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§ 280
Särskild industritaxa för vatten och avlopp
Dnr 2013.783-35

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2014-01-01 anta
1. indexreglering med 0,29 % för Särskild industritaxa avs. totalfosfor,
organiska och suspenderade ämnen
2. höjning av Särskild industritaxa för energirikt organiskt slam från 0 kr/ton
till 60 kr/ton
3. höjning av Särskild industritaxa för brunnsslam från 74 kr/ton till 118
kr/ton.

Sammanfattning av ärendet
För att överensstämma med dagens kostnadssituation behöver Särskild
industritaxa ses över enligt Vatten- och avloppsavdelningen (VAavdelningen).
Särskild industritaxa tillämpas för avloppsvatten som har högre halter av
vissa föroreningar än normalt hushållsavlopp. Taxan tillämpas även för
energirikt organiskt slam och brunnslam.
Särskild industritaxa ska spegla de verkliga merkostnaderna VA-avdelningen
har för att behandla avloppsvatten som inte liknar hushållsspillvatten med
avseende på halten totalfosfor, organiska och/eller suspenderade ämnen.
Taxan speglar även kostnader för behandling av energirikt organiskt slam
samt behandling och slutdisponering av brunnslam.
Tekniska nämnden har 2013-10-24 § 166 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att från och med 2014-01-01 anta en indexreglering med 0,29 % för Särskild
industritaxa avs. totalfosfor, organiska och suspenderade ämnen, en höjning
av Särskild industritaxa för energirikt organiskt slam från 0 kr/ton till 60
kr/ton och en höjning av Särskild industritaxa för brunnsslam från 74 kr/ton
till 118 kr/ton.
Arbets- och personalutskottet 2013-11-11 § 255 har beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 280 (forts)
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 274 har beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Särskild industritaxa för totalfosfor, organiska och suspenderade ämnen
indexjusteras. Särskild industritaxa för energirikt organiskt slam och
brunnsslam justeras utifrån beräkningar av de faktiska kostnaderna för 2012.
Mellan augusti 2012 och augusti 2013 har KPI ökat med 0,29 %. Justeringar
enligt ovan ger följande avgifter för 2014.
Observera att endast föroreningsmängd som överskrider halten för normalt
hushållsspillvatten ligger till grund för debitering.
Ämne

Gällande avgift
2013 (kr/kg)
119

Indexjustering (%)
0,29

Föreslagen avgift 2014
(kr/kg)
119

Organisk
syreförbrukning
(CODCr)

1,9 1

0,29

1,9¹

Organisk
syreförbrukning
(TOC)
Suspenderade
ämnen (SS)

6,9¹

0,29

6,9¹

2,3

0,29

2,3

Fosfor (Tot-P)

Ämne

Gällande avgift Beräknade kostnader
2013 (kr/ton)
2012 (kr/ton)

Brunnslam 74
Energirikt 0
organiskt
slam

118
60

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 280 (forts)
1. Analysparametrarna COD och TOC beskriver båda det organiska innehållet i
avloppsvatten. Kunden debiteras efter taxa för COD- alternativt TOC beroende på
hur kunden väljer att redovisa överskridande av organiska ämnen.

Beslutsunderlag
Utredning mottagningskostnader
Utredning jämförelse andra Norrlandskommuner
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 166
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 255
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 274

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 281
Ändring i ”Administrativa föreskrifter och VA-taxa 2014”
Dnr 2013.785-34

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att i ”Administrativa föreskrifter och VA-taxa”,
från och med 2014-01-01, anta
ändring av avgiftsberäkning vad gäller begreppet lägenhet
ändring av text vad gäller tomtyteavgift
ändringar i särskild industritaxa
tillägg i bilaga 1, angående lång servisledning utanför
verksamhetsområde.

Sammanfattning av ärendet
2013 övergick Luleå kommun till att använda en vatten- & avloppstaxa (VAtaxa) baserad på branschföreningen Svenskt Vattens basförslag. De ändringar
som vatten-och avloppsavdelningen nu föreslår medför bland annat att VAtaxan uppdateras och görs mer kommunenhetlig samt att vissa textdelar helt
kommer att överensstämma med de i Svenskt Vattens basförslag.
Tekniska nämnden har 2013-10-24 § 168 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att i ”Administrativa föreskrifter och VA-taxa”, från och med 2014-01-01, anta
ändring av avgiftsberäkning vad gäller begreppet lägenhet, ändring av text
vad gäller tomtyteavgift, ändringar i särskild industritaxa, samt tillägg i
bilaga 1, angående lång servisledning utanför verksamhetsområde.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 256 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 275 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beskrivning av ärendet
1. Ändring av avgiftsberäkning vad gäller begreppet lägenhet.
Denna ändring medför att avgiftsberäkningen för den del som avser
byggnaden kan göras i enlighet med Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa.
Denna tillämpning medför också mer likartade och lättförstådda
anläggningsavgifter där exempelvis ett enbostadshus, avsett för
normalhushåll, får en lägenhetsavgift oberoende av utformning, storlek eller
om garage byggs mm.
2. Ändring av text vad gäller tomtyteavgift.
Ändringen medför att avgiftsberäkningen för den del som avser tomtytan kan
göras i enlighet med Svenskt Vattens basförslag till VA-taxa. Tanken bakom
denna tillämpning är att tomtyteavgiften ska spegla en del av kostnaden för
att lägga ledningar i gatan. Mer konkret ska fastighetsägare
till större tomter, vilka medför längre ledningsdragningar i gatan, alltså betala
mer än de med mindre tomter.
3.

Ändring i bilaga 2, Särskild industritaxa.

Denna ändring medför att särskild industritaxa kompletteras med en avgift
för energirikt organiskt slam samt att avgiften för brunnslam justeras.
4.

Tillägg i bilaga 1, angående lång servisledning utanför
verksamhetsområde.

Text läggs till för att förtydliga vad som gäller om VA-huvudman gör
ledningsdragning längre än 10 m från VA-huvudmannens stamledning.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 168
Administrativa föreskrifter & Va-taxa 2014 (separat bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 256
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 275

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 282
Justering av brukningsavgifter i vatten och avloppstaxa
Dnr 2013.782-34

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2014-01-01 höja fast och rörlig
brukningsavgift för Vatten och Avlopp (VA) med 4 %.

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

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ökade kapitalkostnader kopplade till den höga
investeringsnivån inom Luleå kommuns VA-verksamhet, föreslår tekniska
förvaltningen en justering med 4 % av fast och rörlig brukningsavgift för
2014.
Tekniska nämnden har 2013-10-24 § 165 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att, från och med 2014-01-01 höja fast och rörlig brukningsavgift för Vatten
och Avlopp (VA) med 4 %.
Vid tekniska nämndens sammanträde lade vänsterpartiet, miljöpartiet,
moderaterna och centerpartiet fram egna förslag enligt följande; Glenn
Berggård (V) föreslog en höjning av den fasta avgiften med 2 % och den
rörliga avgiften med 5 %, Anna Svahn-Eriksson (MP) och Bengt Toolanen (M)
föreslog att den fasta avgiften förblir oförändrad och att den rörliga avgiften
höjs med 8 %, Nils-Olov Lindfors (C) lämnade skriftligt förslag som innebär 0
% höjning av fast avgift och höjning av rörliga delen så att balans i budget
uppnås (ca 8 %).
Mot bakgrund av egna förslag reserverade sig Glenn Berggård (V), Anna
Svahn-Eriksson (MP), Nils-Olov Lindfors (C) och Bengt Toolanen (M) mot
beslutet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 282 (forts)
Arbets- och personalutskottet 2013-11-11 § 257 har beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Vid arbets- och personalutskottets sammanträde föreslog Yvonne Stålnacke
(S) utskottet bifalla tekniska nämndens förslag. Anders Josefsson (M)
föreslog en höjning av del rörliga delen av taxan höjs med 8 % samt att den
fasta avgiften är oförändrad. Nina Berggård (V) föreslog att den fasta avgiften
höjs med 2 % och den rörliga avgiften höjs med 5 %.
Mot bakgrund av egna förslag reserverade sig Anders Josefsson (M) och Nina
Berggård (V) mot beslutet.
Kommunstyrelsen 2013-12-02 § 276 har beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Yvonne Stålnacke (S) bifalla
arbets- och personalutskottets förslag. Anders Josefsson (M) föreslog att den
rörliga delen av taxan höjs med 8 % samt att den fasta avgiften är oförändrad.
Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP) och Annika Eriksson (MP) gav stöd
till Anders Josefssons förslag. Nina Berggård (V) föreslog att den fasta
avgiften höjs med 2 % och den rörliga avgiften höjs med 5 %.
Mot bakgrund av egna förslag reserverade sig Nina Berggård, Carola Lidén,
Anders Josefsson och Annika Eriksson mot beslutet.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M), Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP) och Annika
Eriksson (MP) föreslår ingen förändring av den fasta avgiften och en höjning
med 8 procent för den rörliga avgiften.
Bertil Bartholdson (V) föreslår att den fasta avgiften höjs med 2 procent och
att den rörliga avgiften höjs med 5 procent.
Jonas Brännberg (RS) föreslår att både den fasta och den rörliga avgiften höjs
med 2 procent.
Annette Asplund (KD) föreslår att den fasta avgiften höjs med 3 procent och
att den rörliga avgiften höjs med fem procent.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 282 (forts)
Erland Nilsson (LBPO) och Göran Öhman (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Josefssons, Bertil
Bartholdsons, Jonas Brännbergs och Anette Asplunds respektive förslag och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommuns VA-verksamhet har sedan år 1984 varit helt finansierad via
abonnenternas avgifter. VA-systemet är inne i en intensiv utvecklingsfas för
att möta framtida behov och säkra en god vatten- och avloppsförsörjning till
befintliga abonnenter.
Prognosen för VA-ekonomin inför år 2014 visar på att det finns ett antal
större påverkansfaktorer. Enligt förslag till strategiskt plan och budget för
2014-2016 kommer investeringsnivån att vara fortsatt hög för att stödja
samhällsutveckling. Även behovet av reinvestering i befintliga avskrivna
delar av VA-systemet förväntas öka kraftigt. Det närmaste året bedöms
kapitalkostnadsutveckling till följd av stora investeringar (bl.a. nytt
vattenverk och östra länken projekten) samt utveckling av försåld mängd
vatten vara de enskilt viktigaste faktorerna.
Långtidsprognoser (både nationellt och lokalt) visar att prissättningen på de
allmänna vattentjänsterna är för låg för att klara framtida utmaningar för VAbranschen.
Den modell som hittills tillämpats i Luleå är att regelbundet genomföra
flerårsprognoser för VA-verksamhetens ekonomi och utifrån detta föreslå
successiva justeringar av VA-taxan, vilket innebär fördelar för kunden som
slipper drastiska förändringar av sina driftkostnader.
Sammantaget bedöms en höjning med 4 % av brukningsavgiften för vatten
och avlopp ge en VA-ekonomi i balans 2014 och förutsättningar för en fortsatt
framtidsinriktad VA-utveckling i Luleå.

