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§ 187
Information från Luleå Business Region AB
Ärendenr 2021/908-2.1.0.1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Business Region AB informerar om sin verksamhet.
Luleå Business Region – ska i aktiv samverkan med näringsliv, universitet och
andra aktörer verka för en hållbar tillväxt i Luleå och regionen.
Bolaget ska driva insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärka konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger. Bolaget ska aktivt bidra till fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar. Bolaget ska också stödja det
befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 188
Information om budgetprocess
Ärendenr 2021/900-1.3.3.1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har en process för framtagande av strategisk plan och budget.
I korthet innebär den nuvarande processen att budgetutskottet i april beslutar
om preliminära budgetramar och utvecklingsområden (målsättningar). I
oktober beslutas den slutliga strategiska plan och budget.
Kommundirektören har, som en del av Förflyttningsresan, uppdragit
kommunstaben att identifiera och föreslå en modell och en process för
kommunens mål- och ekonomistyrning som är mer tillitsbaserad och effektiv
till nytta för medborgare, politiker och medarbetare. Inriktning för uppdraget
är att beslut om mål och budget ska tas av kommunfullmäktige i juni.

Beskrivning av ärendet
Ett förändrat datum för beslut om strategisk plan och budget till juni skulle
innebära följande ungefärliga datum för ärende om mål och budget år 2022:
 9–13 maj: tjänsteförslag klart
 23 maj: budgetutskottet upprättar förslag
 7 juni: kommunstyrelsen beslutar om förslag
 21 juni: kommunfullmäktige beslutar
 24 november: nya kommunfullmäktige fastställer
Förslaget innebär att även skattesatsen tas i juni.
Vid särskilda skäl kan processen med fastställande förskjutas till december,
gäller dock inte skattesatsen.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Dialog:
Intern dialog i staben och några av kommunens interna nätverk har
genomförts. För det fortsatta arbetet med översynen kommer dialog ske med
olika referensgrupper.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Informationen påverkar inte utvecklingsområdet direkt men den handlar om
ett uppdrag inom Förflyttningsresan som ska stärka kommunens förmåga att
leva upp till sitt grunduppdrag och nå våra övergripande mål för ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbart Luleå

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Informationen påverkar inte utvecklingsområdet direkt men den handlar om
ett uppdrag inom Förflyttningsresan som ska stärka kommunens förmåga att
leva upp till sitt grunduppdrag och nå våra övergripande mål för ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbart Luleå

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Informationen påverkar inte utvecklingsområdet direkt men den handlar om
ett uppdrag inom Förflyttningsresan som ska stärka kommunens förmåga att
leva upp till sitt grunduppdrag och nå våra övergripande mål för ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbart Luleå

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Informationen påverkar inte utvecklingsområdet direkt men den handlar om
ett uppdrag inom Förflyttningsresan som ska stärka kommunens förmåga att
leva upp till sitt grunduppdrag och nå våra övergripande mål för ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbart Luleå

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 189
Finansrapport
Ärendenr 2021/909-2.1.0.1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Sedan föregående månadsrapport har kapitalbindningen minskat från 2,15 år
till 2,07 år. Räntebindningen har minskat från 2,15 år till 2,07 år. Snitträntan
har sjunkit med 3 bp. Del av kapitalbildningen under 1 år är oförändrad om
23,34%. Under juni månad har inga förfall lån/derivat bundits om eller förfallit. Detta är helt enligt plan.
Alla av kommunfullmäktige fastställda finansiella mål uppnås med god marginal.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 190
Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-08-16
Ärendenr 2021/68-1.1.1.7

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

Kommunstyrelsens ordförande
KLF2021/814-2.4.0.1
Beslut om Yttrande över utkast till lagrådsremiss
avseende riskskatt för kreditinstitut
KLF Hid: 2021.4428
Beslut om att omfördela gruppledararvode

