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§ 240
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.
Avsändare

Ämne

Sv Kommuner och
Landsting
2013-10-01

Cirkulär 13:49
Preliminära utfall av 2014 års
kommunalekonomiska utjämningssystem och
LSS-utjämning

Sv Kommuner och
Landsting
2013-10-01

Cirkulär 13:50
Ny lag om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler m.m.

Sv Kommuner och
Landsting
2013-10-10

Cirkulär 13:53
Budgetförutsättningar för åren 2013-2017

Kommunsförbundet
Norrbotten och
Norrbottens läns
landsting
2013-09-02

Dnr 2013.690-50
Synpunkter till näringsdepartementet avseende
Europeiska kommissionens revidering av
riktlinjer för finansiering av flygplatser

Länsstyrelsen i
Norrbottens län,
Norrbottens läns
landsting och
Kommunförbundet
Norrbotten
2013-09-23

Dnr 2013.494-50
Synpunkter till infrastrukturminister Catharina
Elmsäter-Svärd avseende förslaget till Nationell
transportplan 2014 – 2025

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Avsändare

Ämne

Norrbottens läns
landsting och Kommunförbundet Norrbotten
2013-09-17

Dnr 2013.494-50
Yttrande till näringsdepartementet över Nationell
plan för transportsystemet 2014-2025

Kommunförbundet och
Norrbottens läns
landsting
2013-09-26

Dnr 2013.691-50
Yttrande till Trafikverket angående flygutredning

Länsstyrelsen i
Norrbottens län
2013-09-26

Dnr 2013.407-214
Avslag på överklagande av kommunfullmäktige i
Luleå kommun beslut från den 17 juni 2013 § 151,
att anta detaljplan för del av centrum, Kajan 18.
Överklagande och länsstyrelsens handlingar har
översänts till mark- och miljödomstolen för
prövning.

Stadsbyggnadskontoret
2013-10-21

Dnr 2013.696-37
Yttrande till Länsstyrelsen i Norrbottens län
gällande revidering av riksintresseområden för
vindbruk i Norrbottens län

Stadsbyggnadskontoret
2013-10-21

Dnr 2013.646-21
Yttrande till Piteå kommun gällande
vindbruksplan Piteå kommun

Luleå kommun
2013-08-21

Dnr 2013.584-22
Boverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter
och allmänna råd om energideklaration för
byggnader, BED 6. Luleå kommun har avstått från
att lämna yttrande.

Barn- och
Dnr 2013.576-60
utbildningsförvaltningen Svar till personalen på Antnässkolan avseende
2013-09-27
utökat anslag för att kunna resa till centralorten
med eleverna
Miljönämnden
2013-09-19

Dnr 2013.672-40
Meddelande till Kommunförbundet Norrbotten
om att Luleå kommun vill delta i Miljösamverkan
Norrbotten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

5 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

Avsändare

Ämne

Boden, Kalix, Piteå,
Älvsbyns och Luleå
kommuner
2013-06-17

Dnr 2013.709-613
Samverkansavtal – femkantens vuxenutbildning

Kommunledningsförvaltningen
2013-10-04

Dnr 2013-698-11
Avsägelse från Maria Von Schantz som borgerlig
vigselförrättare i Luleå kommun

Kommunledningsförvaltningen
2013-10-04

Dnr 2013.699-11
Avsägelse från Maria Von Schantz som borgerlig
officiant i Luleå kommun

Kommunförbundet
Norrbotten
2013-09-26

Kommunförbundet Norrbottens
sammanträdesplan 2014

Kommunförbundet
Norrbotten
2013-10-02

Nyhetsbrev september 2013

Luleå kommunföretag
AB
2013-09-23

Protokoll från styrelsemöte
§ 41 - 50

Kommunala
pensionärsrådet
2013-09-05

Sammanträdesprotokoll
§ 14 – 18

Kommunala
tillgänglighetsrådet
2013-10-01

Sammanträdesprotokoll
§ 12 - 18

Arbets- och
personalutskottet
2013-10-14 § 221

Dnr 2013.730-00
Information om e-förvaltning

Arbets- och
personalutskottet
2013-10-14 § 222

Dnr 2013.731-00
Information om kommunhälsan och dess
organisation

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Avsändare

Ämne

Plan- och
tillväxtutskottet
2013-10-21 § 107

Dnr 2013.741-14
Information om Luleå Näringsliv AB:s
verksamhet

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-09-18 § 40

Information om 5-kantssamverkan

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-09-18 § 41

Information om bränderna i studentboenden

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-09-18 § 42

Information om strategin för ”Samverkan vid
stora olyckor och kriser i Norrbottens län”

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-09-18 § 43

Information om svar på Alarmeringsutredningen

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-09-18 § 44

Information om övriga frågor

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-09-18 § 46

Ekonomisk månadsrapport per den 31 augusti
2013

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-10-23 § 55

Dnr 2013.760-173
Brandutredning Klintvägen 91

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Avsändare

Ämne

Kurser och konferenser
SKL m fl.
Stockholm

Konferens om överenskommelsen inom
integrationsområdet
2013-11-07

Länsstyrelsen i
Norrbottens län
Luleå

Plan- Bygg- och Bostadsdagar
2013-11-19--20

Ledamot som är intresserad av att delta i någon av konferenserna har att
anmäla önskemål om detta till kommunledningsförvaltningens kansli.
Kommunstyrelsens ordförande beslutar sedan om deltagande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 241
Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på
nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande
delegationsordning.

Delegat

Beslutsdatum

Arbets- och personalutskottet
Information om Luleå Hamnfestival 2013

2013-10-28, § 240

Information om världsarvet

2013-10-28, § 241

Dnr 2013.787-05
Upphandling avseende media

2013-10-28, § 251

Dnr 2013.129-192
Beviljad ansökan om serveringstillstånd – Basket
Arenabolaget AB/Luleå Energi Arena

2013-10-21 § 239

Plan- och tillväxtutskottet
Dnr 2013.733-00
Ansökan om bidrag från ”10 000 nya Lulebor”
Anslag – 180 tkr

2013-10-21 § 113

Dnr 2013.712-14
Finansiering av Barents ungdomssamling 2013
Anslag – 21 tkr

2013-10-21 § 114

Kommunstyrelsens ordförande
Dnr 2013.688-105
Ansökan från Filmskaparna Norr om bidrag till
projektet Filmhuset på Kronan. Anslag – 10 000 kr

2013-10-03

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Delegat

Beslutsdatum

Dnr 2013.689-105
Ansökan från Filmskaparna Norr om bidrag till
filmprojektet ”Anton Begins”
Anslag – 15 000 kr

2013-10-03

Dnr 2013.658-105
Avslag på ansökan från Norrbottens
Fotbollsförbund om bidrag till kamratmåltid vid
Norrlandskonferensen den 8-9 november 2013

2013-10-16

Anders Josefsson (M) deltar på Europaforum XIX
Norra Sverige den 23-24 oktober 2013 i Umeå

2013-10-08

Annika Eriksson (MP) deltar på Logistikdag Norr
2013 på Kulturens Hus i Luleå den 14 oktober
2013

2013-10-14

Annika Eriksson (MP) deltar på Filmkonvent ´13
den 3-4 december 2013 på Norrbottensteatern i
Luleå

2013-10-16

Kommunchefen
Antagande av leverantör för hyrbilar –
Hyrbilskonsult i Luleå AB

2013-10-03

Antagande av leverantör avseende IT-baserad
presentationsutrustning – AV Syd Aktiebolag

2013-10-03

Beslut om direktupphandling – Medlemskap i
Husbyggnadsvaror HBV Förening

2013-09-19

Ekonomichefen
Antagande av leverantör avseende kampanj för
folkbokföring av studenter 2013 – Student
Consulting Sweden AB

2013-10-03

Arbetsmarknadschefen
Anställningar

September 2013

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Delegat

Beslutsdatum

Stadsbyggnadschefen (t f)
Anställningar

Augusti – september
2013

Bostadsanpassningsbidrag

2013-08-01 -- 2013-08-31

Bygglovschefen
Bostadsanpassningsbidrag

2013-08-01 -- 2013-09-30

Bostadsanpassningshandläggare
Bostadsanpassningsbidrag

2013-08-01 -- 2013-09-30

Räddningschefen
Anställningar

Juni 2013

Sotning på den egna fastigheten

Juli 2013

Sotning på den egna fastigheten

Augusti 2013

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 242
Remissvar på förslag till Länstransportplan för
Norrbottens län 2014 - 2025
Dnr 2013.627-50

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående som remissyttrande på
förslag till Länstransportplan för Norrbottens län 2014 - 2025.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har översänt ett förslag till ”Länstransportplan för Norrbottens
län 2014 - 2025 på remiss. Kommunens yttrande ska vara Länsstyrelsen
tillhanda senast 2013-10-31.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har gemensamt tagit fram
nedanstående förslag till svar på remissen.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har 2013-10-08 föreslagit
plan- och tillväxtutskottet rekommendera kommunstyrelsen besluta att
lämna nedanstående som remissyttrande.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-10-21 § 109 beslutat bifalla
stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens förslag.