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut 2013-10-24 § 165
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Utredning förutsättningar, analys och förslag Vatten- och Avloppstaxa
Skriftligt förslag från Nils-Olov Lindfors (C) (bilaga)
Skriftlig reservation från Nils-Olov Lindfors (C) (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 257
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 276

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 283
Motion om cykelväg mellan Råneå och Böle
Dnr 2013.213-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka motion om cykelväg mellan Böle
och Råneå, genom att Luleå kommun verkar för ökade satsningar på
cykelvägar i Länstransportplanen 2014 – 2025.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund och Conny Sundström, för kristdemokraterna, föreslår i
bifogad motion att det byggs en gång- och cykelväg mellan Råneå och Böle
längs väg 760.
Längs en del av sträckan mellan Råneå och Böle kan den gamla landsvägen
användas för cyklister. På sträckan närmast Böle, drygt 1,5 km, måste dock
gående och cyklister gå respektive cykla bland bilister och tyngre fordon.
Fordonsmängden uppgår till 1 000 fordon per dygn. Vintern 2012/2013
skedde en dödsolycka på sträckan då en cyklist blev påkörd av en bil. Det
finns utan tvekan ett behov av cykelväg där.
Kommunfullmäktige har 2013-03-25 § 56 beslutat att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli har
begärt in yttrande från tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har 2013-10-24 § 160 beslutat föreslå fullmäktige tillstyrka
motionen genom att Luleå kommun verkar för ökade satsningar på
cykelvägar i Länstransportplanen 2014 – 2025.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 258 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 277 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 283 (forts)

Sammanträdet
Anette Asplund (KD), Erland Nilsson (LBPO), Lenita Ericsson (S), Annika
Eriksson (MP), Carola Lidén (C) och Eva Hedesand Lundqvist (S) föreslår
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Tekniska nämndens yttrande
Väg 760 ägs och underhålls av Trafikverket varför ansvaret att anlägga en
cykelväg längs vägen åligger staten. Luleå kommun har i arbetet med
Länstransportplanen 2014 – 2025 pekat på behovet av denna cykelväg. I
förslaget till Länstransportplan lyfter Länsstyrelsen fram behovet av
cykelvägar och föreslår ett kraftigt ökat anslag, till 10 miljoner kr per år. Den
summan räcker dock endast till mellan 2 – 3 km cykelväg, att fördelas i hela
Norrbotten.
Konkurrensen om nya cykelvägar är således stor. Inom Luleå kommun
namnges två cykelvägar i förslaget till Länstransportplan, väg 597 Björsbyn –
Reveln och väg 580 Kallax – Bergnäset. Med de investeringsmedel som står
Länsstyrelsen till förfogande kommer således enbart två cykelvägar att
byggas fram till 2025 på statens vägar inom Luleå kommun! I arbetet med
Länstransportplanen 2014 – 2025 bör Luleå kommun dels verka för att
investeringsnivåerna på väg- och järnväg i Norrbotten kraftig höjs, dels än
mer lyfta fram behovet av cykelvägar längs statens vägnät och där även
inkludera sträckan längs väg 760 Råneå – Böle. Nuvarande
prioriteringsordning kvarstår dock.

Beslutsunderlag
Motion 2013-04-11 (bilaga)
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 160
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 258
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 277
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§ 284
Ändrad timtaxa för livsmedelskontrollen från och med 2014
Dnr 2013.768-041

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra timtaxan enligt 6 § i Taxa om offentlig
kontroll inom livsmedelsområdet i fullmäktiges beslut 2011-11-28 § 227 till
940 kronor per timme kontrolltid samt att detta ska gälla från och med 201401-01.

Sammanfattning av ärendet
Miljönämnden bedriver tillsyn av företagen enligt livsmedelslagstiftningen.
För att kunna bedriva tillsyn måste taxesystemet ge full avgiftsfinansiering
och vara riskbaserat. Dock innebär full kostnadstäckning inte att all
verksamhet som myndigheten utför ska avgiftsfinansieras. Timtaxan ska
täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning,
resor, och andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och
laboratorieanalyser.
Kommunfullmäktige 2011-11-28 § 227 beslutade om taxa för offentlig kontroll
inom livsmedelsområdet att gälla från 2012-01-01. Med verksamhetsplan och
budget 2012 som grund beräknades handläggningskostnaden per timme till
926 kr för år 2013. Kommunfullmäktige 2012-11-26 § 227 beslutade om ny
timtaxa för 2013. Timtaxan fastställdes till 926 kr. En ny beräkning har gjorts
av timtaxan med verksamhetsplan och budget 2013 som grund.
Handläggningskostnaden beräknas nu uppgå till 940 kronor. Detta föreslås
också som ny timtaxa inom livsmedelsområdet from 2014.
Årlig översyn av timtaxan bör göras inför kommande verksamhetsår.
Som jämförelse ligger timtaxan i övriga Norrbottens kommuner mellan 9781100 kr/timme samt inom nätverket ”nyckeltal i norr” mellan 930-1150
kr/timme år 2013.
Miljönämnden har 2013-10-17 § 65 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
ändra timtaxan enligt 6 § i Taxa om offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet i kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 § 227 till 940
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kronor per timme kontrolltid samt att detta ska gälla från och med 2014-0101.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 260 beslutat bifalla
miljönämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 279 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Miljönämndens förslag till beslut 2013-10-17 § 65
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 260
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 279
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§ 285
Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens
tillsynsområde
Dnr 2013.766-041

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa inom miljöbalkens område för
miljönämndens verksamhet, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.
2. Taxan ska gälla från och med 2014-01-01.
3. Gällande taxa inom miljöbalkens område för miljönämnden antagen 201111-28 § 228, ska upphöra att gälla 2013-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Taxa inom miljöbalkens område behöver en översyn då det regelverk som
reglerar prövningen av miljöfarlig verksamhet har förändrats.
Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) och
industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) som trädde i kraft 18 juni 2013
ersätter avdelning 1 i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Detta innebär helt nya lag och paragrafhänvisningar.
Översynen av taxan är alltså i första hand en redaktionell förändring. Det
innebär nya och uppdaterade laghänvisningar och koder i taxebilaga 2 i den
befintlig taxa som antogs av kommunfullmäktige 2011-11-28 § 228. Vissa
mindre justeringar sker också i taxetexten och i taxebilaga 1. Inga
förändringar sker i bilagor 3 och 4.
Justeringar behöver också göras med anledning av att andra regelverk
förändrats och att antalet tillsynstimmar som tilldelats vissa tillsynsobjekt
behöver justeras till faktisk nedlagd handläggningstid.
Ingen höjning av timavgiften föreslås. Timavgiften enligt taxan är idag 783 kr.
Med indexuppräkning bedöms den bli 785 kr vilket är det belopp som
föreslås för år 2014.
Varje kommun bestämmer själv sin taxa för de delar av verksamheten som
kommunen har rätt att ta betalt för, i enlighet med respektive författning.
Kostnadsuttaget ska grundas på den så kallade självkostnadsprincipen, vilket
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innebär att avgifter inte får tas ut med högre belopp än vad som svarar mot
de faktiska kostnaderna. Polluter Pay Princple (förorenaren ska betala) ingår i
Rio-dokumentet och i EU´s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta som
grund haft som utgångspunkt att myndigheters verksamhet enligt
miljöbalken, som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.
Idag har miljönämnden en kostnadstäckningsgrad på 53 % för tillsyn av
miljöfarlig verksamhet och 41 % för tillsyn inom hälsoskyddsområdet.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att kommunerna bör kunna
nå en kostnadstäckningsgrad på 70-75 % om det förslag som SKL tagit fram
följs fullt ut. Denna förändring av taxan gör inte att dessa nivåer kommer att
nås.
Miljönämnden har 2013-10-17 § 63 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
anta taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet med
stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken, att taxan ska gälla från och med 2014-01-01,
och att gällande taxa inom miljöbalkens område för miljönämnden antagen
2011-11-28 § 228, ska upphöra att gälla 2013-12-31.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 261 beslutat bifalla
miljönämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 280 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets beslut.