2021-06-16

2021-06-28

Tjänstemannanivå
Kommundirektör
KLF2021/825-1.3.1.3
Beslut om förlängning av giltighetstid för
riktlinjer- Kränkande särbehandling, trakasserier
och repressalier
KLF2021/824-1.3.1.3
Beslut om förlängning av giltighetstid för
Riktlinjer Alkohol och droger
Förvaltningschef SBF
KLF 2021/594- 2.5.1.1
Beslut för upphandling vintervägunderhåll för
delområde Råneå och Sörbyarna

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2021-06-17

2021-06-17

2021-06-17
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KLF 2021/593-2.5.1.1
Beslut för upphandling vintervägunderhåll för
enskilda vägar
Avdelningschef Demokrati och samhälle
KLF 2021/68-1.1.1.7
Delegationsbeslut om att anställa
kommunikationschef
KLF2021/852-1.3.2.4
Beslut om att anställa analytiker

2021-06-17

2021-06-08

2021-06-09

KLF 2021/826-1.5.3.2
Delegationsbeslut om att anmäla
personuppgiftsincidenten till
Integritetsskyddsmyndigheten

2021-06-17

KLF2021/826-1.5.3.2
Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-0816

2021-07-02

KLF2021/941-2.3.2.6
Beslut om att anställa strateg klimat och miljö

2021-07-05

Chef HR
KLF2021/784-1.1.1.7
Beslut om anställning av HR-konsult

2021-06-08

KLF2021/886-1.1.1.7
Beslut om anställning av strateg

2021-06-30

KLF2021/885-1.1.1.7
Beslut om anställning av konsult

2021-06-30

Chef Samhällsutveckling
KLF2021/793-1.3.2.4
Delegationsbeslut gällande medfinansiering av
LOVA-bidrag Brändön Örarna, medel tas från
landsbygdsutveckling
KLF2021/804-3.5.1.3
Beslut Unik utesatsning på Hertsön med
100 000

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2021-06-04

2021-06-17
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KLF2021/851-2.4.3.3
Beslut gällande medfinansiering av servicepunkt
Avan-Unbyn beviljat utvecklingsbidrag med 50
000 SEK. Medel tas från stöd för
landsbygdsutveckling.

2021-06-22

KLF 2021/854-3.1.2.2
Delegationsbeslut om försäljning av Björsbyn
1:404, 1:406, 1:413, 1:425, 1:441 och 1:429

2021-06-24

KLF 2021/855-3.1.2.2
Delegationsbeslut om försäljning av Öhemanet
1:190

2021-06-24

KLF 2021/857-3.1.2.2
Delegationsbeslut om försäljning av Björsbyn
1:451

2021-06-24

Inköpschef
KLF 2021/210-2.5.1.1
Delegationsbeslut Upphandling sanering av
skadedjur, träskadeinsekter och sent upptäckta
dödsfall

KLF 2021/633-2.5.1.1
Delegationsbeslut Förslag till beslut gällande
upphandling Textil- och sömnadsarbeten
Max värde på avtalet 2 MSEK
Avdelningschef Service & support
KLF Hid nr: 2021.4503
Delegationsbeslut anställning av
kommunvägledare
KLF Hid nr: 2021.4504
Delegationsbeslut anställning av
kommunvägledare

2021-06-15

2021-06-28

2021-06-21

2021-06-23

Avdelningschef,socialförvaltningen
KLF 20217842-2.5.1.3

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2021-06-22
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Delegationsbeslut Larmutrustning och tillbehör
för särskilda boende
Demokrati & samhälle
KLF 2021/856 – 2.4.3.3
Delegationsbeslut om ansökan om medel till
språkbadsläger

2021-06-24

Räddningsutskottet
KLF Hid nr: 2021.4158
Redovisning av delegationsbeslut §28

2021-05-18

Förvaltningschef Räddningstjänsten
KLF2021/813-2.5.1.3
Beslut om Direktupphandling Värmekamera RTJ

2021-06-15

Sektionschef Räddningstjänsten
KLF Hid.nr: 2021.4976
Ändring av beslut om föreläggande, DN
Fastigheter AB

2021-07-11

KLFHid.nr: 2021.4977
Beslut om komplettering av föreläggande,
Citysleep i Sverige AB

