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Dnr 12.189-008

Motion om bolagisering av Luleå hamn
Ärendebeskrivning
Anders Josefsson, för moderata samlingspartiet, anför följande i en motion.
Luleå hamn drivs idag som en kommunal förvaltning. En hamn är en
komplex verksamhet i ständig utveckling vilket ställer höga krav på
kontinuerlig kompetensutveckling och rutiner för erfarenhetsåterföring, något
som kan försvåras om verksamheten bedrivs i förvaltningsform.
Verksamheten har idag också ett årligt avkastningskrav, något som troligen
inte kommunallagen medger.
Luleå hamn står också inför stora investeringar, vilka måste rymmas inom
kommunens totala investeringsbudget. Om hamnverksamheten bolagiseras
skulle detta frigöra investeringsmedel för kommunens övriga verksamheter
som t.ex. skolor och äldreboenden.
En bolagisering av Luleå hamn skulle också ge större möjligheter till effektiv
styrning av verksamheten och resultera i större fokus på affärsmässighet,
långsiktighet, kundnytta mm.
Eftersom hamnen inte heller kan sägas rymmas inom den kommunala
kärnverksamheten skulle det vara önskvärt med en framtida avyttring av
verksamheten, detta skulle underlättas i och med en bolagisering.
Moderata Samlingspartiet yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att:
-

Luleå hamns verksamhet skall bedrivas i bolagsform
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för förändringen
av verksamheten.
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Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Hamnstyrelsens yttrande
Luleå hamn var 2011 Sveriges tredje största hamn sett till den godsvolym som
hanteras över kaj. De enskilt största volymerna utgörs av malm från LKAB
och kol till SSAB.
Hamnen drivs idag, som en av få hamnar i Sverige, som en del av den
kommunala förvaltningsorganisationen och man ansvarar för drift och
underhåll av fast infrastruktur, såsom hamnanläggningar och farleder.
Luleå kommun äger idag också samtliga kajer inom hamnområdet, men
LKAB har en egen anläggning och egen personal som används för utlastning
av malm, medan kol och övriga godsslag hanteras med kommunens
utrustning och personal i Victoriahamnen.
Luleå hamn ansvarar också för den del av stuveriverksamheten som avser
kranförare involverade i lastning och lossning av fartyg. Bottenvikens Stuveri
AB (BSAB) ansvarar för övrig stuveriverksamhet i hamnen, dvs. transport av
gods på kaj. Utöver dessa två aktörer finns ett antal entreprenörer inom
transportsektorn verksamma på hamnområdet.
Luleå kommun äger idag en minoritetsandel i BSAB (7,3 %) och större ägare i
bolaget är Piteå och Skellefteå kommuner, samt ett antal aktörer i näringslivet.
Hamnens verksamhet är intäktsfinansierad, vilket innebär att man helt och
hållet lever på avgifter och andra ersättningar från sina kunder.
Affärsmässigheten skall därför prägla verksamheten.
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Mot denna bakgrund har kommunledningen initierat en utredning i syfte att
effektivisera och optimera de totala verksamhetsprocesserna i hamnen. Detta
innebär att förslag om en eventuell bolagisering av verksamheten kan bli
aktuell.
Med anledning härav föreslås kommunstyrelsen tillstyrka motionens förslag
med innebörden att utredningen om hamnverksamheten fullföljes och att
tänkbara för- och nackdelar med en bolagisering, samt att eventuella
samordningsvinster med Luleå Bogserbåt AB, skall redovisas.

Arbets- och personalutskottet
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till hamnstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer Josefssons förslag under proposition och finner att arbetsoch personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla motionen enligt hamnstyrelsens
förslag.
_____

Kommunstyrelsen
Thomas Olofsson (FP) föreslår ett tillägg till utredningsuppdraget som
innebär att en eventuell försäljning av det framtida bolaget belyses.
Yvonne Stålnacke (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag samt avslag på Thomas Olofssons tilläggsförslag.
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Anders Josefsson (M) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag och
bifall till Olofssons tilläggsförslag.

Proposition
Ordföranden (S) ställer arbets- och personalutskottets förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden Thomas Olofssons (FP) tilläggsförslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige bifalla motionen enligt hamnstyrelsens
förslag.

Reservation
Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____

Kommunfullmäktige
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till motionen.
Thomas Olofsson (FP) föreslår ett tillägg till utredningsuppdraget som
innebär att en eventuell försäljning av det framtida bolaget belyses.
Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD) och Erland Nilsson (LBPO) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag
Anders Josefsson (M) yrkar bifall till Thomas Olofssons tilläggsförslag.
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Nina Berggård (V), Staffan Ek (S) och Annika Eriksson (MP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och avslag på Thomas Olofssons tilläggsförslag.
Carolina Löf (RS) yrkar avslag på motionen.

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Carolina Löfs förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Vidare ställer ordföranden Thomas Olofssons tilläggsförslag under
proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen enligt hamnstyrelsens
förslag.

Reservationer
Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Hamnstyrelsen, Luleå Kommunföretag
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