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

Beskrivning av ärendet
Med hjälp av SKL:s underlag och egna erfarenheter har miljönämndens
handläggningstid för olika ärenden uppskattats. Tiden och den beräknade
timtaxan ligger som grund för de fasta avgifterna för prövningar,
ansökningar, anmälningar och tillsyn. Handläggningstid är t ex telefonsamtal,
inläsning, inspektion, restid (max en timme), upprättande av skrivelser,
efterarbete och bakgrundsarbete som kan hänföras till aktuellt
verksamhetsområde eller objekt. Den fasta avgiften erhålls genom att
multiplicera timfaktorn med timtaxan.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Fast årsavgift fastställs för tillsynsobjekt enligt miljöbalken där miljönämnden
planerar återkommande regelbundna tillsynsinsatser. Avgifterna motsvarar
då miljönämndens kostnader under ett längre perspektiv än ettårsperioden. I
den fasta årsavgiften ingår då planerade tillsynsbesök. Krävs uppföljande
inspektioner eller andra tillsynsåtgärder av brister som konstaterats vid
ordinarie tillsyn och som medfört föreläggande eller förbud eller inspektioner
som föranleds av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, ingår dessa inte
i den fasta avgiften. Timavgift ska debiteras i dessa fall. På detta vis får de
som sköter sin verksamhet en lägre avgift.

Ändringar i taxan och taxebilagorna
Taxetexten har ändrats så att laghänvisningar nu sker till det nya regelverket.
Motsvarande laghänvisningar har gjorts i bilagorna 1 och 2.
Taxebilaga 1 har anpassats efter nya och ändrade bestämmelser. Detta
innebär bland annat
att timavgift föreslås tas ut för tillsyn av miljöbalkens hänsynsregler vilket
det saknas möjlighet för idag
att avgift för handläggning av köldmedierapportering höjs med 0,5
timmar eftersom lagstiftningen nu kräver fler kontrollmoment
att avgift tas ut för handläggning av anmälan om kompostering med 0,5
timme. Detta har tidigare handlagts av tekniska förvaltningen.
I taxebilaga 2 har timfaktorn justerats för bland annat tillsyn av täkter,
hamnar och avfallshanteringar. Av taxebilaga 2 framgår gällande timfaktorer
och förslag på nya timfaktorer samt vilka företag som berörs av föreslagen
höjning.
En tillsynskod kan beröra flera företag. Anledningen till höjningen av antalet
tillsynstimmar kan vara att ett av företagen behöver mer tillsynstid medan
andra anläggningar med samma kod bör behålla oförändrat antal
tillsynstimmar. För dessa företag finns det i taxan en möjlighet att reducera
avgiften. Detta är något som tillämpas idag för att på bästa sätt få en rättvis
fördelning av tillsynstiden.
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Anledningen till föreslagen höjning är att regelverket förändrats och att den
tillsynstid som idag tas ut inte är tillräcklig för att täcka denna tillsyn. Den tid
som är beräknad idag räcker inte till den tillsyn som erfordras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens förslag till beslut 2013-10-17 § 63
Förslag till taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens
verksamhet med 4 underbilagor (bilagor)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 261
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 280
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§ 286
Synkronisering av timtaxa inom vissa av miljönämndens
tillsynsområden
Dnr 2013.767-041

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande taxor ska ha samma timavgift som
taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet, dvs
785 kronor per timme för 2014.
taxa för miljönämndens tillsyn enligt strålskyddslagen (KF 2008-10-27, §
239)
taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa (KF 2008‐10‐27, § 240)
taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
(KF 2010-10-25, § 152)

Sammanfattning av ärendet
Timtaxan för miljönämndens tillsyn enligt miljöbalken har föreslagits till 785
kronor för 2014. För flera andra tillsynsområden är timkostnaden densamma
som för miljöbalken och därför bör också timtaxan för dessa områden vara
densamma.
De taxor som är berörda är följande:
Taxa för miljönämndens tillsyn enligt strålskyddslagen
(kommunfullmäktige 2008-10-27, § 239)
Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa (kommunfullmäktige
2008‐10‐27, § 240)
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel
(kommunfullmäktige 2010-10-25, § 152)
Miljönämnden har 2013-10-17 § 64 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
ovan nämnda taxor ska ha samma timavgift som taxa inom miljöbalkens
område för miljönämndens verksamhet.
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Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 262 beslutat bifalla
miljönämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 281 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Miljönämndens förslag till beslut 2013-10-17 § 64
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 262
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 281
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§ 287
Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka
äldre
Dnr 2013.791-73

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till Handlingsplan 2013 med
aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre, i enlighet med upprättat förslag från
Kommunförbundet Norrbotten.

Sammanfattning av ärendet
I december 2011 kom staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL)
överens om att göra en treårig satsning 2012-2014 för att åstadkomma en
”Sammanhållen vård och omsorg om det mest sjuka äldre” Inriktningen är att
landsting och kommuner tillsammans ska åstadkomma en sammanhållen
vård och omsorg, där viktiga förbättringsområden är; god vård i livets slut,
preventivt arbete, god vård vid demenssjukdom, god och säker
läkemedelshantering samt sammanhållen vård och omsorg.
Äldresatsningen i Norrbotten benämns ” Bättre liv för sjuka äldre i
Norrbotten” med en gemensam vision ” Trygga äldre i Norrbotten - ett
gemensamt ansvar”. Projektgruppen Ledningskraft bestående av
representanter från länets kommuner och landstinget samverkar i detta
arbete. En gemensam samverkansorganisation finns i länet som består av en
politisk samverkansberedning och en Länsstyrgrupp.
En Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre har
upprättats. Äldresatsningen ger kommuner och landsting möjlighet till
prestationsersättning om målen i handlingsplanen uppfyllas. Projektägare av
Handlingsplanen 2013, Bättre liv för sjuka äldre är social- och divisionschefer
i länets kommuner och landsting.
Kommunförbundet Norrbottens styrelse har beslutat rekommendera
medlemskommunerna att anta förslag till Handlingsplan 2013 med
aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre.
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Socialnämnden har 2013-10-25 § 190 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
anta förslag till Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka
äldre, i enlighet med upprättat förslag från Kommunförbundet Norrbotten.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 282 beslutat bifalla
socialnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 297 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Kommunförbundet Norrbottens beslut 2013-06-11 §
Gemensam handlingsplan 2013, Bättre liv för sjuka äldre (bilaga)
Socialnämndens förslag till beslut 2013-10-25 § 190
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-25 § 282
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 297
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§ 288
Medborgarförslag om att bassängen på Ingridshem
iordningsställs och öppnas
Dnr 2013.316-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om att bassängen på
Ingridshem iordningställs och öppnas igen.

Reservationer
Erland Nilsson (LBPO) och Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Ulla Andersson föreslår i bifogat medborgarförslag 2013-04-12 att bassängen
på Ingridshem färdigställs och finns tillgänglig då det finns ett stort behov av
just denna badmöjlighet i Gammelstad. Både gruppbostäder och dagliga
verksamheter har nyttjat bassängen regelbundet varje vecka. För flera av de
funktionsnedsatta är Ingridshemsbassängen det enda badalternativet.
Personer med funktionsnedsättningar kan väldigt sällan delta i andra
idrottsliga arrangemang och behöver därför bassängen i Gammelstad.
Kommunfullmäktige har 2013-04-29 § 127 beslutat överlämna det till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
socialnämnden, tekniska nämnden och kommunala tillgänglighetsrådet.
Socialnämnden (2013-09-20 § 173), tekniska nämnden (2013-10-24 § 163) och
kommunala tillgänglighetsrådet (2013-10-29) har beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 284 beslutat bifalla
socialnämndens, tekniska nämndens och kommunala tillgänglighetsrådets
förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 299 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
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Sammanträdet
Erland Nilsson (LBPO) föreslår fullmäktige avslå kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS) föreslår i första hand återremiss för att utreda
beläggningen på de befintliga bassängerna på Fyren och Örnen, i andra hand
att avslå kommunstyrelsens förslag.
Margareta Bladfors-Eriksson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Erland Nilssons förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Socialnämndens yttrande
Ingridshems vård-och omsorgsboende består av 41 lägenheter för kunder som
beviljats särskilt boende. På Ingridshem finns sedan starten en bassäng som
var tänkt för de boende där men då målgruppen idag är förändrad och
kunder med stora omvårdnadsbehov flyttar in på Ingridshem är frekvensen
av användare från Ingridshem begränsat.
Idag är bassängen i stort behov av en stor renovering som kommer att vara
omfattande och kostnadskrävande. Förutom renovering av bassängen så ingår
drift och städning kring bassängen.
Socialförvaltningen anser att man kan möta behovet från gruppbostäder och
dagverksamheter genom att använda de två bassänger som idag finns i
socialförvaltningens regi en på Örnen och en på Fyren. Som medborgare kan
man även använda sig av de kommunala badhusen.