2021-07-11

KLFHid.nr: 2021.4977
Beslut om egensotning bifalles, Mjöträsk 1:28

2021-07-24

Räddningstjänsten
KLF Hid nr: 2021.4212
Tillståndsbevis för hantering av brandfarlig vara

2021-06-10

KLF Hid nr: 2021.4210
Beslut om föreläggande Flerbostadshus Laxen 18

2021-06-08

KLF 2021.4675
Tillståndsbevis för hantering av brandfarlig vara,
Sunderbysjukhus

2021-06-18

KLF Hid nr: 2021.4213
Tillståndsbevis för hantering av explosiv vara

2021-06-10

KLF Hid nr: 2021.4214

2021-06-10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslut om föreläggande för flerbostadshus
Torggatan 14
KLF Hid nr: 2021.4215
Beslut om föreläggande för flerbostadshus
Torggatan 12

2021-06-10

KLF Hid nr: 2021.4216
Beslut om föreläggande för flerbostadshus
Kängsövägen 19

2021-06-10

KLF Hid.nr: 2021.4296
Beslut om föreläggande för flerbostadshus Brf
Harren 16

2021-06-18

KLF Hid.nr: 2021.4674
Beslut om föreläggande för flerbostadshus Brf
Skeppet

2021-06-18

Brandinspektör Räddningstjänsten
KLF Hid.nr:2021-4677
Yttrande ansökan om serveringstillstånd enlig
Alkohollagen, Hotell Scandic AB
KLF Hid.nr: 2021.4678
Yttrande uteservering Café Symphonie

2021-06-18

2021-06-18

KLF Hid.nr: 2021.4293
Beslut om hantering av brandfarliga
varor Norrlandsbil

2021-06-17

KLF Hid.nr: 2021.4673
Tillståndsbevis för hantering och överföring av
explosiv vara, Norrbottens Bergteknik AB

2021-06-18

KLF Hid.nr: 2021.4294
Beslut om hantering av brandfarlig vara Skoogs
Bränsle AB

2021-06-17

KLF Hid. nr: 2021.4295
Beslut om föreläggande för flerbostadshus BRF
Malmkajen

2021-06-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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KLF Hid.nr. 2021.4501
Beslut om föreläggande Hotell City Sleep,
Tjädern 18
Brandingenjör Räddningstjänsten
KLF Hid.nr:2021.4686
Yttrande serveringstillstånd Roma&Tokyo

2021-06-23

2021-06-30

KLF Hid.nr: 2021.4687
Yttrande serveringstillstånd Vallens Turism och
fritid

2021-06-30

KLF Hid nr:2021.4685
2021.4685
Yttrande serveringstillstånd, LC Luleå

2021-06-23

KLF Hid.nr. 2021.4496
Beslut i ärende rörande ordningslagen,
begagnande av offentlig plats, uteservering, Paus
Café Luleå

2021-06-24

KLF Hid nr: 2021.4566
Tillståndsbevis för hantering av brandfarlig vara
enligt LBE, ÖoB AB Luleå

2021-06-22

KLF Hid.nr:2021.4684
Yttrande rörande Plan-och bygglagen, Borraren
10
KLF Hid.nr:2021.4680
Yttrande rörande Plan-och bygglagen, Bilen 24
KLF Hid.nr: 2021.4635
Tillstånds bevis för hantering av brandafarlig
vara enligt LBE, Lulekraft AB
Kommunarkivarie
KLF Hid nr:2021.3943
Delegationsbeslut om att överta handlingar för
slutarkivering

2021-06-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

2021-06-21
2021-06-30

2021-06-08
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§ 191
Kurser och konferenser till kommunstyrelsen 2021-08-16
Ärendenr 2021/78-1.1.1.7

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade kurser och konferenser till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Sveriges kommuner o
regioner
2021-06-30

KLF Hid nr: 2021.4636
Inbjudan – Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

15

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-08-16

§ 192
Meddelanden till kommunstyrelsen 2021-08-16
Ärendenr 2021/62-1.1.1.7

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas:
Avsändare
Kommundirektör
2021-07-01