Sammanträdet
Stadsbyggnadskontoret föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Luleå kommuns synpunkter
För lite pengar till infarstrukturen i en av Sveriges kraftigaste
tillväxtregioner
Luleå kommun anser att det är oacceptabelt att så lite pengar kommer en av
Sveriges större tillväxtregioner till del. Länstransportplanens totala ram är

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 242 (forts)
inte tillräcklig för att upprätthålla en säkert, miljöanpassat och robust
transportsystem i Norrbotten.
Enligt förslaget kommer endast tre (3) väginvesteringsobjekt att påbörjas
inom planperioden. Det måste alla inse att det innebär att det inte räcker för
att upprätthålla länets vägnätstandard. Nedbrytningen av vägnätet är mycket
större än de reinvesteringar som planen medger.
Dessutom förutsätter starten av ett av objekten kommunal förskottering vilket
än mer visar på att planens ram är orimligt liten. Objektet på väg 97, Södra
Sunderbyn – Sävast, är mycket angeläget av trafiksäkerhetsskäl men upptar
mer än 27 % av planens totala ram. Det kan inte vara rimligt att en regional
plan ska vara så begränsad att ett enstaka objekt, om det överhuvudtaget kan
genomföras, ska ta så stor del av tillgängliga medel.
Resecentrum
Luleå kommun har inför arbetet med de nationella och regionala
infrastrukturplanerna lyft fram behovet av ett modernt resecentrum som en
viktig fråga. Ett väl fungerande resecentrum är viktigt för ett länscentrum
som Luleå. Det är inte bara kopplat till en kommande kustjärnväg utan
behovet finns redan med dagens tåg- och busstrafik. Därför är det märkligt
att ett nytt resecentrum i Luleå inte ens är omnämnt i förslaget till länsplan.
På sidan 100 räknas några resecentrumåtgärder upp men där saknas Luleå. Vi
kan hålla med om att planeringen ännu inte är konkret inför ett byggande
men kommunens ambition är att det ska finnas ett modernt resecentrum till
2020. Därför bör detta finnas med i länsplanen.
GC-vägar
Regeringen har i direktiven inför framtagandet av de nationella och regionala
infrastrukturplanerna påtalat vikten av en satsning på åtgärder som främjar
gång- och cykeltrafik. I planen har också Länsstyrelsen avsatt en inte
oväsentlig del av ramen till sådana åtgärder. Den begränsade totala ramen
gör dock att det verkliga utfallet blir magert. För en ort som Luleå med ett
relativt stort behov av fler gång- och cykelvägar längs de statliga vägarna
innebär det att endast två objekt kan förverkligas under planperioden fram
till 2025.
Om ramen inte kan utökas är det viktigt att anslaget för gång- och cykelvägar
nyttjas på bästa sätt. Exempelvis bör Trafikverket uppmanas att bygga gång-

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 242 (forts)
och cykelvägar av enklare utförande, grus- istället för asfaltbeläggning, och
prioritera vägar i byar och genom byar så att framförallt barn inte behöver
nyttja landsvägen för att ta sig inom byn.
Lista på våra regionala objekt
I arbetet inför framtagandet av länsplanen har Luleå kommun i
angelägenhetsordning lyft fram följande objekt:
Resecentra i Luleå centrum och vid Luleå flygplats
Förbättrad vägförbindelse till Luleå flygplats från de nationella och
regionala vägnäten.
Gång- och cykelväg längs Björsbyvägen mellan Haparandavägen och
Bensbyvägen.
Norrleden mellan E4/Rutvik till Riksväg 97/Sunderbybäcken.
Ny anslutning mot Riksväg 94 norr om Alvik och trafiksäkerhetsåtgärder
längs väg 582.
Gång- och cykelväg mellan Kallax by och Bergnäset.
Gång- och cykelväg längs E4 mellan Nickbyn och Persön.
Trafiksäkerhetsåtgärder genom Kallax by på väg 580.
Trafiksäkerhetsåtgärder genom Niemisel på väg 760.
Gång- och cykelväg mellan Råneå och Böle.
Gång- och cykelväg mellan Måttsund och Antnäs.
Pendlarparkeringar längs prioriterade kollektivtrafikstråk.
Tillgänglighets-, miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på Bodenvägen,
Svartövägen och Uddebovägen för försörjning av strategisk hamn.
Siktröjningar längs statliga vägar.
Norrleden östra delen, Rutvik - Luleå hamn.
Förbifart Antnäs med ny anslutning för Riksväg 94 mot E4.
Gång- och cykelväg mellan Bergnäset och Avan.
Av dessa objekt är det endast gång- och cykelvägarna längs Björsbyvägen och
mellan Bergnäset och Kallax by som finns omnämnda i förslaget till plan.
Detta visar med all önskvärd tydlighet att planens totala ram inte på något
sätt lever upp till behovet i Luleå kommun och troligen inte alls heller till
behoven i länet.
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§ 242 (forts)

Beslutsunderlag
Remissversion - Länstransportplan för Norrbottens län 2014 – 2025
(bifogad sammanfattning)
Stadsbyggnadskontorets och tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
2013-10-08
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-10-21 § 109

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 243
Anslutningsavgifter bredband
Dnr 2012.612-20

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

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

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifall till plan- och tillväxtutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer plan och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Projektdirektiv
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-13 §111
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-14
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-10-21 § 110
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§ 244
Markanvisning och fastighetsförsäljning till H o J
Arkitekter Ingenjörer AB på del av Innerstaden 2:1, i Luleå
kommun
Dnr 2013.735-24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till stadsbyggnadskontoret att
upprätta detaljplan för del av Innerstaden 2:1, anvisa mark till H o J
Arkitekter och Ingenjörer AB på del av Innerstaden 2:1 i enlighet med
villkoren nedan samt att uppdra till stadsbyggnadschefen att genomföra
fastighetsförsäljningen och underteckna erforderliga köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
H o J Arkitekter Ingenjörer AB begär i en skrivelse till kommunstyrelsen att
få markanvisning och rätt att förvärva ett markområde av fastigheten
Innerstaden 2:1. Området är beläget intill kyrkogården i korsningen
Gammelstadsvägen/ Landsgatan/ Kungsgatan. Företaget vill uppföra ett
bostadshus med ca 26 lägenheter och några affärslokaler i markplan.
Byggnaden avses vara en miljöcertifierad byggnad i passivhusteknik.
Det sökta området är i gällande detaljplan från 1984 avsatt som park eller
plantering. Området är inte iordningställt som ett parkområde utan korsas
idag av gång- och cykelvägar genom gräsytor med enstaka björkar. Området
har i Program till Vision Luleå 2050 pekats ut som ett område som kan
utvecklas och förtätas. Stadsbyggnadskontoret bedömer i samråd med
Tekniska förvaltningen att det aktuella området är lämpligt för förtätning och
föreslår därför att detaljplan påbörjas och att markanvisning ges till Ho J
Arkitekter Ingenjörer AB. I detaljplanearbetet är det viktigt att gång- och
cykelstråken förbi området säkerställs.
Markanvisningen föreslås gälla med nedanstående villkor. H o J Arkitekter
och Ingenjörer AB erhåller markanvisning på del av Innerstaden 2:1 i
korsningen Gammelstadsvägen/Kungsgatan för byggande av ca 26
lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Husproduktionen ska vara påbörjad i
väsentlig omfattning senast två år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
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Innan marköverlåtelse sker ska bolaget redovisa tidplan för husproduktionen
och dess färdigställande.
Markpriset ska beräknas enligt den vid försäljningstidpunkten gällande
kommunala taxan för tomtmark. Markområdet överlåtes i befintligt skick. H
o J Arkitekter Ingenjörer AB svarar för allt arbete och alla åtgärder inom det
anvisade området. Bolaget erlägger avgift för lagfart, bygglov inkl planavgift,
va-anläggning, el, fjärrvärme mm enligt gällande taxor. Kommunen svarar
för fastighetsbildningskostnader. Om H o J Arkitekter och Ingenjörer AB inte
har påbörjat husproduktion i väsentlig omfattning senast två år efter det att
detaljplanen för området vunnit laga kraft förfaller denna markanvisning
utan rätt för H o J Arkitekter och Ingenjörer AB till ersättning för nedlagda
kostnader.
Stadsbyggnadskontoret har 2013-10-08 föreslagit plan- och tillväxtutskottet
rekommendera kommunstyrelsen besluta att uppdra till
stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för del av Innerstaden 2:1, att
anvisa mark till H o J Arkitekter och Ingenjörer AB på del av Innerstaden 2:1 i
enlighet med villkoren nedan, och att uppdra till stadsbyggnadschefen att
genomföra fastighetsförsäljningen och underteckna erforderliga
köpehandlingar.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-10-2 § 111 beslutat bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden (S) informerar om inkommen skrivelse från närboende till
markområdet.
Anders Josefsson (M) föreslår bifall till plan- och tillväxtutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Skrivelse till stadsbyggnadskontoret 2013-08-14 från H o J Arkitekter och
Ingenjörer AB
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-08
Plan– och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-10-21 § 111
Skrivelse från närboende
Karta över utpekat område (bilaga)