Tekniska nämndens yttrande
Bassängen Ingridshem är i behov av omfattande reparationer i
storleksordning 250 000-300 000 kronor. Då reparations- och driftkostnaderna
för bassängen är höga och dagens behov inte motiverar en driftsättning, har
socialförvaltningen beslutat att bassängen i dagsläget inte ska driftsättas.
Bassänger i Gammelstads badhus finns tillgängliga.
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Kommunala tillgänglighetsrådets yttrande
I socialnämndens yttrande framgår att bassängen som från början var tänkt
för de boende inte längre nyttjas då målgruppen är förändrad. De som flyttar
in på Ingridshem har stora omvårdnadsbehov. Bassängen är i stort behov av
omfattande och kostnadskrävande renovering och förutom den kostnaden
tillkommer kostnad för drift och städning kring bassängen.
Då bassängen inte längre nyttjas av de boende i huset anser tillgänglighetsgruppen att en renovering och drift av bassängen inte är ekonomiskt
försvarbar. Tillgänglighetsgruppen anser därmed att medborgarförslaget bör
avslås.
Tillgänglighetsgruppen vill särskilt framhålla möjligheten till bad på Fyren.
Bassängen är tillgänglighetsanpassad med lyft. Det finns möjlighet för
enskilda eller grupper att boka badtid där.
Tillgänglighetsgruppen, på uppdrag av kommunala tillgänglighetsrådet,
instämmer i socialnämndens och tekniska nämndens yttranden och föreslår
därmed kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ulla Andersson (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 127
Socialnämndens förslag till beslut 2013-09-20 § 173
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 163
Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut 2013-10-29
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-25 § 284
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 299
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§ 289
Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Dnr 2013.795-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till nytt reglemente för kommunala pensionärsrådet har tagits fram.
Befintligt reglemente är senast reviderat 2001 och i behov av en översyn.
De stora förändringarna som föreslås avser rådets sammansättning och val av
ordförande. För att öka kommunala pensionärsrådets möjlighet till delaktighet
och inflytande i frågor rörande hela kommunens verksamhet som berör äldre
föreslås förändring i rådets sammansättning med representation från de olika
nämnderna enligt bilaga. Kommunala pensionärsrådet föreslår även att
ordföranden i rådet ska vara ordförande eller vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Kommunala pensionärsrådet har 2013-10-24 § 22 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till nytt reglemente.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 285 beslutat bifalla kommunala
pensionärsrådets förslag, med ändring av meningen ”Till ordförande i rådet
utses ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen” till ”Ordförande i
rådet utses bland kommunstyrelsens ledamöter”.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 300 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Conny Sundström (KD), Margareta Bladfors-Eriksson (S) och Yvonne
Stålnacke (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Kommunala pensionärsrådets förslag till beslut 2013-10-24 § 22
Förslag till nytt reglemente (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-25 § 285
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 300
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§ 290
Motion om att duktiga lärare ska få bättre
karriärsmöjligheter
Dnr 2013.490-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i enlighet med
personalkontorets yttrande och uppdrar till personalkontoret att tillsammans
med berörda fackliga organisationer komma överens om formerna att gälla
till och med 2016.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund, för kristdemokraterna, föreslår i bifogad motion att b arn –
och utbildningsnämnden får i uppdrag att inrätta karriärtjänster för lärare
och att ansöka om de medel som finns för detta ändamål. Asplund anser att
det är viktigt att en duktig lärare har goda utvecklingsmöjligheter och kan
premieras lönemässigt. Alliansregeringen har inrättat högre avlönade
karriärtjänster för lärare. Ungefär 10 procent av alla lärare kan därmed få
möjlighet att höja sin månadslön med 5 000 – 10 000 kr per månad. Det
förutsätter dock att Luleå kommun inrättar karriärtjänster och söker statliga
medel för detta.
Kommunfullmäktige har 2013-06-17 § 166 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli har
begärt in yttrande över motionen från barn- och utbildningsnämnden och
personalkontoret.
Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-25 § 86 och personalkontoret har
föreslagit kommunfullmäktige bifalla motionen.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 263 beslutat bifalla barn- och
utbildningsnämndens och personalkontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 282 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
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Sammanträdet
Anette Asplund (KD), Ingrid Norberg (S), Anders Josefsson (M), Karl
Petersen (S), Erland Nilsson (LBPO), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C),
Annika Eriksson (MP), Yvonne Stålnacke (S), Carina Sammeli (S), Göran
Öhman (S) och Eric Eriksson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Från och med juli 2013 har regeringen infört två nya karriärtjänster inom
skolan. Den ena tjänsten kallas förstelärare och den andra kallas särskilt
yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Karriärtjänsterna ska göra
läraryrket mer attraktivt och säkra en god undervisning för elever. Reformen
gäller alla skolformer utom förskola.
Tanken med denna reform är att lärare med karriärtjänster huvudsakligen
ska undervisa. På så sätt ska reformen trygga god undervisning för elever
samtidigt som skickliga lärare får en möjlighet att avancera. Det är
huvudmännen som skapar, utformar och tillsätter tjänsterna. För att
underlätta reformen har regeringen inrättat ett statsbidrag som ersätter
huvudmännens kostnader för löneökningen.
En arbetsgrupp har på uppdrag av skolchefen under våren utrett hur skolan i
Luleå ska införa karriärtjänster för lärare. Arbetsgruppen har i augusti lämnat
förslag och ansökan till Skolverket för samtliga tilldelade platser kommer att
göras inför 2014. Den bestämda viljeinriktningen är att skolhuvudmannen
Luleå kommun ska inför karriärtjänster i enlighet med statens intentioner
från och med januari 2014.

Personalkontorets yttrande
Skolan i Luleå har på uppdrag av skolchefen utrett hur skolan i Luleå
kommun ska införa karriärstjänster för lärare. Arbetsgruppen har i augusti
lämnat förslag och ansökan till Skolverket kommer att göras för samtliga
tilldelade platser.
Reformen finansieras via statsbidrag under perioden fram till 2016. Efter det
är finansieringsfrågan idag inte löst, utan den långsiktiga tanken är att
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huvudmannen själv, kommunen i detta fall, ska bära den ökade
lönekostnaden.
I dagsläget förs diskussioner med de fackliga organisationerna om att
personerna får en tillsvidareanställning som lärare, med ett
visstidsförordnande som förstelärare/lektor (karriärtjänsterna).
Inrättade av karriärstjänster och möjlighet för duktiga lärare att utvecklas,
ligger helt i linje med Luleå kommun HR-strategi. Att visa på möjlighet att
utvecklas är en viktig attraktionsfråga för yrket, men också en viktig fråga för
att skolan ska nå målen för elevers lärande.
Under tiden stadsbidrag utges får skolan full kompensation för den ökande
kostnaden. Om befattningarna inrättas som tillsvidarebefattningar och
stadsbidrag upphör så skulle kostnadsökningen hamna på barn-och
utbildningsnämnden.
Vid löneöversyner kommer även löneökningen för karriärstjänsterna att
utgöra grund för löneöversynsutrymmet. Detta är dock av marginell
betydelse och kommer inte att påverka barn-och utbildningsförvaltningens
kostnader i större grad.
Inrättade av karriärstjänster kan också bli föremål för arbetsvärdering.

Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 § 166
Barn -och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013-09-25 § 86
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013-10-25
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 263
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 282
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Medborgarförslag om sms-biljetter på LLTs bussar
Dnr 2013.106-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och att uppdra till
Luleå lokaltrafik AB att ta fram kostnadsförslag för utveckling av en
mobilapp för betalning av bussresor.