Ämne
KLF Hid: 2021.4762
Fullmakt för upphandlingsuppdrag
”Norrbotniabanans Nyttoeffekter
Utvecklingspotential i noderna,
sträckan Skellefteå Luleå”
Avser upphandling: Lokaliseringsstudie

Kommundirektör
2021-07-01

KLF Hid: 2021.4763
Fullmakt för upphandlingsuppdrag
”Norrbotniabanans Nyttoeffekter
Utvecklingspotential i noderna,
sträckan Skellefteå Luleå”
Avser upphandling: Trafikeringsstudie

Kommunstaben
2021-06-07

KLF2021/776-1.3.1.5
Remiss Lättnader i deltagarbegränsningarna
för platser för privata sammankomster, Luleå
kommun avstår från att yttra sig.

Kommunstaben
2021-06-10

KLF2021/698-1.3.1.5
Remiss av Europeiska kommissionens förslag
till förordning om harmoniserade regler för
artificiell intelligens, Luleå kommun avstår
från att yttra sig.

Arbetsmarknadsförvaltningen KLF 2021/535-1.2.2.3
2021-06-18
Minnesanteckningar Invandrarrådet 210615
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Räddningsutskottet
2021-05-18 §25

KLF Hid nr: 2021.4157
Information om Luleå Räddningsstation

Räddningsutskottet
2021-05-18 §26

KLF Hid nr: 2021.4157
Information om samverkan

Räddningsutskottet
2021-05-18 §27

KLF 2021.4157
Information om övriga frågor

Räddningsutskottet
2021-05-18 §29

KLF Hid nr: 2021.4157
Räddningstjänstens månadsrapport 2021-0430

Räddningsutskottet
2021-05-18 §31

KLF Hid nr: 2021.4157
Redovisning av ny taxa för rengöring/sotning
och brandskyddskontroll fr.o.m. 2021-06-01

Räddningsutskottet
2021-06-15 §34

KLF Hid nr.2021.5073
Information om Luleå Räddningsstation

Räddningsutskottet
2021-06-15 §35

KLF Hid nr.2021.5073
Information om samverkan

Räddningsutkottet
2021-06-15 §36

KLF Hid nr. 2021.5073
Information om övriga frågor

Räddningsutskottet
2021-06-15 §37

KLF Hid nr. 2021.5073
Räddningstjänsten månadsrapport per den
31.maj 2021

Kultur-och fritidsnämnden
2021-06-16

KLF Hid.nr 2021.4292
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
upphäva tidigare taget beslut att
rekommendera kommunstyrelsen att anta
Luleå kommuns konstpolicy. Kultur- och
fritidsnämnden beslutar att anta kultur- och
fritidsförvaltningens förslag till konstpolicy
för konst i Luleå kommun.

Sunderby folkhögskola
2021-06-22

KLF Hid nr. 2021.5074
Årsredovisning 2020 Sunderby folkhögskola
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KLF Hid nr. 2021.5075
Revisionsberättelse 2020 Sunderby
folkhögskola
KLF Hid nr. 2021.5076
Verksamhetsberättelse 2020 Sunderby
folkhögskola
Norrbottens e-nämnd
2021-07-02

KLF Hid.nr 2021.5072
Delårsrapport Norrbottens e-nämnd

Kommunstaben
2021-07-07

KLF2021/795-1.3.1.5
Remittering av betänkandet En ny lag om
ordningsvakter m.m., Luleå kommun avstår
från att lämna något yttrande.

Kommunstaben
2021-07-08

KLF2021/894-1.3.1.5
Remiss 21562 Offentlig upphandling Integritet och ansvarighet - Krav och
vägledning, Luleå kommun avstår från att
lämna något yttrande.

Kommunstaben
2021-07-15

KLF2021/867-1.3.1.5
Remiss Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer,
SOU 2021:57, Luleå kommun avstår från att
lämna något yttrande.

Kommunstaben
2021-08-02

KLF 2021/797-1.3.1.5
Remiss om Förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022-2027,
Norrbottens kommuner kommer att lämna ett
gemensamt yttrande för alla 14 kommuner.