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
H o J Arkitekter och Ingenjörer AB
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§ 245
Begäran om markanvisning för kvarteret Cedern,
Östermalm i Luleå kommun
Dnr 2013.734-24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Egendomsbörsens begäran om
markanvisning för kvarteret Cedern på Östermalm

Sammanfattning av ärendet
Egendomsbörsen genom Mikael Skogqvist har kommit in med en begäran om
markanvisning för kvarteret Cedern på Östermalm. Egendomsbörsen vill
bygga mindre friköpta hus tänkta att fungera som övergångsboende för
pensionärer. Egendomsbörsen menar att denna typ av hus skulle vara
attraktiva för dagens pensionärer som vill lämna sina stora hus och som
därmed skulle bidra till att skapa flyttkedjor i Luleå.
Kvarteret Cedern är i gällande detaljplan från 1951 avsatt som park,
plantering och område för idrottsändamål. Området har fungerat som park
och område för idrott ända sedan 1920-talet. Under 2000-talet byggdes en
lekplats på området. Parken är välbesökt. Kommunen har i sin Översiktsplan
för Centrum och Östermalm angett att grönstrukturens funktioner och
kvalitet ska ses över och förstärkas. I Program C anges att Cedern är en park
som ska bevaras och utvecklas. Stadsbyggnadskontoret bedömer i samråd
med Park och Natur på tekniska förvaltningen att grönstrukturen i centrum
har ett högt socialt värde och en viktig funktion som plats för lek och att
området därför bör bevaras.
Stadsbyggnadskontoret har 2013-10-07 föreslagit plan- och tillväxtutskottet
att rekommendera kommunstyrelsen besluta avslå Egendomsbörsens
begäran.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-10-21 § 112 beslutat bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Egendomsbörsens skrivelse 2013-05-01
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-10-07
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-10-21 § 112
Karta över utpekat område (bilaga)

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Kvarteret Cedern
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§ 246
Medborgarförslag om mer graffiti i Luleå
Dnr 2012.613–008
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget med motiveringen
att befintliga graffitiplank tillsammans med planerad utsmyckning inom
ramen för projekt D.I.O.R. säkerställer tillgången till graffiti inom Örnäset.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Aronsson Nordmark föreslår i bifogat medborgarförslag 2012-09-20
att möjlighet ges till graffitimålare att pryda Örnäsets sporthall, gångtunnlar
och bullerplank. Birgitta Aronsson Nordmark vill visa att på Örnäset får
ungdomar ta plats. Hon menar att med mer tillåten graffiti skulle klottret i
området minska.
Kommunfullmäktige har 2012-10-29 § 218 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter överlämnat ärendet för
yttrande till kulturnämnden, tekniska nämnden och fritidsnämnden.
Tekniska nämnden 2013-04-25 § 72, kulturnämnden 2013-09-24 § 80 och
fritidsnämnden 2013-05-15 § 44 har beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget med motiveringen att befintliga graffitiplank tillsammans
med planerad utsmyckning inom ramen för projekt D.I.O.R. säkerställer
tillgången till graffiti inom Örnäset.
Vid kulturnämndens sammanträde reserverade sig Nils Matti (V) mot
beslutet.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 243 beslutat föreslå
fullmäktige avslå medborgarförslaget med motiveringen att befintliga
graffitiplank tillsammans med planerad utsmyckning inom ramen för projekt
D.I.O.R. säkerställer tillgången till graffiti inom Örnäset.
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Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbets- och personalutskottets förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Tekniska nämndens, kulturnämndens och fritidsnämndens yttrande
I handlingsplan för att minska klotter och skadegörelse, daterad 2007-03-01
finns avsnittet möjliggöra graffiti. Där står att man ska föra dialog med
ungdomar för att möjliggöra graffiti. Kultur- och fritidsförvaltningarna ska
tillsammans med ungdomar utarbeta förhållningssätt så att graffitiväggar och
andra lagliga utrymmen kan skapas. Det kan vara beställningar från
fastighetsägare eller väggar/utrymmen som upplåts till ungdomar där de
själva bestämmer vad som ska uppföras. Arbetet ska ske i samverkan med
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Kulturförvaltningen vill
vara en självklar partner när det gäller estetiken i det offentliga rummet.
Projektet D.I.O.R, Ungdomars delaktighet och inflytande i det offentliga
rummet pågår år 2012 och 2013. Finansieringen sker genom ”särskilda medel
för folkhälsa” som stadsbyggnadskontoret förfogar över. Projektägare är
fritidsförvaltningen. Tekniska förvaltningen och Luleå lokaltrafik är
medsökande. Projektet fokuserar på bild, form och färg.
Inom ramen för projektet planeras utsmyckning av ett par gångtunnlar och
busskurar. Som grund ska en skiss som visar grafisk design tas fram. Arbetet
kommer att genomföras under sommaren 2013 med hjälp av feriearbetande
ungdomar och ungdomar från fritidsgårdar. Inom Örnäset finns två
graffitiplank, varav ett under tak.
Bullerplank kan utsmyckas på många sätt, ett bra exempel kan ses längs
Bodenvägen. Tillåts graffiti på ett plank är risken stor att även andra plank
bemålas eller nedklottras. Det finns även en trafiksäkerhetsaspekt på detta
eftersom graffitikonstnärer befinner sig mellan planket och vägbanan och
utsätts då för trafikfara då fordon passerar på vägbanan nära dem.
Örnnäsets sporthall är ritad och färgsatt av en arkitekt. En större
fasadändring som förändrad färgsättning kan medföra att bygglov krävs och
berörda sakägare hörs vilka kan överklaga eventuellt bygglov. Dessutom
förändras den arkitektoniska estetiken och den framtida underhållskostnaden
av fasaden ökar, därmed skall graffiti inte tillåtas på väggarna. Vid
sporthallens entré skall en installation med skapande föränderlig konst
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

24 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 246 (forts)
uppföras. Konsten produceras av unga i Luleå. Detta sker genom projektet
D.I.O.R.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Birgitta Aronsson Nordmark (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 218
Kulturnämndens beslut 2013-09-24 § 80
Fritidsnämndens beslut 2013-05-15 § 44
Tekniska nämndens beslut 2013-04-25 § 72
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 243
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§ 247
Motion om medlemsansökan i Klimatkommunerna
Dnr 2013.401-008

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

Reservation
Nina Berggård (V) och Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bertil Bartholdsson, för vänsterpartiet, föreslår i bifogad motion att Luleå
kommun ser till att kvalificera sig samt därefter söka medlemskap i
föreningen Klimatkommunerna.
Klimatkommunernas mål och syfte är till gagn för Luleå kommun och ligger
också i linje med de målsättningar som uttrycks bland annat i programmen
som Luleå ska anta inför Vision 2050.
Arbetet för en klimatomställning är en av de viktigaste framtidsfrågorna för
Luleå och Sverige och internationellt. Medlemskap i Klimatkommunerna är
en bland många åtgärder som kan bidra till att stärka oss och andra i
omställningsarbetet.
Kommunfullmäktige har 2013-05-27 § 143 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli
har begärt in yttrande över motionen från miljönämnden och
stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret och miljökontoret har beslutat föreslå
kommunstyrelsen att avslå motionen med hänvisning till kommunens
medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner. Miljönämnden har dock
vid sitt sammanträde 2013-09-19 § 54 beslutat föreslå kommunstyrelsen att
tillstyrka motionen.
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Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 227 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till kommunens
medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner.

Sammanträdet
Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP) och Göran Öhman (S) föreslår
bifalla motionen.
Ordföranden (S) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Vänsterpartiets motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 § 143
Miljönämndens förslag till beslut 2013-09-19 § 54
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-08-13
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 227
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§ 248
Medborgarförslag om arbetskläder för personal inom
förskolan
Dnr 2013.121-008

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget med motiveringen
att barn- och utbildningsnämnden saknar ekonomiska förutsättningar att
tillhandahålla arbetskläder för all personal inom förskolan, skyddskläder
tillhandahålls där så krävs samt uppdra till barn- och utbildningsnämnden att
fortsätta undersöka möjligheterna att teckna en samverkansöverenskommelse
med socialnämnden gällande subventionerade profilkläder.