Sammanfattning av ärendet
Mathea Andorsen föreslår i ett medborgarförslag 2012-12-06 att det ska finnas
sms-biljetter på Luleå Lokaltrafiks bussar så man slipper oroa sig för busskort
och busspengar. Andorsen föreslår även att friskolorna bör få gratis
skolskjuts eller i alla fall skolbusskort. Vissa åker lång väg till skolan och det
kan bli dyrt.
Kommunfullmäktige har 2013-02-25 § 34 beslutat att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget från Luleå
Lokaltrafik AB.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-08-12 § 166 återremitterades
förslaget för att bereda förslaget om gratis skolskjuts för friskolorna.
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter begärt in yttrande över
förslaget från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden (2013-10-24 § 99) och Luleå Lokaltrafik (201305-29) har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarföreslaget.
Barn- och utbildningsnämndens förslag avser den del av medborgarförslaget
som gäller gratis skolskjuts till elever på friskolor.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 286 beslutat bifalla barn- och
utbildningsnämndens och Luleå Lokaltrafik AB:s förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 301 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Annika Erisson (MP) att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag. Carola Lidén (C) föreslog bifalla
medborgarförslag om sms-biljetter på LLT:s bussar och avslag på
medborgarförslaget i övrigt. Anders Josefsson (M) föreslog bifalla
medborgarförslaget genom att LLT får i uppdrag att ta fram en mobilapp för
biljettköp. Nina Berggård (V) och Thomas Olofsson (FP) gav stöd till Anders
Josefssons förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde reserverade sig Carola Lidén (C), Nina
Berggård (V), Thomas Olofsson (FP) och Anders Josefsson (M) mot beslutet.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår i första hand att återremittera ärendet och
uppdra till Luleå lokaltrafik AB att ta fram kostnadsförslag för utveckling av
en mobilapp för betalning av bussresor. Om förslaget faller föreslår Josefsson
att uppdra till Luleå lokaltrafik AB att utveckla en mobilapp för betalning av
bussresor.
Nina Berggård (V), Carola Lidén (C), Erland Nilsson (LBPO), Thomas
Olofsson (FP) och Anette Asplund (KD) föreslår bifalla Anders Josefssons
förslag.
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Anders Josefssons förslag om återremiss och att uppdra
till Luleå lokaltrafik AB att ta fram kostnadsförslag för utveckling av en
mobilapp för betalning av bussresor under proposition och finner att
fullmäktige avslår förslaget.
Anders Josefsson begär votering. Votering genomförs, där en ja-röst innebär
att ärendet behandlas under sammanträdet och en nej-röst innebär återremiss.
Efter votering konstateras att 35 ledamöter röstar ja och 23 ledamöter röstar
nej.
Ordföranden konstaterar att fullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss i
syfte att uppdra till Luleå lokaltrafik AB att ta fram ett kostnadsförslag för
utveckling av en mobilapp för betalning av bussresor.
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Luleå Lokaltrafik ABs yttrande
Betalning via sms-biljetter har varit ett ärende som har hanterats av LLTs
ledning och styrelse i ett tidigare skede. Vid det tillfället beslutades att smsbiljetter inte skulle införas eftersom risken för fusk var relativt stor. Idag är
hanteringen av sms-biljetter säkrare. Däremot kommer LLT i dagsläget inte att
ändra det tidigare fattade beslutet med anledning av att LLT inom kort
kommer att införa webbetalning istället. En annan anledning till att beslutet i
dagsläget inte kommer att omprövas är att RKM, Regionala Kollektivtrafikmyndigheten, har i uppdrag att utreda om biljetter, biljettpriser och
biljettsystem för såväl Länstrafiken som LLT. LLT utreder även alternativ att
införa fler biljettautomater för att underlätta för våra kunder.
Uppstartskostnaden (ca 300 000 kronor för ett antal år sedan) för införande av
sms-biljetter är förhållandevis hög, vilket även är en aspekt som påverkar
LLTs beslut.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Kommunstyrelsen har remitterat medborgarförslaget till barn- och
utbildningsnämnden och LLT att besvara var sin del av medborgarförslaget. I
del två av medborgarförslaget föreslås att friskolor borde få gratis skolskjuts.
För att besvara förslaget så är det viktigt att först fastslå att lagstiftningen gör
ingen skillnad på skolskjuts till fristående skolor eller kommunala skolor.
Det som är styrande för skolskjuts är elevens folkbokföringsadress samt
vilken skola som kommunen bedömt är ordinarie placeringsskola. Om en elev
väljer en annan skola än ordinarie placeringsskola så inträder ett annat kapitel
i lagstiftningen. Det är således valet av ”annan” skola som påverkar. Med
annan skola avses en skola som inte är ordinarie placeringsskola.
Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800). Skolskjuts
är en rättighet för de elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola med
offentlig huvudman som går i den skolenhet där kommunen placerat dem och
som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts
(huvudregeln).
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Förutsättningar för skolskjuts är bl a färdvägens längd, trafikförhållanden,
funktionshinder. Även elever som går i grundskola, särskola och
gymnasiesärskola i andra skolenheter än där kommunen skulle ha placerat
§ 291 (forts)
dem eller som går i grundskola, särskola och gymnasiesärskola anordnad av
fristående huvudman kan ha rätt till skolskjuts.
Utgångspunkten för detta är att anordnande av skolskjuts för dessa elever kan
ske utan att det medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för
kommunen (tilläggsregeln).
Avslutande kommentar till förslaget
Lagstiftningen är relativt ny och svår att tillämpa så att alla elever och
föräldrar kan uppleva att det blir rättvist. Kommunen ska jämföra vilken
kostnad eleven har till placeringsskolan mot kostnaden till den valda skolan.
Är kostnaden densamma och övriga kriterier är uppfyllda så får man
skolskjuts. Är kostnaden högre till den valda skolan så får man ett avslag på
sin ansökan om skolskjuts och måste lösa den själv.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mathea Andorsen
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 34
Luleå Lokaltrafiks yttrande 2013-05-29
Kommunstyrelsens beslut om återremiss 2013-08-12
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013-10-24 § 99
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-25 § 286
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 301
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§ 292
Ny hamnordning
Dnr 2013.841-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny hamnordning för Luleå Hamn att gälla
från och med 2014-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för hamnverksamhet inom Luleå hamn övergår från och med 201401-01 till det nybildade kommunägda bolaget Luleå Hamn AB.
I samband med detta görs en översyn och uppdatering av gällande
hamnordning, som reglerar all hamnrelaterad verksamhet som bedrivs inom
det geografiska område som finns inom Luleå Hamn.
Hamnstyrelsen har 2013-11-13 § 39 beslutat föreslå kommunfullmäktige
fastställa ny hamnordning för Luleå Hamn att gälla från och med 2014-01-01.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 284 beslutat bifalla
hamnstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 302 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Förslag till ny Hamnordning från och med 2014-01-01(bilaga)
Nuvarande Hamnordning (bilaga)
Hamnstyrelsens förslag till beslut 2013-11-13 § 39
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-25 § 287
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 302
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Ansökan om medfinansiering till projektet Norrländsk
Passion
Dnr 2013.257-863

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla ansökan om finansiering av projektet
Norrländsk passion. Medel för ändamålet anvisas ur fullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter.

Reservationer
Anders Josefsson (M) och Anette Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Västerbottensteatern ansöker om 150 tkr för finansiering av projektet
Norrländsk passion. De fyra länsteatrarna Västerbottensteatern,
Norrbottensteatern, Scenkonstbolaget Sundsvall, Estrad Norr i Jämtland samt
Giron Sámi Teáhter samarbetar för att genomföra en gemensam tältturné med
en föreställning om Norrland. Hela projektet beräknas till 18 050 tkr.
Kostnaderna för tältlösningen har blivit 1 000 tkr dyrare än beräknat
samtidigt som planerad finansiering fallit bort, och därför övervägs annan
lösning än tält.
Kommunledningsförvaltningens kansli har översänt ansökan för yttrande till
kulturnämnden och utvecklingskontoret. Kulturnämnden har 2013-06-13 § 54
beslutat att föreslå kommunstyrelsen bifalla ansökan om medfinansiering
med 150 000 kr till projektet Norrländsk Passion under förutsättning att:
1. Kommunstyrelsen liksom Kulturnämnden tror att föreställningen bidrar
till att öka attraktiviteten för hela regionen vilket gynnar den regionala
utvecklingen och är ett projekt inom Umeå 2014, som Luleå som
Norrbottens residensstad skall delta i.
2. Kommunstyrelsen tillsammans med utvecklingskontoret går in med det
ansökta beloppet. Att Tekniska förvaltningen kan upplåta tältplats och
bekosta hyra av ”bajamajor” samt framdragning av elström och att
kostnaderna för brandsynen bekostas av Räddningstjänsten.
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Utvecklingskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta avslå ansökan om
finansiering av projektet Norrländsk passion.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 265 beslutat bifalla
kulturnämndens förslag med tillägg om att kostnaderna tas från
kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter. Vid arbets- och personalutskottets
sammanträde reserverade sig Anders Josefsson (M) mot beslutet.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 284 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog Omar Jakobsson (S), Annika
Eriksson (MP) och Nina Berggård (V) föreslog bifalla arbets- och
personalutskottets förslag. Anders Josefsson (M) och Thomas Olofsson (FP)
föreslog bifalla utvecklingskontorets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) och Anette Asplund (KD) föreslår avslå
kommunstyrelsens förslag.
Omar Jakobsson (S) och Bertil Bartholdson (V) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Josefssons förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Kulturnämndens yttrande
De fyra länsteatrarna; Norrbottensteatern, Västerbottensteatern,
Scenkonstbolaget i Sundsvall, Estrad Norr i Jämtland och Giron Sámi Teáhter
samarbetar under rubriken ”Norrländsk Passion” med en gemensam
föreställning som kommer att vara den största teaterproduktionen under
kulturhuvudstadsåret och spelas i alla fyra länen under maj-juni 2014.
Föreställningen bygger på nyskriven dramatik och handlar om ”Oss i
Norrland”. Föreställningen kommer att ges i ett tält som rymmer 800 platser.
Kulturhuvudstadsåret kommer att dra till sig uppmärksamhet från hela
Europa. Mötet med en internationell publik kommer att stärka teatrarnas
internationella kontakter.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 293 (forts)
Ett mål med norrländsk passion är att lyfta fram den teaterkonst som
produceras i våra regioner. Men ett betydande regionalt stöd är nödvändigt
för projektets genomförande. Norrländsk Passion har beviljats stöd från
Umeå2014 och Kulturrådet. Samtliga regioner har gett en positiv respons till
att stötta projektet.
Västerbottensteatern, som påtagit sig det administrativa ansvaret för
projektet ansöker härmed om 150 tkr från Luleå kommun som stöd för
genomförande och turné.
Arrangören önskar även samarbeta med Luleå kommun när det gäller val av
tältplats och eventuella kringaktiviteter. Gästspelet kommer även att innebära
hyra av tältplats, ”bajamajor”, brandsyn och framtagning av el. Arrangören
ansöker även om en finansiering från Luleå kommun för dessa kostnader.
Budget
Kostnader
Projektledning
Övriga lönekostnader
Marknadsföring
Administration
Möteskostnader
Resekostnader
Tälthyra
Turnékostnader
Logistikkostnader
Hyra utrustning
Teaterproduktioner
TOTALT

2013
405 000

2014
360 000
600 000
205 000
45 000
100 000
835 000
2 600 000
1 240 000
1 875 000
580 000
9 000 000
17 440 000

45 000
60 000
50 000
50 000

610 000

Totalt
765 000
600 000
250 000
105 000
150 000
885 000
2 600 000
1 240 000
1 875 000
580 000
9 000 000
18 050 000