Miljö-och bygg
2021-08-04

KLF 2021/794-1.3.1.5
Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse
Förbättrad avfallsstatistik – behov, brister och
vägen framåt, M2021/00372, Luleå kommun
avstår från att lämna något svar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

18

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-08-16

§ 193
Kommundirektörens rapport 2021-08-16
Ärendenr 2021/88-1.2.1.2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören informerar om egen rapport.
Sommaren 2021 har varit relativt lugn sett till kommunens verksamheter. Inga
allvarliga händelser har rapporterats och pandemins påverkan har varit hanterbar.
De uppmärksammade våldsdåd i Luleå som media rapporterat om under
sommaren. Detta följs genom den samverkan med polisen som Luleå kommun har, för att fånga upp om och hur det bör påverka brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete.
Norrbotniabanan
En mycket välkommen nyhet under sommaren var att Trafikverket nu får
uppdrag av regeringen att påbörja planeringen av Norrbotniabanans sträcka
mellan Skellefteå och Luleå. Detta innebär att kommunens eget arbete behöver
intensifieras under hösten. Två områden är särskilt viktiga. Först och främst
handlar det om sträckningen genom Luleå tätort, där kommunens tydliga
inriktning är att möjliggöra den östliga infarten förbi flygplatsen och via
Hamnholmen in till centrum. Ett samverkansforum mellan kommunen, Norrbotniabanegruppen, Trafikverket och Sjöfartsverket finns sedan tidigare etablerat för att hantera frågor kring de olika sträckningsalternativen. Sommarens beslut ger en helt nödvändig förutsättning för att öka effekten i detta arbete.
Det andra området är att analysera och klargöra förutsättningar för stationslägen längs sträckan Skellefteå – Luleå i det så kallade nod-projektet. Projektet
ägs av de tre kommunerna Luleå, Skellefteå och Piteå tillsammans med regionerna i Norr- och Västerbotten. Piteå kommun står för projektledningen och
organisationernas direktörer utgör styrgrupp. Arbetet i projektet har rullat på,
om så relativt lågintensivt, men kommer nu efter sommaren att tydligt intensifieras.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Etableringsarbetet och samarbetet med Boden
Etableringsfrågorna och arbetet med förbättrat företagsklimat fortsätter att
vara av högsta prioritet. Kommunens interna struktur och arbetssätt utvecklas
parallellt för att så effektivt som möjligt kunna möta behoven hos såväl befintliga företag som nya etableringar och investeringar. Under hösten startar ett
arbete med att tydliggöra ansvar, processer och organisation kring näringslivsfrågor inom kommunkoncernen. Syftet med det är att fylla igen de ansvarsgap som idag finns mellan bolag och förvaltning samt att stärka kommunstyrelsens roll i de övergripande näringslivsfrågorna.
Den pågående samverkan med Boden är en del av både etableringsarbetet och
omställningsarbetet. Avstämning sker veckovis för att komma vidare i de olika samverkansområdena kompetensförsörjning, bostäder, infrastruktur och
näringslivsutveckling. Under hösten kan det finnas anledning att planera gemensamma politiska aktiviteter mellan Luleå och Boden för att fördjupa samarbetet ytterligare.
Kommunens förflyttning på väg till framtidens Luleå
Internt inom kommunen är omställning och förflyttning fortsatt det prioriterade utvecklingsarbetet. Genom detta ska det finnas förmåga att fortsätta utveckla både samhället och verksamheter i en hållbar riktning, med mindre
resurser än tidigare. Innovativ processutveckling, hållbarhetsfokus och tillitsbaserad styrning och ledning är de huvudsakliga komponenterna för att lyckas med detta. Under hösten kommer detta arbete synas på lite olika sätt,
bland annat i processen kring strategisk plan och budget och i fortsatta utbildningstillfällen för kommunstyrelsen.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår att lägga informationen till handlingarna och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 194
Räddningstjänstens preliminära verksamhetsplan
Ärendenr 2021/833-1.4.1.2