Reservation
Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Sana Suljanovic (M) och Nina
Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Anneli Lifbom och Ulrika Bäckström föreslår i ett medborgarförslag
2013-02-07 att kommunen bekostar arbetskläder/skyddskläder för personal
inom förskoleverksamheten samt att barn- och utbildningsnämnden i
samband med budgetbehandlingen beviljas ett ökat anslag för att bekosta
detta. Lifbom och Bäckström anser att detta är en jämställdhetsfråga. Vissa
yrkesgrupper i kommunen har betalda arbetskläder och andra inte. Det borde
vara en självklarhet med betalda arbetskläder i ett jobb där slitage och
nedsmutsning är frekvent förekommande.
Kommunfullmäktige har 2013-02-25 § 37 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn- och
utbildningsnämnden och ekonomikontoret.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 77 beslutat föreslå
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde reserverade sig Annika
Sundström (V), Ingrid Elisabeth Wikström (C), Mikko Heikkinen (FP),
Camilla Rydbjörk (M) och Samuel Ek (KD) mot beslutet till förmån för eget
lagt förslag om att ”förstärkningsplagg och ytterplagg mot kyla” ska
tillhandahållas.
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget
med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 244 beslutat bifalla
ekonomikontorets förslag.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C), Sana Suljanovic (M), Nina Berggård
(V) föreslår bifalla motionen med tillägget att ”förstärkningsplagg och
ytterplagg mot kyla” ska tillhandahållas.
Annika Eriksson (MP) föreslår återremiss för att utreda behovet samt göra en
kostnadsberäkning.
Ingrid Norberg (S) föreslår bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Annika Erikssons förslag om återremiss under
proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag och Thomas
Olofssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets-och personalutskottets förslag.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Arbetsmiljöreglerna på våra arbetsplatser styrs framförallt av
arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöförordningen (AMF). Enligt
arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:3 skiljer man på arbets- och
skyddskläder. Det finns inga regler som säger att arbetsgivaren ska stå för
arbetskläder. Däremot är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla
skyddskläder.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Om arbetsgivaren vill tillhandahålla sina anställda ordinära klädesplagg, t.ex.
jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor utan att skatteplikt ska
uppkomma bör vissa krav vara uppfyllda. Kläderna bör;
1. Utgöra arbetskläder d.v.s. de tillhandahålls för att användas i tjänsten,
2. Vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställde,
3. Vara avpassade för tjänsten d.v.s. plaggen bör vara enhetliga för viss
personal eller ha någon särskild egenskap, och
4. Vara försedd med arbetsgivarens namn eller logotyp, så att de märkbart
avviker från vanliga plagg
För skattefrihet för sådana plagg räcker det således inte att de är försedda
med logotyp, eller att plagen enligt avtal inte får användas privat, utan
samtliga ovan nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda.
Skattefrihet bör dock gälla om anställd i samband med särskilda
arbetsuppgifter tillfälligt lånar plagg som arbetsgivaren äger och förvarar på
arbetsplatsen för att kunna nyttjas av olika anställda.
Förvaltningen har idag ca 756 ordinarie anställda samt många vikarier inom
förskolan. Det medför stora kostnader vid ett eventuellt beslut om att
kommunen ska tillhandahålla arbetskläder.
Förvaltningen föreslår att en samverkansöverenskommelse görs med
socialförvaltningen, gällande möjligheten att via verksamheten Jobbcenter
Södra erbjuda subventionerade ändamålsenliga profilkläder, med olika
funktioner t ex vinterjackor, vind- och regnkläder, strumpor etc.
En dialog har påbörjats med socialförvaltningen gällande detta. Dock måste
den ekonomiska insatsen klargöras före beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anneli Lifbom och Ulrika Bäckström (bilaga)
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-25 § 77
Ekonomikontorets yttrande 2013-10-07
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 244
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Beslutet skickas till
Anneli Lifbom
Ulrika Bäckström
Barn- och utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
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§ 249
Slutbetänkande över Patientmaktsutredningen –
Ansvarsfull hälso- och sjukvård, SOU 2013:44
Dnr 2013.575–74

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lämnar remissvar över slutbetänkande av
patientmaktsutredningen – Ansvarsfull hälso- och sjukvård, SOU 2013:44 till
Socialdepartementet enligt upprättad skrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter över ovanstående
slutbetänkande. Sammanfattning av betänkandet bifogas. Remissvaret ska
vara Socialdepartementet tillhanda senast den 15 november 2013.
Socialnämnden har 2013-10-25 § 189 beslutat föreslå kommunstyrelsen lämna
remissvar enligt upprättad skrivelse.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 245 beslutat föreslå
kommunstyrelsen lämna remissvar enligt upprättad skrivelse.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Socialnämndens förslag till yttrande
Utredningen föreslår en lagändring med ikraftträdande den 1 januari 2015.
Patientmaktsutredningen har i uppdrag att föreslå hur patientens ställning
inom och inflytande över hälso- och sjukvården ska stärkas. Idag ser man
skillnader i den hälso- och sjukvård som ges och utredningen har sett på
frågan ur tre olika perspektiv – regionalt-, system och individ perspektiv.
Syftet med det nya lagförslaget är att stärka patientens ställning i kontakt
med hälso- och sjukvård. Socialförvaltningen ser detta som positivt genom att
patienten i det nya lagförslaget ges större möjlighet att påverka sin egen vård.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsunderlag
Slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)
Sammanfattning (bilaga)
Socialförvaltningens yttrande 2013-09-24
Socialnämndens allmänna utskotts beslut 2013-10-16 § 109
Socialnämndens beslut 2013-10-25 § 189
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 245

Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 250
Intresseanmälan om fortsatt utredning kring bildande av
ett kommunalförbund för de kommunala
gymnasieorganisationerna i 4-kanten
Dnr 2013.693-10

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

Reservation
Sana Suljanovic (M) reserverar sig mot beslutet.

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

Sammanträdet
Sana Suljanovic (M) föreslår avslå arbets- och personalutskottets förslag.
Ingrid Norberg (S) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag och Sana
Suljanovics förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets- och personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 251
Motion om klassmorfar och klassmormor
Dnr 2013.362-008

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

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund, för kristdemokraterna föreslår i bifogad motion att
kommunen inför ett system med ”Klassmorfar & Klassmormor” vilket
innebär att någon extra vuxen finns i barnens närhet; i klassrummet, i slöjden,
vid datorn, på raster, under lunchen, på studiebesök osv. Han eller hon
lugnar, tröstar, svarar på frågor och delar med sig av sina egna
livserfarenheter. Det är ett meningsfullt och stimulerande arbete som
utvecklar såväl barnen som de vuxna.
Klassmorfar/mormor-verksamheten har i många kommuner fått stor respons
och bidrar till ett bättre pedagogiskt klimat för läraren och samtidigt är
klassmorfar/mormor ett stort stöd för barnen. Resultaten är tydliga att barnen
mår bättre, lektionerna har blivit lugnare, incidenter av mobbning och
vandalism minskar.
Anette Asplund föreslår att barn- och utbildningsnämnden undersöker
förutsättningarna att starta upp projektet klassmorfar/klassmormor för fritids,
förskola och grundskola i Luleå kommun samt undersöker möjligheterna till
eventuell samverkan med arbetsförmedlingen.
Kommunfullmäktige har 2013-04-29 § 115 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunledningsförvaltningens kansli
har begärt in yttrande från barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 78 beslutat föreslå
fullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att pågående samverkan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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med arbetsmarknadsförvaltningen ger optimala förutsättningar för att
matcha arbetssökande med behovet av extra vuxna i skolan i Luleå.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde reserverade sig Samuel Ek
(KD) mot beslutet.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 251 beslutat föreslå
fullmäktige avslå motionen med hänvisning till att pågående samverkan med
arbetsmarknadsförvaltningen ger optimala förutsättningar för att matcha
arbetssökande med behovet av extra vuxna i skolan i Luleå.

Sammanträdet
Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP), Ingrid Norberg (S), Yvonne
Stålnacke (S) föreslår bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Föreningen klassmorfar uppvaktade barn- och utbildningsförvaltningen
redan 2011, vilket resulterade i en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen.
Då klargjordes de politiska beslut som styr Luleå kommuns hållning gällande
arbetsmarknadsåtgärder samt ansvar och roller i relation till
arbetsförmedlingen. Luleå kommun prioriterar satsningar som ger optimala
möjligheter att möta arbetssökandes behov med kommunala verksamheters
efterfrågan.
Barn- och utbildningsförvaltningen valde då som nu att bidra till ett
kommungemensamt förhållningssätt och samverkar därför med
arbetsmarknadsförvaltningen i alla frågor som rör arbetsmarknadsåtgärder.
Arbetsmarknadsförvaltningen har väl fungerande samverkan med
arbetsförmedlingen och via arbetsmarknadsförvaltningen säkerställs att
arbetsmiljöansvar och facklig samverkan tillgodoses. Arbetsmarknadsavdelningen har den kompetens som krävs för att matcha skolors behov av
”extra vuxna” i skolvardagen. Av ca 2000 personer som är aktuella för någon
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placering kan ca 10 placeras inom barn- och utbildningsförvaltningen och ca
20 inom socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 §115
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-25 § 78
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-08-20
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 224
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§ 252
Motion om förstärkning av elevhälsan
Dnr 2013.363-008

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 79 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen utifrån att pågående översyn av en samlad
elevhälsa är i enlighet med motinens intentioner.
Arbets- och personalutskottet har 2013-11-11 § 252 beslutat föreslå
kommunstyrelsen rekommendera fullmäktige att bifalla motionen utifrån att
pågående översyn av en samlad elevhälsa är i enlighet med motionens
intentioner.