Intäkter
Biljettintäkter
Turnéstöd/KR+regioner
Kulturrådet
Regionerna
Umeå 2014
Teatrarnas finansiering
TOTALT

1 500 000
1 240 000
1 750 000
2 050 000
1 900 000
9 000 000
17 440 000

160 000
300 000
150 000
610 000

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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1 240 000
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2 050 000
9 000 000
18 050 000
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§ 293 (forts)

Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret menar att Luleå kommun har valt att prioritera ett antal
viktiga strategiska satsningar på evenemang och kultur samt satsat på
näringslivsutveckling i gränssnittet mellan kultur och näringsliv. Mot
bakgrund av redan gjorda stora satsningar på evenemang föreslår
utvecklingskontoret att ansökan om bidrag till Norrländsk passion avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering (bilaga)
Skrivelse Nytt från projektet Norrländsk passion (bilaga)
Kulturnämndens beslut 2013-06-13 § 54
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-21
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 265
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 284

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 294
Samverkansavtal – Bottenvikens skärgård
Dnr 2013.759-14

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna samverkansavtalet för
Bottenvikens skärgård.
2. Kostnaden för 2014 tas från redan beslutade medel till samverkan i
Bottenvikens skärgård.
3. Från och med 2015 beaktas anslaget i strategisk plan och budget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunerna Luleå, Skellefteå, Piteå, Kalix och Haparanda har sedan 2009
arbetat med att samordna kommunala resurser för att rationalisera arbetet
med att utveckla Bottenvikens skärgård för rekreation och som en
turismdestination.
För perioden 2012-2014 bedrivs samarbetet i projektform och finansiering för
Luleå kommuns deltagande är beslutat för hela projektperioden, vilket
innebär 410 tkr per år.
Projektets styrgrupp föreslår att ett samverkansavtal mellan kommunerna
ingås och börjar gälla 2014-01-01. Genom samarbetsavtalet säkerställs
engagemang, samordning och uppföljning av resultat samtidigt som man får
en långsiktig lösning som sträcker sig bortom projektperioden 2012-2014.
Luleå kommuns kostnad för deltagande föreslås vara totalt 406 tkr per år.
Utvecklingskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
samverkansavtalet för Bottenvikens skärgård. Kostnaden för 2014 tas från
redan beslutade medel till samverkan i Bottenvikens skärgård. Från och med
2015 beaktas anslaget i strategisk plan och budget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 266 beslutat bifalla
utvecklingskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-02-12 § 285 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 294 (forts)

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

Beslutsunderlag
Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård (bilaga)
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-23
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 266
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 285

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 295
Jämställdhetsplan 2013-2015
Dnr 2013.652-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta jämställdhetsplanen att gälla för
kommunens förvaltningar och bolag, med tillägget ”och våld i nära
relationer” i avsnittet ”Förebygga och förhindra sexuella trakasserier mm.”
under Mål 1 och Mål 2.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med diskrimineringslagens § 13 kap. 3 ska arbetsgivare med minst
25 medarbetare formulera en jämställdhetsplan. Jämställdhetsplanen ska
skrivas för en period av tre år. Planen ska innehålla mål för Luleå kommun
att motverka diskriminering och för att främja lika möjligheter oavsett kön.
Varje förvaltning formulerar aktiva åtgärder för att uppnå målen i planen.
Personalkontoret har föreslagit kommunstyrelsen att anta
jämställdhetsplanen att gälla för kommunens förvaltningar och bolag.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 269 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att anta jämställdhetsplanen att gälla för kommunens
förvaltningar och bolag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 287 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår två tilläggsförslag, dels att lägga till ”och våld i
nära relationer” i avsnittet ”Förebygga och förhindra sexuella trakasserier
mm.” i Mål 1 och Mål 2, dels att under ”Lön och anställningsvillkor” lägga till
ett nytt mål om att utarbeta en ny arbetsvärdering för att utjämna
löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken.
Yvonne Stålnacke (S), Margareta Bladfors-Eriksson (S) och Annika Eriksson
(MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag med Jonas Brännbergs första
tilläggsförslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 295 (forts)
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Ordförande ställer Jonas Brännbergs första tilläggsförslag under proposition
och finner att fullmäktige bifaller tilläggsförslaget.
Ordförande ställer Jonas Brännbergs andra tilläggsförslag under proposition
och finner att fullmäktige avslår tilläggsförslaget.

Beslutsunderlag
Jämställdhetsplan 2013 – 2015 (separat bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11-§ 269
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 287

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 296
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Sjöfartshotellets fond
Dnr 2013.771-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen
Sjöfartshotellets fond. Ekonomikontoret 2013-10-10 föreslår
kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för år 2012.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 274 beslutat bifalla
ekonomikontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 290 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Årsredovisning (bilaga)
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 274
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 290

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 297
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Barnens Väl
Dnr 2013.772-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen
Barnens väl. Ekonomikontoret 2013-10-10 föreslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna årsredovisningen för år 2012.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 275 beslutat bifalla
ekonomikontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 291 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Årsredovisning (bilaga)
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 275
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 291

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 298
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Luleå Sociala Samfond
Dnr 2013.774-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen Luleå
Sociala samfond. Ekonomikontoret 2013-10-10 föreslår kommunfullmäktige
besluta att godkänna årsredovisningen för år 2012.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 276 beslutat bifalla
ekonomikontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 292 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Årsredovisning (bilaga)
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 276
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 292

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 299
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Luleå Skolstyrelses
samfond för allmän undervisning på gymnasienivå
Dnr 2013.772-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för år 2012.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen 2012 för Stiftelsen Luleå
Skolstyrelses samfond för allmän undervisning på gymnasienivå.
Ekonomikontoret 2013-10-10 föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisningen för år 2012.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 277 beslutat bifalla
ekonomikontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 293 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Årsredovisning (bilaga)
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-10-10
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 277
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 293

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 300
Borgen och lån 2014
Dnr 2013.834-13

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Ge kommunstyrelsen rätt att under år 2014 fatta beslut om nyupplåning
och att öka kommunens skulder år 2014 med högst 395 mkr.
2. Ge kommunstyrelsen rätt att under år 2014 fatta beslut om omsättning av
lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2014.
3. Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering skall undertecknas två i förening av följande
befattningshavare: kommunchefen, ekonomichefen och
redovisningschefen.

Sammanfattning av ärendet
För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver vissa beslut fattas
avseende kommunens upplåning respektive borgen inför varje budgetår.
Upplåningsbeloppet kan inte preciseras förrän kommunstyrelsen har lagt
fram sitt förslag om reviderad strategisk plan och budget 2014-2016, vilket
skedde 11:e november.
Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av kommunstyrelsen
eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter delegering skall
undertecknas två i förening av följande befattningshavare: kommunchefen,
ekonomichefen och redovisningschefen.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 289 beslutat föreslå fullmäktige
ge kommunstyrelsen rätt att under år 2014 fatta beslut om nyupplåning och
att öka kommunens skulder år 2014 med högst 395 mkr, att ge
kommunstyrelsen rätt att under år 2014 fatta beslut om omsättning av lån,
motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 300 (forts)
Arbets- och personalutskottet föreslog vidare kommunstyrelsen besluta att
ge ekonomichefen, eller vid förfall för denne, redovisningschefen, rätt att för
kommunstyrelsens räkning fatta beslut om nyupplåning, och att öka
kommunens skulder år 2014 med högst 395 mkr, att ge ekonomichefen, eller
vid förfall för denne, redovisningschefen, rätt att för kommunstyrelsens
räkning fatta beslut om att omsätta lån, motsvarande högst belopp på de lån
som förfaller till betalning under år 2014.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-02 § 304 bifalla arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut gäller endast under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens
förslag enligt ovan.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från ekonomikontoret 2013-11-13
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-25 § 289
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 304

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 301
Koncernintern försäljning av aktier i Luleåkraft AB
Dnr 2013.847-90

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Luleå Kommunföretag AB föreslår att moderbolaget avyttrar sitt
aktieinnehav i Lulekraft AB till det helägda dotterbolaget Luleå Energi
AB för 10 miljoner kronor.
2. uppdra till Luleå Kommunföretag ABs VD att genomföra affären i
samband med årsskiftet 2013/2014.
3. uppdra till Luleå Kommunföretag ABs VD att ställa garantier från Luleå
Kommunföretag AB till den andra delägaren, SSAB, i enlighet med
konsortialavtalet gällande dotterbolagets fullgörande.

