ärendet
Ari Pesiö föreslår i medborgarförslag 2013-11-06 att en aktivitetsplats för
hundar uppförs på det gamla båtupplaget på Hertsön. Det kan innefatta en
hundgård med nät runt om och med belysning m m och ett träningsområde
för hundar. Gräsklippning, snöskottning och annan skötsel kan utföras av
personal från Hertsö miljögård och Idérum.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ari Pesiö

Beslutet skickas till
Ari Pesiö
Kommunstyrelsen
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§ 276
Medborgarförslag om att göra Luleå till en fristad för
författare
Dnr 2013.836-008

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

Sammanfattning av ärendet
Peo Rask föreslår i medborgarförslag 2013-11-13 att Luleå ansluter sig till
nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN), där städer
erbjuder förföljda författare, journalister, manusförfattare osv. ett stipendium
och en lägenhet att bo i under två år.Fristadsrörelsen samlar ett 40-tal städer i
Europa, USA och Latinamerika och startade med ett upprop av Salman
Rushdie i början av 1990-talet. I Sverige finns sju fristäder; Stockholm,
Uppsala, Sigtuna, Jönköping, Växjö, Göteborg och Malmö. Kommunernas
kostnader är mellan 300 000 – 700 000 kr per år. Den gästande författaren är i
regel från en icke-europeisk kultur. Därför krävs det tid och resurser för att
slussa in den gästande författaren i det svenska samhället. I Växjö har ett
samarbete med Sveriges författarförbund inletts.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Peo Rask

Beslutet skickas till
Peo Rask
Kommunstyrelsen
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§ 277
Medborgarförslag om skolmaten
Dnr 2013.802-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till barn- och utbildningsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Moa Hugosson föreslår i medborgarförslag 2013-10-24 att skolmaten tillagas i
skolan. Skolgången kräver mycket energi och ordentliga måltider behövs för
att eleverna ska orka koncentrera sig under skoldagens alla lektioner.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Moa Hugosson

Beslutet skickas till
Moa Hugosson
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 278
Medborgarförslag om gratis reflexer till alla invånare i
Luleå kommun
Dnr 2013.786-008

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

Sammanfattning av ärendet
Lena Nilsson föreslår i medborgarförslag 2013-10-24 att gratis reflexer delas
eller skickas ut till alla kommuninvånare. När höstmörkret faller är det
många svartklädda människor ute och ofta utan reflexer. Motivet på
reflexerna kan förslagsvis vara tummen-upp-symbolen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Moa Hugosson

Beslutet skickas till
Lena Nilsson
Kommunstyrelsen
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