Sammanträdet
Ingrid Norberg (S) föreslår bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Utifrån den nya skollagens krav sker för närvarande en översyn av en samlad
elevhälsa inom barn- och utbildningsförvaltningen. Sökta och erhållna
statsbidrag har bidragit till en utökning av befintliga resurser med fyra
tjänster för kurator och fyra tjänster för specialpedagog. I pågående översyn
förtydligas betydelsen av en stark elevnära elevhälsa samt ett extra stöd i
form av en central enhet med specialistkunskaper som når ut över alla
skolenheter.
Elevhälsan skall arbeta utifrån ett folkhälsoperspektiv. Främjande och
förebyggande arbete skall stödja elevens lärande och utveckling. Barn- och
utbildningsförvaltningens pågående översyn av elevhälsan har fokus på att
bygga starka lokala elevhälsoteam med rektor, specialpedagog, kurator och
skolsköterska. Detta lokala elevhälsoteam är elevnära och ger möjlighet till
samverkande kompetenser med uppdrag att se till elevens olika behov av
stöd för sin utveckling. Den centrala specialistenheten är ett kunskapskomplement med psykolog, skolläkare och fördjupade kompetenser inom
specialpedagogik.
Genom en väl fungerande verksamhetsplan tydliggörs ansvar, roller och
rutiner för samverkan mellan lokal och central elevhälsa samt med externa
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aktörer, vilket optimerar resurser för elevens trygghet och möjlighet att nå
skolans mål.
Verksamhetsplanen skall vara vägledande för all personal och ge stöd i
arbetet med att verka utifrån skollagens krav, där elevens rätt till stöd och
tillgång till olika professioner tydliggörs.
Barn- och utbildningsförvaltningens avsikt är att fortsatt söka statliga medel
för att ytterligare förstärka den samlade elevhälsan.

Beslutsunderlag
Kristdemokraternas motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 116
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-25 § 79
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-11-11 § 252
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§ 253
Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i förskolan
Dnr 2012.629-008

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

Reservationer
Nina Berggård (V) och Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg, för rättviseparitet socialisterna, föreslår i en motion med
målet att kvalitetssäkra verksamheterna vid vikariebehov, att
En utredning tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om
hur en vikariepool med tillsvidareanställd personal i förskolan ska kunna
införas
Utredning och införande sker i samverkan med berörda fackliga
organisationer
En utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att
systemet införts
Samordning med en eventull vikariepool inom t.ex. grundskolan tas upp
för diskussion om liknande beslut tas där.
Kommunfullmäktige har 2012-10-29 § 212 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-05-23 § 56 beslutat avslå motionen
om en vikariepool. Lokala vikariepooler finns däremot idag inom ett antal
förskoleområden.
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Kommunstyrelsen arbets- och personalutskott har 2013-06-17 § 154 beslutat
att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden för att förtydliga
ställningstagandet.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 84 beslutat föreslå
fullmäktige tillstyrka motionen utifrån att lokala vikariepooler redan finns på
ett flertal förskolenheter inom förvaltningen.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde reserverade sig Annika
Sundström (V), Ingrid Elisabeth Wikström (C), Mikko Heikkinen (FP),
Camilla Rydbjörk (M) och Samuel Ek (KD) mot beslutet till förmån för eget
förslag som innebär att en utredning genomförs enligt motionen.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 226 beslutat tillstyrka
motionen utifrån att lokala vikariepooler redan finns på ett flertal
förskoleenheter inom förvaltningen.
Vid arbets- och personalutskottets sammanträde reserverade sig Nina
Berggård (V) mot beslutet.

Sammanträdet
Nina Berggård föreslår bifall till motionen i sin helhet.
Ingrid Norberg (S) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag och Nina
Berggårds förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets- och personalutskottets förslag.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att vikarieproblematiken främst
beror på att frånvaron i organisationen är större än tillgången på vikarier.
Skolchefen har gett verksamhetscheferna för förskola och skola uppdraget att
vidta åtgärder för att minska den planerade frånvaron i verksamheterna.
Vid arbets- och personalutskottets sammanträde den 17 juni 2013
förtydligade Jonas Brännberg, att motionen inte avsåg en (1) vikariepool.
Motionen avsåg flera vikariepooler inom förvaltningen.
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Beslutsunderlag
Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i förskolan
(bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-10-29 § 212
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts beslut om
återremiss 2013-06-17 § 154
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-09-25 § 84
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 226
Tjänsteskrivelse svar på motion om tillsvidareanställda i
vikariepool i förskolan
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§ 254
Medborgarförslag om belysning runt Höträsket på
Bergnäset
Dnr 2013.60-008

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om belysning runt
Höträsket på Bergnäset.

Sammanfattning av ärendet
Kaj Jakobsson föreslår i medborgarförslag 2013-01-17 att belysning sätts upp
runt hela Höträsket på Bergnäset. Detta för att öka tillgängligheten och
tryggheten runt Höträsket när man ska ta en promenad, joggingtur eller
skidtur. Som det är nu är endast halva motionsspåret ljussatt.
Kommunfullmäktige har 2013-01-28 § 7 beslutat överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunledningsförvaltningens
kansli har därefter överlämnat medborgarförslaget för gemensamt yttrande
till tekniska nämnden och fritidsnämnden.
Fritidsnämnden och tekniska nämnden har (2013-09-18 § 82 respektive 201308-29 § 126) beslutat föreslå kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 229 beslutat föreslå
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.

Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbets- och personalutskottets förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Fritidsnämndens yttrande
Luleå kommun har många kilometer belysta motionsspår och gångstigar.
Dessa är utspridda i kommunen, Ormberget, Bergnäset, Gammelstad och
Råneå, mm. Bergnäset har redan belysta motionsspår och gångstigar.
Förvaltningen prioriterar upprustning av befintliga spår. I nuvarande budget
finns inte utrymme för fler belysta motionsspår.

Tekniska nämndens yttrande
Nuvarande spår är belyst på en sträcka av 4 km. Det underhålls även
vintertid som skidspår. Spåret är lättillgängligt för närboende och från
Nordkalottens anläggning. För att förbinda de belysta delarna runt Höträsket
krävs 1 km ny belysning, där en del passerar en smal remsa mellan Höträsket
och ett befintligt sågverk, vilket förtar naturupplevelsen och inte ger någon
ökad tillgänglighet. Kostnaden för en utökad belysning uppgår till minst
500 000 kronor.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kaj Jakobsson
Kommunfullmäktiges beslut 2013-05-27 § 149
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-08-29 § 126
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013-09-18 § 82
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 229

Beslutet skickas till
Kaj Jakobsson
Tekniska nämnden
Fritidsnämnden
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§ 255
Motion om gratisbad för Luleås ungdomar
Dnr 2013.473-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Annika
Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag och Thomas
Olofssons förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets- och personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Folkpartiets motion (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-01-28 § 7
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013-09-18 § 80
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 230
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§ 256
Medborgarförslag om staty till Martin Ljungs minne
Dnr 2011.196–00
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ingrid Kollberg, för Notvikens intresseförening, anför följande i ett
medborgarförslag 2011‐10‐26.
Notvikens intresseförening är en förening för oss som bor i Notviken och har
som mål att medverka till bra trivsel och god miljö. Föreningen vill lämna ett
förslag om önskemål att få hedra Martin Ljung som var född i Notviken
(Vagngatan). Vi önskar att Martin Ljung hedras med en staty i lekparken som
ligger vid Bromsargatan, Boggiegatan och Verkstadsvägen samt att parken
döps till Martin Ljungs park.
Kommunfullmäktige har 2011-11-28 § 250 beslutat att remittera förslaget till
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Kommunledningsförvaltningens
kansli har begärt yttrande över förslaget från kulturnämnden.
Kulturnämnden har 2012-10-25 § 72 beslutat bordlägga medborgarförslaget
och 2013-09-24 § 78 beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 246 beslutat föreslå
kommunstyrelsen lämna ärendet utan beaktande och därmed avslå
medborgarförslaget.
Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Kulturnämndens yttrande
Kulturnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ge förslag på hur
kommunen skall hedra Martin Ljungsminne. I avvaktan på beslut i denna
fråga har kulturnämnden 2012-10-25 § 72 bordlagt Notvikens
intresseförenings medborgarförslag om en staty av och till Martin Ljungs
minne.
För att hedra Martin Ljungs minne beslöt byggnadsnämnden under våren
2013, efter ett medborgarförslag, att Vagngatan i Notviken ska byta namn till
Martin Ljungs gata. Därmed anser kulturförvaltningen att medborgarförslaget
om att hedra Martin Ljungs minne som tillgodosedd.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ingrid Kollberg, 2011-10-26
Kommunfullmäktiges beslut 2011-11-28 § 250
Kulturnämndens beslut 2012-10-25 § 72
Kulturnämndens beslut 2013-09-24 § 78
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 246

Beslutet skickas till
Ingrid Kollberg
Kulturnämnden
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§ 257
Medborgarförslag om skyltning och röjning vid
Tyskmagasinen i Karlsvik
Dnr 2013.188–008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

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

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gustaf Johansson Oja, 2013-06-17 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-06-17 § 171
Karlshäll fördjupad förstudie 2005
Tekniska nämndens beslut 2013-04-25 § 71
Kulturnämndens beslut 2013-09-24 § 76
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 247
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§ 258
Finansiering av invigningsceremoni vid Barnallergiåret
Dnr 2013.459-042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om finansiering av
invigningsceremoni för Barnallergiåret 2013/2014.