Sammanfattning av ärendet
Aktierna i Lulekraft AB ägs av moderbolaget Luleå Kommunföretag AB.
Moderbolaget äger 100 000 aktier i bolaget motsvarande 50 % ägande. SSAB
äger övriga 50 %. Lulekraft är ett bolagiserat kraftvärmeverk där SSAB
respektive Luleå Energi samarbetar för att på mest effektiva sätt utnyttja
spillenergi som bas för Luleås energisystem. All affärsmässig nytta, förutom
en fastlagd ägarutdelning motsvarande 1 miljon kronor/år till respektive
ägare, tillfaller Luleå Energi respektive SSAB. Det finns idag inga direkta skäl
till att ägandet av Lulekraft AB skall ägas direkt under moderbolaget Luleå
Kommunföretag AB. Denna konstruktion gjordes då Luleå Energi AB hade
två olika ägare och då reglerna i konsortialavtalet ej medger att avyttra
aktierna till ett dotterbolag som ej är helägt av Luleå Kommunföretag AB.
Under 2009 genomfördes förvärv av aktier i Luleå Energi AB varefter bolaget
numera är helägt av Luleå Kommunföretag AB. Idag är det därför en fördel
att koncernens energiengagemang samordnas under Luleå Energi. Exempelvis är Luleå kommuns styrkort inte direkt tillämpliga på Lulekraft. Vidare är
det strategiskt viktigt att Luleå Energi har ett starkt inflytande över Lulekraft
eftersom det är centralt för Luleås fjärrvärmesystem. En förändring av
ägandet bidrar till detta.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 301 (forts)
Luleå Kommunföretag ABs styrelse föreslår därför fullmäktige att Luleå
Kommunföretag AB avyttrar sitt aktieinnehav i Lulekraft AB till det helägda
dotterbolaget Luleå Energi AB.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 280 beslutat bifalla Luleå
Kommunföretag AB:s förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 295 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Koncernintern försäljning av aktier i Lulekraft AB (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-25 § 280
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 295

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 302
Redovisning av handläggning av motioner
Dnr 2013.816 -008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av motioner.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes”.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens
kansli 2013-11-11 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
motioner.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i augusti
2013.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-25 § 293 beslutat godkänna
kansliets förteckning över handläggningen av motioner.
Kommunstyrelsen har 2013-12-02 § 308 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Förteckning över handläggning av motioner 2013-11-11 (bilaga)
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

53 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 302 (forts)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-25 § 293
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-12-02 § 308

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

54 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

55 (83)

§ 303
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
inom socialtjänstlagen per 2013-09-30
Dnr 2013.883-70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna framlagda statistikrapport avseende
ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per den 30
september 2013.

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 3:e kvartalet 2013 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
2
2
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1(barn)
1 (barn)
0
0

Summa total

3

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

7

Kommunledningsförvaltningen

Summa
total

4
4
0
0
0
0
2
0
10

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 303 (forts)
Socialnämnden rapporterar 10 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 (4 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på följande:
2 personer har tackat nej till erbjudande om vård och omsorgsboende.
I det ena fallet anser personen att han klarar sig bra med hemtjänst och med
stöd utav god man och behöver alltså inget vård och omsorgsboende.
I det andra fallet behöver god man tillsättas för personen, för att kunna få till
stånd en adekvat ansökan om vård och omsorgsboende.
2 personer har bedömts ha behov av boende vid specialenhet, på grund av
svår demenssjukdom. För vård vid specialenhet föreligger för närvarande en
viss väntetid på lediga bostäder. Båda har väntat 4 respektive 4 ½ månad vid
redovisningsperiodens slut.
Särskilt boende OF; boende med särskilt stöd (4 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på att det saknats lediga bostäder.
Samtliga 4 personer har erbjudits bostad under redovisningsperioden.
3 personer har tackat ja till erbjudandet. De har väntat 12, 6 och 4 ½ månader
på bostad. 1 person har tackat nej och bor kvar i gruppbostad.
Verkställigheten avbröts för 6 ½ månad sedan.
IFO Kontaktfamilj (2 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på att det saknats lämplig
personal/uppdragstagare. Båda har väntat 5 respektive 3 månader och 2 dagar
vid redovisningsperiodens slut.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

56 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

57 (83)

§ 303 (forts)
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

2012-12-31
7
0
0
0

2013-03-31
5
0
0
0

2013-06-30
1
0
3
0

2013-09-30
4
0
4
0

0
0
1
0
0
0
8

0
0
1
0
0
0
6

0
0
1
0
0
0
5

0
0
2
0
0
0
10

Socialnämnden har 2013-11-22 § 208 beslutat överlämna redovisad rapport till
fullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen per den 30 september 2013.

Sammanträdet
Ordföranden 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 till beslut 2013-11-22 § 208

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

58 (83)

§ 304
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt LSS per den 30 september 2013
Dnr 2013. 884-731

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna framlagda statistikrapport avseende
ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 30 september 2013.

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 3:e kvartalet 2013 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
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Summa
total
0
1
0
3
0
0
0
0

2

1

3

0
3

0
4

0
7

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

59 (83)

§ 304 (forts)
För redovisningsperioden anmäler socialnämnden 7 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 (1 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på att personen velat avvakta med
personlig assistans via Luleå kommun för att kunna välja annan
assistansanordnare. Verkställighet av beslut gjordes efter 3 månader och 4
dagar när personen tackade ja till Luleå kommun som assistansanordnare.
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS (3 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lämplig
personal/uppdragtagare. 1 person har fått sitt beslut verkställt efter 8 ½
månad. 1 person avbröt kontakten med sin kontaktperson för 1 år och 5
månader sedan. Avbrott i verkställighet gjordes 2012-04-30. 1 person har
väntat 4 månader på verkställighet vid redovisningsperiodens slut.
Bostad med särskild service 9.9 LSS (3 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lediga
bostäder. Verkställigheten har förlängts för 1 person på grund av att personen
tackat nej till erbjuden bostad. Beslutet verkställdes efter 1 ½ år.
För två personer verkställdes beslutet efter 4 respektive 5 ½ månad.
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

2013-03-31 2013-06-30 2013-09-30
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
2
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

3

2

3

0
8

0
4

0
7

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 304 (forts)
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden med godkännande överlämna
framlagda statistikrapport till Kommunfullmäktige avseende ej verkställda
gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 30 september 2013.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2013-11-12 föreslå socialnämnden
med godkännande överlämna framlagda statistikrapport till
Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS
per den 30 september 2013.
Socialnämnden beslutade 2013-11-22 § 209 att bifalla socialnämndens
allmänna utskotts förslag.

Sammanträdet
Ordföranden 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 till beslut 2013-11-22 § 209

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

60 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 305
Val av ny ordförande och ny vice ordförande i
kommunstyrelsen
Dnr 2013/804-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
entlediga Karl Petersen som ordförande i kommunstyrelsen från 2013-1231
utse Yvonne Stålnacke till ny ordförande i kommunstyrelsen 2014-01-01 2014-12-31
att utse Niklas Nordström till ny vice ordförande i kommunstyrelsen
2014-01-01 - 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Karl Petersen (S) har 2013-12-31 begärt att bli entledigad från uppdraget som
ordförande i kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna Luleå föreslår att
-

Yvonne Stålnacke (nuvarande vice ordförande) utses till ny ordförande i
kommunstyrelsen 2014-01-01 – 2014-12-31.

-

Niklas Nordström utses till ny vice ordförande i kommunstyrelsen 201401-01 - 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Karl-Petersen
Socialdemokraternas nominering

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

61 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 306
Val av ny ersättare för miljöpartiet de gröna i
Kommunstyrelsen
Dnr 2013/873-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Nyberg till ny ersättare i
kommunstyrelsen till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Sven Persson (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Miljöpartiet de Gröna föreslår att
-

Jan Nyberg Luleå utses till ny ersättare i kommunstyrelsen t o m 2014-1231.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Sven Persson
Miljöpartiet de Grönas nominering

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

62 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 307
Val av ny ersättare för Miljöpartiet de Gröna i
Kommunförbundet Norrbotten
Dnr 2013/872

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan Nyberg till ny ersättare i
kommunförbundet Norrbotten till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Sven Persson (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
Kommunförbundet Norrbotten.
Miljöpartiet de Gröna föreslår att
-

Jan Nyberg Luleå utses till ny ersättare i Kommunförbundet Norrbotten t
o m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Sven Persson
Miljöpartiet de Grönas nominering

Beslutet skickas till
Jan Nyberg
Sven Persson
Kommunförbundet Norrbotten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

63 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 308
Val av ny styrelse i Luleå Hamn AB
Dnr 2013.608-90

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Birgitta Ahlqvist (S) till ordförande och
Staffan Ek (S), Erika Hermansson (S), Carl Anders Johansson (S), Göran
Hedmark (M), Leif Lindmark (FP) samt Eje Eriksson till ledamöter i Luleå
Hamn AB:s styrelse.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2013-10-28 § 241 beslutat anta ny bolagsordning för
Luleå hamn AB och att innan 2014-01-01 utse ledamöter i styrelsen för
bolaget.
I bolagsordningen framgår att styrelsen ska bestå av lägst 5 ledamöter och
högst 9 ledamöter. Bolaget har inga suppleanter. Fullmäktige ska även utse
ordförande i bolaget. En bolagsstämma kommer att hållas i anslutning till
årsskiftet så att den nya styrelsen kan tillträda fr.o.m. 2014-01-01.
Till ordförande har socialdemokraterna nominerat Birgitta Ahlqvist. Till
ledamöter har socialdemokraterna nominerat Staffan Ek, Erika Hermansson
och Carl Anders Johansson, moderaterna Göran Hedmark och folkpartiet Leif
Lindmark. Till opolitisk ledamot har Luleå Kommunföretag AB:s styrelse
nominerat Eje Eriksson.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2013-10-28 § 241
Socialdemokraternas nomineringar
Moderaternas nominering
Folkpartiets nominering
Luleå Kommunföretag AB:s nominering

Beslutet skickas till
Luleå Kommunföretag AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

64 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 309
Val av ny ledamot och vice ordförande för
socialdemokraterna i konsumentnämnden
Dnr 2013.708-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Eric Ericson till ny ledamot och vice
ordförande och Tobias Sundman (S) till ny sista ersättare i
konsumentnämnden till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Lindqvist har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice
ordförande i konsumentnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Eric Ericson (nu ersättare) utses till ny ledamot i konsumentnämnden t o
m 2014-12-31.

