LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012-06-18

127

291

Kommunstyrelsen

2012-06-04

145

347

Arbets- och personalutskottet

2012-05-28

125

259

junikf10
Dnr 12.207-32

Överföring av tekniska förvaltningens avfallsverksamhet till
Luleå Renhållning AB
Bilagor:
Utredning
Protokoll från styrelsen i Luleå Renhållning AB
Protokoll från tekniska nämnden

Ärendebeskrivning
Under 2010 gjordes en analys av kommunens avfallsverksamhet. Den innehöll
bl a en beskrivning av olika aktörers verksamhet inom avfallsområdet och en
processbeskrivning av tekniska förvaltningens respektive Luleå Renhållning
AB:s verksamhet inom detta område. Utredningen visade att kommunens
dubbla organisation inte är optimal ur ekonomisk synpunkt och att
ansvarsförhållandena mot kunder och allmänhet är otydlig. Utredningen
avslutades med följande förslag till alternativa lösningar för den framtida
organisationen;
-

-

Bolagisering av hela avfallsverksamheten d v s tekniska förvaltningens
avfallsverksamhet inordnas i Luleå Renhållning AB
Avfallsverksamheten samordnas i förvaltningsform, vilket bör resultera
i att Luleå Renhållning AB avvecklas eller säljs medan hanteringen av
hushållsavfall överförs till Tekniska förvaltningen
Nuvarande organisation bibehålls med fortsatta samordningslösningar
mellan Luleå Renhållning AB, tekniska förvaltningen samt andra
externa samarbetspartners.

Som en fortsättning på ovanstående utredning har den nu aktuella
utredningen ”Överföring av tekniska förvaltningens avfallsverksamhet till
Luleå Renhållning AB” genomförts. Dess uppdrag var att redovisa vilka
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verksamhetsområden som berörs vid en överföring av avfallsverksamheten
till Luleå Renhållning AB. Vidare redovisas vilka organisatoriska och
administrativa effekter som en samordning av verksamheten i bolagsform
innebär. Även juridiska och avtalsmässiga frågor belyses i utredningen. I
utredningen framgår att ett stort antal kommuner har en organisation för sin
avfallsverksamhet, som motsvarar den i utredningen föreslagna.
Denna utredning konstaterar sammanfattningsvis att fördelarna med en
bolagisering av verksamheten överväger nackdelarna. Styrgruppen för
utredningen, som bestått av Anne Karlenius, Bernt Grahn och Bengt Jonsson,
förordar därför att tekniska förvaltningens avfallsverksamhet överförs till
Luleå Renhållning AB.
Utredningen har varit föremål för facklig information.
MBL-förhandlingar på kommunledningsnivå har genomförts med berörda
fackliga organisationer. De fackliga organisationerna ställer sig bakom
arbetsgivarens förslag.
Vidare har tekniska nämnden och styrelsen i Luleå Renhållning AB tillstyrkt
förslaget, som innebär att tekniska förvaltningens avfallsverksamhet överförs
till Luleå Renhållning AB.
Med anledning härav beslutade styrelsen för Luleå Kommunföretag AB vid
sammanträde 2012-05-22 föreslå kommunstyrelsen rekommendera
kommunfullmäktige besluta
-

att överföra tekniska förvaltningens avfallsverksamhet till Luleå
Renhållning AB fr o m 2013-01-01

-

att frågan om verksamhetsövergång för berörd personal vid tekniska
förvaltningen till Luleå Renhållning AB skall behandlas i den
förvaltningsövergripande samverkansgruppen (FÖS)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2012-06-18

127

293

Kommunstyrelsen

2012-06-04

145

349

Arbets- och personalutskottet

2012-05-28

125

261

junikf10c
-

att ge Luleå Kommunföretag AB i uppdrag att lämna förslag till
reviderade ägardirektiv för Luleå Renhållning AB med anledning av det
utökade verksamhetsuppdraget samt

-

att ge Luleå Renhållning AB i uppdrag att direkt efter kommunfullmäktiges beslut påbörja arbetet med utformningen av detaljorganisation för bolaget samt att i samverkan med tekniska förvaltningen
lämna förslag till nödvändiga ekonomiska och administrativa
regleringar mellan kommunen och Luleå Renhållning AB.

Mot beslutet reserverade sig Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP) och
Carola Lidén (C) till förmån för sitt förslag att avslå förslaget om bolagisering
av avfallsverksamheten.

Arbets- och personalutskottet
Bernt Grahn, VD Luleå Kommunföretag AB föredrar ärendet.
Ordföranden (S) yrkar bifall till förslaget.
Anders Josefsson (M) föreslår en återremiss av ärendet för ytterligare
utredning om överföring av avfallsverksamheten till tekniska förvaltningen.
Om förslaget om återremiss faller yrkar Josefsson avslag på Kommunföretags
förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Anders Josefssons förslag om återremiss under
proposition och finner att arbets- och personalutskottet avslår förslaget.
Därefter ställer ordföranden eget förslag under proposition och finner att
arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.
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Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om överföring av
tekniska förvaltningens avfallsverksamhet till Luleå Renhållning AB enligt
utredningens förslag.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.
_____

Kommunstyrelsen
Anders Josefsson (M) föreslår en återremiss av ärendet för ytterligare
utredning om överföring av avfallsverksamheten till tekniska förvaltningen.
Om förslaget om återremiss faller yrkar Josefsson avslag på Kommunföretags
förslag.
Yvonne Stålnacke (S), Annika Eriksson (MP), Lenita Ericson (S) och Omar
Jakobsson (S) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) stödjer Anders Josefssons förslag
Nina Berggård (V) föreslår att ärendet återremitteras. Om förslaget om
återremiss faller yrkar Berggård bifall till arbets- och personalutskottets
förslag.

Proposition
Ordföranden ställer Anders Josefssons förslag om återremiss under
proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Därefter ställer ordföranden Yvonne Stålnackes förslag mot Anders Josefssons
avslagsyrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Yvonne
Stålnackes förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om överföring av
tekniska förvaltningens avfallsverksamhet till Luleå Renhållning AB enligt
utredningens förslag.

Reservation
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP) och Carola Lidén (C) reserverar
sig mot beslutet.
_____

Kommunfullmäktige
Camilla Rydbjörk (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Anders Josefsson (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Erland Nilsson (LBPO) föreslår en återremiss i första hand och i andra hand
yrkar Nilsson avslag på kommunstyrelsens förslag.
Carola Lidén (C) yrkar på återremiss för att ytterligare utreda
avfallsverksamheten och om förslaget faller, yrkar Lidén avslag på
kommunstyrelsens förslag.
Johanna Evans (RS), Karl Petersen (S), Nina Berggård (V), Annika Eriksson
(MP), Göran Öhman (S), Bertil Bartholdson (V) och Yvonne Stålnacke (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anette Asplund (KD) stödjer Carola Lidéns förslag.
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Thomas Olofsson (FP) yrkar på en återremiss för ytterligare utredning om
överföring av avfallsverksamheten till tekniska förvaltningen. Om förslaget
faller yrkar Olofsson avslag på kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Carola Lidéns återremissyrkande under proposition och
finner att fullmäktige avslår förslaget.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons
avslagsyrkande mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av tekniska förvaltningens
avfallsverksamhet till Luleå Renhållning AB enligt utredningens förslag.

Reservationer
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Erland
Nilsson (LBPO) och Anette Asplund (KD) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Tekniska förvaltningen, Luleå Renhållning AB, Luleå Kommunföretag AB
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