Sammanfattning av ärendet
Astma- och allergiföreningen i Luleå ansöker om 100 tkr för
invigningsceremoni i Luleå samband med inledningen av Barnallergiåret
2013/2014. Barnallergiåret är en landsomfattande kampanj som drivs av
Astma- och allergiförbundet.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 232 beslutat föreslå
kommunstyrelsen avslå ansökan om finansiering av invigningsceremoni vid
Barnallergiåret 2013/2014.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret menar att barnallergiåret har ett bra syfte, och hoppas att
Luleå kommun genom de kommunala förvaltningar som berörs ska kunna
medverka under Barnallergiåret. Utvecklingskontoret har prövat om
invigningsceremonin skulle kunna finansieras inom ramen för
marknadsföringsanslaget, men menar att eventet inte kan finansieras på
grund av att andra satsningar prioriteras. Utvecklingskontoret föreslår att
ansökan om medel till invigningsceremonin avslås. Utvecklingskontoret
kommer att se om det finns möjligheter att genom föreläsargåvor bidra till
marknadsföring av platsen Luleå och därigenom bidra till invigningen.

Beslutsunderlag
Ansökan om anslag till invigningsceremoni för Barnallergiåret 2013/2014
(bilaga)
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 232
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Beslutet skickas till
Astma och Allergiföreningen i Luleå
Utvecklingskontoret
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§ 259
Arbetsmarknadsinsatser för unga vuxna
Dnr 2012.815–12

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna arbetsmarknadsförvaltningens
yttrande till Luleå kommuns revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns revisorer har tagit del av kommunstyrelsens yttrande över
revisionsrapporten Arbetsmarknadsinsatser för unga vuxna. Revisorerna
önskar få en skriftlig redogörelse senast 2013-11-13 för vilka åtgärder som
faktiskt vidtagits med anledning av de utvecklingsområden och
rekommendationer som lyfts fram i revisionsrapporten och vad som ännu
kvarstår att arbeta vidare med.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från
arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 248 beslutat föreslå
kommunstyrelsen överlämna arbetsmarknadsförvaltningens yttrande till
Luleå kommuns revisorer.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Dialogen mellan kommunstyrelse och arbetsmarknadsförvaltningen behöver
struktureras/formaliseras bättre. Uppföljning och rapportering av olika
satsningar behöver förbättras.
Dialogen med kommunstyrelsen kommer med start första kvartalet 2014 att
formaliseras så att kvartalsvisa avstämningar görs mellan förvaltningen och
kommunstyrelsen via arbets- och personalutskottet (APU). Förutom de
planerade avstämningarna kommer särskilda ärenden att tas upp vid behov i
APU. Den utökade dialogen inleds med att arbetsmarknadsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

57 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 259 (forts)
bjuder in kommunstyrelsen till ett informationstillfälle om förvaltningens
verksamheter i början av året.
Ansvaret för verksamhetens fortsatta drift efter projekttidens slut behöver
tydliggöras redan vid uppstart av nya projekt inom
arbetsmarknadsförvaltningen.
För att tydliggöra hur projektverksamheten ska tillvaratas har
Arbetsmarknadsförvaltningen inför 2014 satt som mål i styrkorten att
implementera och vidareutveckla den process som har utarbetats i projekt
Unga Till Arbete i Norr, UTAN, och Ungdomssatsningen.
Kommunikationen mellan arbetsmarknads- respektive socialförvaltningen
avseende fortsatta insatser för enskilda individer och hur uppföljningen ska
ske kan förbättras.
Projekt Unga Till Arbete i norr och Arbetsmarknadsavdelningen har
tillsammans med socialförvaltningens socialsekreterare, biståndshandläggare
samt gruppledare regelbundna träffar med uppdatering och avstämning
kring aktuellt läge samt olika insatser och roller.
När en ung person med försörjningsstöd anvisas till Unga Till Arbete i Norr
får arbetsamarknadskonsulten en tydlig rapport kring deltagarens behov av
socialsekreteraren och när deltagarean går in i statligt
arbetsmarknadsprogram avlämnas en summerande slutrapport till
socialsekreteraren.
Om behov uppstår under anvisningstiden rapporterar
arbetsmarknadskonsult till socialsekreterare eventuella avvikelser från
deltagandet i projektet. Vid behov genomförs trepartsamtal med berörd
deltagare för att bättre följa upp planeringen mot arbete eller studier. I vissa
fall sker detta redan vid anvisningen för att tydliggöra roller och
förväntningarna på deltagaren inför dennes medverkan i Unga Till Arbete i
norr.
Former bör utvecklas för överföring av kompetens mellan lärare inom
Ungdomar till studier, vuxenutbildningens lärare och gymnasieskolans
lärare.
En förändring i organisationen för Ungdomar till studier har skett; i dagsläget
finns ingen projektledare utan ansvaret ligger på en rektor som även är
samordnare inom satsningen.
Lärare inom Ungdomar till studier har även kurser inom övrig
vuxenutbildning och lärare som arbetade under förra projekttiden, finns idag
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

58 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 259 (forts)
inom ordinarie vuxenutbildnings-verksamhet och på så sätt kan kunskaper
och erfarenheter spridas vidare.
Ett specialpedagogiskt team innefattande alla specialpedagoger inom
vuxenutbildningen inkl. Ungdomar till studier, har utformats och kommer
framöver att arbeta tillsammans i verksamheten utifrån olika elevers behov.
Numera finns två vägval för att kunna möta behoven hos den utökade
målgruppen; 18-28 år.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens skrivelse 2013-09-06
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande 2013-10-14
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 248

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
KPMG
Arbetsmarkandsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 260
Renhållningstaxa fr o m 2014-01-01
Dnr 2013.729–041

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

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

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 260 (forts)
Luleå kommuns renhållningstaxor ska finansiera allt rörande insamling och
omhändertagande av hushållsavfall.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 261
Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan och
budget 2014-2016
Dnr 2013.750-04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens
förslag till ”Verksamhetsplan och budget 2014-2016” med de eventuella
förändringar i kommunbidraget som den fortsatta budgetberedningen kan
föranleda.
Förvaltningschefen ges delegation att inom arbetsmarknadsförvaltningens
ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt kommunbidrag samt utse
beslutsattestanter för dessa.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen presenterar förslag till Verksamhetsplan och
budget 2014-2016.
Förvaltningschefen föreslår budgetutskottet rekommendera kommunstyrelsen besluta att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till
”Verksamhetsplan och budget 2014-2016” och att förvaltningschefen ges
delegation att inom arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde fördela
anslag enligt fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.
Budgetutskottet har 2013-10-17 § 42 beslutat föreslå kommunstyrelsen
godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till ”Verksamhetsplan och
budget 2014-2016” och att förvaltningschefen ges delegation att inom
arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt
kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.

Sammanträdet
Ordföranden ställer budgetutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen
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§ 261 (forts)

Beslutsunderlag
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till Verksamhetsplan och budget
2014-2016 (separat bilaga)
Budgetutskottets beslut 2013-10-17 § 42

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltingen
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 262
Stadsbyggnadskontorets verksamhetsplan och budget
2014-2016
Dnr 2013.749-04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till
”Verksamhetsplan och budget 2014-2016” med de eventuella förändringar i
kommunbidraget som den fortsatta budgetberedningen kan föranleda
Förvaltningschefen ges delegation att inom stadsbyggnadskontorets ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt kommunbidrag samt utse
beslutsattestanter för dessa

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret presenterar förslag till Verksamhetsplan och budget
2014-2016.
Förvaltningschefen föreslår budgetutskottet rekommendera
kommunstyrelsen besluta att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till
”Verksamhetsplan och budget 2014-2016” och att förvaltningschefen ges
delegation att inom stadsbyggnadskontorets ansvarsområde fördela anslag
enligt fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.
Budgetutskottet har 2013-10-17 § 41 beslutat föreslå kommunstyrelsen
godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till ”Verksamhetsplan och budget
2014-2016” och att förvaltningschefen ges delegation att inom
stadsbyggnadskontorets ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt
kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.

Sammanträdet
Ordföranden ställer budgetutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 262 (forts)

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets förslag till Verksamhetsplan och budget 20142016 (separat bilaga)
Budgetutskottets beslut 2013-10-17 § 41

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

65 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 263
Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan och
budget 2014-2016
Dnr 2013.748-04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens
förslag till ”Verksamhetsplan och budget 2014-2016” med de eventuella
förändringar i kommunbidraget som den fortsatta budgetberedningen kan
föranleda
Kommunchefen ges delegation att inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt kommunbidrag samt utse
beslutsattestanter för dessa

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefen presenterar Kommunledningsförvaltningens förslag till
Verksamhetsplan och budget 2014-2016.
Kommunchefen föreslår budgetutskottet rekommendera kommunstyrelsen
besluta att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till ”Verksamhetsplan och budget 2014-2016” och att kommunchefen ges delegation att
inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt
fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.
Budgetutskottet har 2013-10-17 § 40 beslutat föreslå kommunstyrelsen
godkänna kommunledningsförvaltningen förslag till ”Verksamhetsplan och
budget 2014-2016” och att förvaltningschefen ges delegation att inom
kommunledningsförvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt
fastställt kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa.