-

Tobias Sundman utses till ny sista ersättare i konsumentnämnden t o m
2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Andreas Lindqvist
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Eric Ericson
Tobias Sundman
Andreas Lindqvist
Konsumentnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

65 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 310
Val av ny ledamot för socialdemokraterna i
jämställdhetskommittén
Dnr 2013.756-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Tim Larsson (S) till ny ledamot i
jämställdhetskommittén till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Johan Lennartsson har avsagt sig uppdraget som ledamot i
jämställdhetskommittén.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Tim Larsson utses till ny ledamot i jämställdhetskommittén t o m 2014-1231.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Lennartsson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Tim Larsson
Johan Lennartsson
Jämställdhetskommittén

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

66 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 311
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i fritidsnämnden
Dnr 2013.620-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Rikard Aspholm (S) till ny sista ersättare i
fritidsnämnden till och med 2014-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Jonas Wallin har avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Rikard Aspholm utses till ny sista ersättare i fritidsnämnden t o m 201412-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jonas Wallin
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Rikard Aspholm
Jonas Wallin
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

67 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 312
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i socialnämnden
Dnr 2013.621-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Andreas Pettersson (S) till ny sista
ersättare i socialnämnden till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Wallin har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Andreas Pettersson utses till ny sista ersättare i socialnämnden t o m 201412-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jonas Wallin
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Andreas Pettersson
Jonas Wallin
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

68 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 313
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i miljönämnden
Dnr 2013.742-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Tobias Sundman (S) till ny sista ersättare i
miljönämnden till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kjell-Åke Sommeryd har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljönämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Tobias Sundman utses till ny sista ersättare i miljönämnden t o m 2014-1231.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kjell-Åke Sommeryd
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Tobias Sundman
Kjell-Åke Sommeryd
Miljönämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

69 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 314
Val av ny ledamot och ersättare för socialdemokraterna i
barn- och utbildningsnämnden
Dnr 2013.757-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Daniel Magnusson (S) till ny ledamot och
Agim Sulaj (S) till ny sista ersättare i barn- och utbildningsnämnden till och
med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Johan Lennartsson har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Daniel Magnusson (nu ersättare) utses till ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31.

-

Agim Sulaj utses till ny sista ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o
m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Johan Lennartsson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Daniel Magnusson
Agim Sulaj
Johan Lennartsson
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

70 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 315
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i barn- och
utbildningsnämnden
Dnr 2013.619-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Peder Lundkvist (S) till ny sista ersättare i
barn- och utbildningsnämnden till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Wallin har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Peder Lundkvist utses till ny sista ersättare i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Jonas Wallin
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Peder Lundkvist
Jonas Wallin
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

71 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 316
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i barn- och
utbildningsnämnden
Dnr 2013.349-23

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Emil Granström (S) till ny sista ersättare i
barn- och utbildningsnämnden till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Lindqvist har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Emil Granström utses till ny sista ersättare i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Andreas Lindqvist
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Emil Granström
Andreas Lindqvist
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

72 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 317
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i barn- och
utbildningsnämnden
Dnr 2013.670-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Krister Johansson (S) till ny sista ersättare i
barn- och utbildningsnämnden till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Peter Hedin har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Krister Johansson utses till ny sista ersättare i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Peter Hedin
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Krister Johansson
Peter Hedin
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

73 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 318
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i tekniska
nämden
Dnr 2013.916-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Simon Andersson (S) till ny sista ersättare i
tekniska nämnden till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Anders Sjöberg har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Simon Andersson utses till ny sista ersättare i tekniska nämnden t o m
2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Anders Sjöberg
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Simon Andersson
Anders Sjöberg
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

74 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 319
Val av representant till styrelsen för Kommunförbundet
Norrbotten för år 2014
Dnr

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Yvonne Stålnacke till representant i
Kommunförbundet Norrbottens styrelse för år 2014.

Sammanfattning av ärendet
Karl Petersen (S) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ledamot i
Kommunförbundet Norrbottens styrelse.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Yvonne Stålnacke utses till ny ledamot i Kommunförbundet Norrbottens
styrelse för år 2014.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Karl Petersen
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Yvonne Stålnacke
Karl Petersen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

75 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 320
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Länsstyrelsen
2013-11-12

Dnr 201-12735-13
Emma Engelmark har utsetts till ny ledamot i
kommunfullmäktige för arbetarpartiet
socialdemokraterna efter Karl Petersen t o m 201412-31. Kjell-Åke Sommeryd har utsetts till ny
ersättare för samma tid.

Kommunledningsförvaltningen
2013-12-12

Dnr 2013.837-008
Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder efter
väg 94 i Alvik har vidarebefordrats till Trafikverket
för behandling.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

76 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 321
Motion om trygghetsboende
Dnr 2013.888-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att motionen får ställas samt överlämna
den till socialnämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret för
beredning.

Sammanfattning av ärendet
Erland Nilsson (LBPO) föreslår i motion 2013-11-27 att det i den kommunala
planeringen tas hänsyn till att det också i Råneå, men även på andra orter
utanför centrum, ska finnas möjlighet till trygghetsboende. Bostaden och
bostadsmiljön svarar för en stor del av vår tillvaro och den kommunala
bostadsplaneringen och prövningen av bygglov måste ge möjlighet för alla att
välja bostadsort och boendeform.
I pressen skrivs det om trygghetsboenden på ett flertal platser i centralorten
Luleå och trots att utrymme finns för byggande i Råneå nämns inte detta som
ett alternativ. Det är känt att unga människor köper hus i älvdalarna för att
forma en framtid för sina familjer. En förutsättning är att de äldre har
någonstans att bo och då är ett trygghetsboende ett utmärkt alternativ.
Ett trygghetsboende i Råneå skulle sannolikt lösgöra ett stort antal lägenheter
och villor i Råneå med omnejd. Yngre bostadslösa människor skulle då kunna
överta dessa lägenheter och villor.

Beslutsunderlag
Motion från Erland Nilsson

Beslut skickas till
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

77 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 322
Interpellation om kombiskolan i Sunderbyn
Dnr 2013.898-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att interpellationen får ställas samt
uppdra till barn- och utbildningsnämndens ordförande att besvara
interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund, för kristdemokraterna, har lämnat in följande interpellation
till barn- och utbildningsnämndens ordförande.
Kombiskolan i Sunderbyn var tänkt att börja byggas hösten 2013, med det
verkar dra ut på tiden, hur länge ska de som bor i Sunderbyn få vänta och
längta efter den nya kombiskolan.
Kläppenskolan är full med elever och 6:an har flyttats ut till Kråkbergsskolan.
Nu börjar även Kråkbergsskolan blir full med elever, det finns farhågor att
det inte kommer rymmas elever från Kläppenskolans 6:or efter nästa år.
Dessutom finns en kö till Kläppbackens förskola som inte ser någon ljusning i
att kunna på en plats där innan det är dags för skolan.
Frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande:
När kan kombiskolan i Sunderbyn väntas vara igång?
Vart är det tänkt att eleverna i år 6 från Kläppenskolan ska placeras då
Kråkbergsskolan är full och inte kan ta emot fler 6:or?
Finns det någon plan/tanke på att bygga ut Kläppenskolan?
Hur länge ska barn behöva vänta i kö till Kläppbackens förskola?

Beslutsunderlag
Interpellation från Anette Asplund

Beslutet skickas till
Ingrid Norberg

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

78 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 323
Medborgarförslag om mer belysning runt/bakom scenen
vid kyrkan på Örnäset (lilla skogsvägen)
Dnr 2013.886-008

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

Sammanfattning av ärendet
Jack Sundström föreslår i medborgarförslag 2013-11-05 att mer belysning
ordnas bakom och runt scenen vid kyrkan på Örnäset. Det känns otryggt att
promenera den vägen, trygghet ska vara en självklarhet i ett samhälle.
Föräldrar hade också känt sig mer säkra kring barnens omgivning, och mer
belysning ger större trygghet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jack Sundström

Beslutet skickas till
Jack Sundström
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

79 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 324
Medborgarförslag om att förbättra belysningen i Luleå och
särskilt i Hertsöområdet
Dnr 2013.885-008

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

Sammanfattning av ärendet
Sebastian Shala föreslår i medborgarförslag 2013-11-05 att belysningen i
Luleå, och särskilt på Hertsöområdet, repareras och förbättras. Anledningen
är att det är väldigt obehagligt och skapar osäkra miljöer. Det skulle förbättra
stämningen och den generella säkerheten på Hertsön.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sebastian Shala

Beslutet skickas till
Sebastian Shala
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

80 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 325
Medborgarförslag om grillplatser på stranden vid Niporna
Dnr 2013.868-008

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

Sammanfattning av ärendet
Karolina Eriksson föreslår i medborgarförslag 2013-08-19 att fasta grillplatser
iordningställs vid Niporna. Det är mycket aska i sanden som begränsar och
smutsar ner och för att göra det fräschare skulle fasta grillplatser, både nere
vid stranden och ovanför, göra det mer trevligt att vistas där.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karolina Eriksson

Beslutet skickas till
Karolina Eriksson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

81 (83)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-12-16

§ 326
Medborgarförslag om grillplats på Hertsötorget
Dnr 2013.866-008

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

Sammanfattning av ärendet
Henry Kemppainen föreslår i medborgarförslag 2013-11-19 att en grillstad
iordningställs på Hertsötorget mellan fritidslokalen och årgångshuset på en
lämplig plats.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Henry Kemppainen

Beslutet skickas till
Henry Kemppainen
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013 -12-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

82 (83)