Sammanträdet
Ordföranden ställer budgetutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

66 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 263 (forts)

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till Verksamhetsplan och budget
2014-2016 (separat bilaga)
Budgetutskottets beslut 2013-10-17 § 40

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

67 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 264
2013 års löneöversyn – tilläggsanslag budget 2013 samt
justering av kommunbidrag i Strategisk Plan och budget
2014-2016
Dnr 2013.747-04

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

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

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

69 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 265
Strategisk Plan och budget 2014-2016
Dnr 2013.066-04

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar förslaget till Strategisk plan och Budget för år
2014-2016 med tillägg enligt socialdemokraternas och miljöpartiets
gemensamma förslag, se bilaga.
2. använda 50 mkr från resultatutjämningsreserven år 2014 för att nå upp till
ett balanskravsresultat som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet
3. fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,28 kronor per
skattekrona
4. justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag enligt beredningens
förslag i bilaga 1.
5. justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag med effekterna av 2013
års lönerevisionen enligt beredningens förslag i bilaga 2.
6. I nämnders/förvaltningars kommunbidrag inryms de förändringar som
regeringen föreslagit för de generella statsbidragen
7. fastställa anslagsbindning på nämndnivå och att nämnder medges rätt att
omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.
Reservation
Sana Suljanovic (M), Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (FP) och Carola
Liden (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I den strategiska planen redovisas övergripande strategier och mål för
kommunkoncernens arbete att förverkliga vision Luleå 2050. Den strategiska
planen har en treårig rullande tidshorisont. Planen innefattar även en budget
för planeringsperioden 2014-2016. I den framgår hur kommunens samlade
medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid
utgången av varje år. Kommunens övergripande ekonomiska strategi att
verka för en hållbar ekonomisk utveckling, tydliggörs av långsiktiga
ekonomiska mål. Detta för att leva upp till kommunallagens krav på en
budget i balans och en god ekonomisk hushållning.
Kommunstyrelsen har 2013-06-03 § 145 fastställt kommunbidrag för åren
2014-2016. Med hänsyn till resursanspråkens storlek och det tillgängliga

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 265 (forts)
ekonomiska utrymmet kunde inte nämnder/förvaltningars begäran
tillgodoses fullt ut. Utökningar av kommunbidraget gjordes med totalt:
§ 265 (forts)
2014:
2015:
2016:

92,0 mkr
72,7 mkr
65,5 mkr

Kommunstyrelsen beslutade också att en ny avstämning ska göras av det
ekonomiska läget att inför kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan
och budget 2014‐2016 i november och att åtgärder för att åstadkomma budget
i balans att ska presenteras i samband med detta.
Det beslutades också att kommunrevisionens budgetäskande behandlas i
samband med höstens beredning av Strategisk plan och budget 2014‐2016.
Förändringar jämfört med KS juni som har inarbetats i förslaget till Strategisk
plan och budget 2013-2014:
Tabell 1
Preliminärt resultat i juni
Skatter och statsbidrag
Utökad utdelning kommunföretag
AB
Justering kommunbidrag bilaga 1
Justeringar på finansieringen
Budgeterat resultat i Strategisk
plan och budget 2013-2014
Användning av medel från
resultatutjämningsreserven
Balanskravsresultat

2014
-113
61
0

2015
-110
82
25

2016
-93
130
0

- 30
32

- 22
35

- 30
5

- 50

11

12

50
0

0
11

0
12

Den nya beräkningen av skatteintäkter i Strategisk plan och budget bygger på
Sveriges kommuner och landstings (SKL) oktoberprognos över
skatteunderlagets utveckling.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN
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Kommunstyrelsen

2013-11-11

72 (85)

§ 265 (forts)
Procentuell förändring av
skatteunderlaget
SKL prognos oktober 2013,
SKL prognos oktober 2012,

201
2
4,1
3,9

201
3
3,5
3,2

201
4
2,9
3,7

201
5
4,6
4,4

Enligt oktoberprognosen är förutsättningarna goda för en successiv
ekonomisk återhämtning.
Sammantaget innebär effekten av skatteunderlagsprognosen samt SKL:s
prognoser på övriga förändringar i utjämningsbidrag/avgifter att intäkterna
av skatter och statsbidrag jämfört med den prognos som användes
junibeslutet i KS kan räknas upp enligt tabell 1. Prognosen bygger på att
Luleå kommuns folkmängd ska öka med ca 400 personer per år under
planeringsperioden.
Kommunföretag AB har tidigare beslutat om en årlig utdelning med 10 mkr
under åren 2012-2014. I planen ingår en förlängning av denna nivå t.o.m.
2016. Utöver detta finns behöv av en utökad utdelning med 25 mkr för 2015.
Utdelade medel är avsedda för att bidra till strategiska satsningar i
kommunens tillväxtarbete. I detta ingår även strukturellt bidrag till socialnämndens omställningsarbete och satsningar på IT i skolan. Sammanlagt
innebär detta en utdelning från Kommunföretag AB med 10 mkr för 2014, 35
mkr för 2015 och 10 mkr för 2016.
Förslag på justering av kommunbidrag per nämnd/förvaltning redovisas i
bilaga 1.
Helårseffekten av 2013 års löneökningar för år 2014 och framåt beräknas till
totalt 65 073 tkr per år. Anslag för 2013 års löneökningar har funnits avsatta i
kommunfullmäktiges anslag för löneöversyner men har nu inarbetats i
kommunbidragen i förslaget till Strategisk plan och budget 2014-2016.
Redovisningen av beloppen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga 2.
Föreslagen investeringsram för perioden 2014-2016 uppgår till:
2014:
648 mkr
2015:
730 mkr
2016:
779 mkr
Drifteffekterna av investeringsramen har inarbetats i Strategisk plan och
budget 2014-2016.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Resultatnivåer
Årsresultaten beräknas till -50 mkr för år 2014, 11 mkr för år 2014 och 12 mkr
för år 2016. För att nå upp till ett balanskravsresultat som svarar upp mot det
lagstadgade balanskravet beräknas 50 mkr från resultatutjämningsreserven
användas år 2014.
Budgetutskottet beslutade 2013-10-29 § 43 att hänskjuta ärendet till beredning
i partigrupperna inför beslutet i kommunstyrelsen 2013-11-11.
Beredningen föreslår budgetutskottet föreslå kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
1. anta förslaget till Strategisk plan och Budget för år 2014-2016
2. använda 50 mkr från resultatutjämningsreserven år 2014 för att nå upp till
ett balanskravsresultat som svarar upp mot det lagstadgade balanskravet
3. fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 22,28 kronor per
skattekrona
4. justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag enligt beredningens
förslag i bilaga 1.
5. justera förvaltningars/nämnders kommunbidrag med effekterna av 2013
års lönerevision enligt beredningens förslag i bilaga 2.
6. I nämnders/förvaltningars kommunbidrag inryms de förändringar som
regeringen föreslagit för de generella statsbidragen
7. fastställa anslagsbindning på nämndnivå och att nämnder medges rätt att
omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.

Sammanträdet
Ordföranden (S) föreslår bifalla beredningens förslag i sin helhet med
tilläggsförslag framtaget av socialdemokraterna tillsammans med
miljöpartiet.
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla beredningens förslag i sin helhet med
socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma tillägg.
Sana Suljanovic (M) föreslår bifall till moderata samlingspartiets förslag till
strategisk plan och budget 2014 – 2016.
Nina Berggård (V) föreslår bifall till vänsterpartiets förslag till strategisk plan
och budget 2014 – 2016.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Thomas Olofsson (FP) föreslår bifall till folkpartiet liberalernas förslag till
strategisk plan och budget 2014 – 2016.
Carola Lidén föreslår bifall till centerpartiets förslag till strategisk plan och
budget 2014 – 2016.

Beslutsordning
Ordföranden (S) ställer eget förslag, Sana Suljanovics förslag, Nina Berggårds
förslag, Thomas Olofssons förslag och Carola Lidéns förslag var för sig under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Beslutsunderlag
Förslag till justering av kommunbidrag 2014-2016 (bilaga 1)
2013 års lönerevision (bilaga 2)
Strategisk plan och budget 2014-2016 (separat bilaga)
Tilläggsförslag från socialdemokraterna och miljöpartiet
Moderata samlingspartiets förslag till strategisk plan och budget
2014 – 2016
Vänsterpartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016
Folkpartiet liberalernas förslag till strategisk plan och budget 2014 – 2016
Centerpartiets förslag till strategisk plan och budget 2014 - 2016

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

74 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 266
Samverkansavtal om FoUI-enheten på Kommunförbundet
Norrbotten
Dnr 2013.686–10

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

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

Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer arbets- och personalutskottets förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll Kommunförbundets styrelse 2013-06-11
Samverkansavtal (bilaga)
Ekonomikontorets yttrande 2013-10-17
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 250
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§ 267
Ansökan om bidrag till 90-årsjubileum
Dnr 2013.659–105

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla IFK Råneås ansökan om 25 000 kr till
föreningens 90-årsfirande den 9 november 2013. Medel för ändamålet anvisas
ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Reservationer
Martina Sandmarker (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
IFK Råneå ansöker om 25 000 kr i bidrag från kommunstyrelsen till sitt 90årsfirande. IFK Råneå firar i år 90 år som verksam förening och kommer att
uppmärksamma detta genom att föreningen anordnar jubileumsaktiviteter
den 9 november 2013. Dagen ska avslutas med en bildutställning kring
föreningens historia och med en trivsam jubileumsfest i Råneå sporthall.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-28 § 252 föreslagit
kommunstyrelsen bifalla ansökan. Vid arbets- och personalutskottets
sammanträde reserverade sig Anders Josefsson (M) mot beslutet.

Sammanträdet
Martina Sandmarker (M) föreslår avslå ansökan. Ordföranden (S) ställer
arbets- och personalutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till IFK Råneås 90-årsjubileum
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-28 § 252

Beslutet skickas till
IFK Råneå
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 268
Detaljplan för del av Innerstaden 2:1, Stadsparken och del
av Kyrkogatan
Dnr 2013.717-214

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

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

Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande med samrådsredogörelse (separat bilaga)
Byggnadsnämndens beslut 2013-10-08 § 116
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-10-21 § 108
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§ 269
Kommunlicenser för Stratsys och QlikView
Dnr 2013.777-04

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

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

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

Sammanträdet
Ordföranden ställer ekonomikontorets förslag under proposition och finner
att arbets- och personalutskottet bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Stratsys
Stratsys implementerades i Luleå kommun under 2012. Användningsområde
är framförallt inriktat mot planering och uppföljning. Stratsys består idag av
ett system med tillämpningar för arbete med styrkort, intern kontroll,
arbetsmiljöarbete samt skolans systematiska kvalitetsarbete. Det finns även en
rapportmodul som säkerställer underlag till strategisk plan och budget,
delårsrapporter och årsredovisning. Inom kort kommer även uppföljningen
av programarbetet att finnas i Stratsys.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-11-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

81 (85)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-11-11

§ 269 (forts)
Idag betalar Luleå kommun en fast årlig avgift på 100 000 kr avseende driftsoch supportkostnad för Stratsys . Förvaltningarna betalar 3 000 kr i
engångskostnad för varje ny licens samt en årlig supportavgift om 20 % på
licenskostnaden. Det finns i dagsläget cirka 320 licenser och för detta betalar
förvaltningarna en supportavgift på 225 000 kr. Behovet av licenser ökar i takt
med att Stratsys successivt förs ut till fler medarbetare. En preliminär
bedömning är att antal licenser kommer att öka med ca 150 licenser under det
närmaste året för befintliga och planerade tillämpningar. Den årliga
licenskostnaden kommer då att öka till ca 315 000 kr.
QlikView
QlikView implementerades först av barn- och utbildningsförvaltningen 2010
med en applikation för administrativt ledningsstöd som sedan har utvecklats
till att även följa upp befolkningsprognoser, lärartäthet och lokalkostnader.
Därefter har i tur och ordning inköpsavdelningen, socialförvaltningen och
tekniska förvaltningen tagit fram applikationer för att underlätta
uppföljningen och styrningen av deras verksamheter.
QlikView har sitt främsta användningsområde som lokalt beslutsstöd där
data kan hämtas från flera datakällor och kombineras på valfritt sätt för att ge
en önskvärd och aktuell bild av läget. Verktyget går ut på att man i QlikView
bygger olika applikationer som samlar in data från bland annat
verksamhetssystem, ekonomisystem och personalsystem. Insamlad data kan
sedan på ett enkelt och användarvänligt sätt presenteras i olika former, allt
från enkla rapporter och tabeller till nyckeltal, kvoter och diagram och
mätare. Applikationerna är enkla att använda och ger aktuell och relevant
information till ansvariga på olika beslutsnivåer i organisationen.
Qlikview erbjuder idag två olika typer av licenser, en enklare dokumentlicens
och en mer avancerad licens till en kostnad på 2 400 kr respektive 9 150 kr.
Den enklare licensen är begränsad till en specifik applikation medan den
kvalificerade licensen kan användas för ett valfritt antal applikationer och har
ett betydligt bredare användningsområde.
På licenskostnaderna utgår en årlig support avgift på 20 %.
Luleå Kommun har idag drygt 60 licenser vilket genererar en årlig
supportkostnad för kommunen på cirka 95 000 kr. Förvaltningarna signalerar
idag att det inom kort kommer att finnas behov av ytterligare 280 licenser.
Detta innebär att kommunens innehav då kommer att uppgå till 340 licenser
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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av vilka cirka en fjärdedel bedöms vara av enklare karaktär. Den årliga
supportkostnaden kommer då att öka till cirka 500 000 kr.
Utvecklingsmöjligheter – tecknandet av en kommunlicens
Nuvarande modell för licenskostnad/support är hämmande eftersom
verksamheterna av kostnadsskäl väljer att hålla tillbaka sitt behov och
använder därför beslutsstödet i begränsad omfattning. Detta är
kontraproduktivt och istället är det önskvärt att öka spridningen av
beslutsstöden i organisationen så att de ligger i nivå med det decentraliserade
ekonomi- och verksamhetsansvaret.
Det är även väsentligt att Luleå kommun, i sin marknadsföring som en
attraktiv arbetsgivare, kan visa upp arbetsplatser där medarbetarna använder
moderna IT-verktyg för att planera och följa upp verksamheten. De nya
medarbetare som rekryteras kommer därmed att ges bättre förutsättningar att
med hjälp av dessa kunna bidra till sin egen och verksamhetens utveckling.
I avtal och avtalsdiskussioner som kommunen har med leverantörerna av
Stratsys och QlikView har möjligheter att teckna en så kallad kommunlicens,
när antalet licenser överstiger vissa nivåer, diskuterats. Modellen med
kommunlicens innebär att kommunen erlägger en engångsavgift som medger
ett fritt användande av IT-verktyget, det vill säga i stort sett obegränsat antal
licenser (se nedan) inom förvaltningar och bolag inom Luleå kommun.
Kommunlicenserna medför följande engångsavgifter och årliga drift- och
supportkostnader:
Stratsys: Inköp av ytterligare 385 licenser, till en kostnad på 1 155 000 kr,
innebär att kommunen uppnår 700 licenser vilket är den kvalificerade nivån
för en kommunlicens enligt avtalet. Detta medför en ökad supportkostnad
med 231 000 d v s en sammanlagd årlig supportkostnad på 455 000 kr. Med
den fasta drift- och supportkostnaden på 100 000 kr blir den sammanlagda
årskostnaden för Stratsys 555 000 kr. Denna kostnad ligger fast under resten
av avtalstiden (t o m år 2022) och medger ett obegränsat antal licenser och
fritt nyttjande av Stratsys inom hela kommunkoncernen.
Ovan beräknad årskostnad för en kommunlicens kan jämföras med fortsatta
successiva köp av licenser som innebär följande:
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Idag: 100 000 + 225 000 = 325 000 kr
Utökn av 150 licenser = 90 000 kr
Årskostnad
415 000 kr
Det bör påpekas att de stora ekonomiska fördelarna av en kommunlicens
uppstår när antal licenser överstiger 700 st då varje ny inte kostar något och ej
medför någon ökad supportkostnad eftersom den ligger fast.
QlikView:
Tecknandet av en kommunlicens för QlikView innebär en kostnad på
3 500 000 kr. En kommunlicens innebär att alla licenser är av den avancerade
typen vilket medger användandet av ett obegränsat antal applikationer.
Denna kostnad ligger fast under resten av avtalstiden (t o m år 2022) och
medger att 6000 licenser fritt får nyttjas inom hela kommunkoncernen. Om
antalet överstiger 6000 licenser (vilket är högst osannolikt) får kommunen
betala en tilläggsersättning baserat på antal tillkommande licenser.
Den årliga supportkostnaden för en kommunlicens beräknas som 20 % av
anskaffnings-kostnaden vilket innebär 700 000 kr. Detta ska jämföras med
den beräknade årliga supportkostnaden på 500 000 kr utifrån nuläge och det
behov som förvaltningarna uttryckt för den närmaste tiden (340 licenser enl
ovan). Eftersom dessa licenser utgör en blandning av kvalificerade och enkla
licenser så är inte jämförelsen helt korrekt. Omräkning till kvalificerade
licenser skulle innebära årliga supportkostnader på 622 000 kr vilket ligger i
närheten av supportkostnaden för kommunlicensen. Vid 366 licenser så är
kostnaderna lika stora.

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