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna räddningstjänstens förslag till
preliminär verksamhetsplan år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har upprättat förslag till preliminär verksamhetsplan för år
2022. Förslaget innehåller räddningstjänstens mål/åtaganden och aktiviteter
till kommunfullmäktiges utvecklingsområden ökad jämlikhet, mer jämställd
fördelning av makt och resurser, minskad klimatpåverkan samt starkare
ekonomi för tillväxt. Räddningstjänstens förslag innehåller också
kommunstyrelsen och räddningsutskottets egna mål för räddningstjänsten
utöver detta.
Räddningstjänstens förslag till preliminär verksamhetsplan år 2022 innehåller
preliminära ramar för drift och investeringsbudget och kommentarer till detta.
Förslaget innehåller också en kort beskrivning av räddningstjänstens uppdrag
och verksamhet, nuläge och framtida utmaningar.
Räddningstjänsten har 2021-06-18 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
godkänna räddningstjänstens förslag till preliminär verksamhetsplan år 2022.

Sammanträdet
Räddningstjänsten föredrar ärendet.

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

Dialog:
Dialog har genomförts med räddningstjänsten ledningsgrupp,
räddningsutskottet samt med kommunstyrelsen i samband med en
planeringsdag.
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Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Räddningstjänsten har åtaganden inom utvecklingsområdet i form av den
information om brand och säkerhet som ges till barn och ungdomar samt att
räddningstjänsten utgår ifrån socioekonomiska faktorer och andra risker vid
planering av urval till hembesök.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
En jämställd räddningstjänst är en grundförutsättning för att nå ett säkert och
tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för vår verksamhet.
Ett viktigt verktyg är jämställdhetsintegrering, det vill säga att
jämställdhetstanken finns med i varje led och varje beslut i en organisation,
såväl i det interna arbetet och den externa servicen.
Räddningstjänsten följer detta i samband med den information som ges vid
hembesök och andra utbildningar och har mätetal/mått för detta.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Pandemin har inneburit ett förändrat beteende avseende resor och transporter
och möten har i huvudsak genomförts med distansteknik. När samhället
öppnar upp förväntas en del resor att genomföras exempelvis utbildningar för
räddningstjänstens medarbetare som i huvudsak sker på andra orter i Sverige.
Många utbildningar och möten kommer även i fortsättningen att ske via
Teams då detta kan vara att föredra vid vissa tillfällen.
Räddningstjänsten byter ut sina personbilar till alternativ som kan använda
biogas eller el när det är dags att förnya dessa. För övriga räddningsfordon
finns det i dag ingen fungerande teknik att tillgå då dessa fordon ska fungera
på långvariga insatser och på platser där ny teknik inte är tillgänglig.
Räddningstjänsten har mätetal/mått inom utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Räddningstjänsten har under tidigare år haft fokus på effektiviseringar i syfte
att dessa ska ha effekt på de sparkrav som räddningstjänsten har fått tilldelade
under perioden.
Till 2022 har räddningstjänsten mål och åtaganden till att verka för ett
förbättrat företagsklimat och att den kommunala servicen uppfattas positiv.

Beslutsunderlag
 Räddningstjänstens preliminära verksamhetsplan år 2022,
KLF Hid: 2021.4265
 Analys av Räddningstjänsten Råneå, KLF Hid: 2021.4268
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 Preliminär Verksamhetsplan KS-Räddningstjänst 2022, KLF Hid: 2021.4265
 Räddningstjänstens förslag till beslut avseende räddningstjänstens
preliminära verksamhetsplan, KLF Hid: 2021.4266

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
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§ 195
Arbetsmarknadsförvaltningens åtaganden 2022
Ärendenr 2021/800-1.2.1.2

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens åtaganden inför 2022.
2. Lägga till ett mål under målet ökad jämlikhet enligt följande: Arbetsmarknadsförvaltningen ska jobba aktivt att starta sociala företag.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört analys och utifrån omvärldsbevakning, invärldsbevakning och utifrån budgetramar tagit ställning till omhändertagande av kommunfullmäktiges utvecklingsområden och vad man
vill uppnå under mandatperioden. Arbetsmarknadsförvaltningens åtaganden
inför 2022 utifrån respektive utvecklingsområde finns bilagda.
Arbetsmarknadsförvaltningen bedömer att uppdraget kommer genomföras
utifrån de preliminära ramarna. Dock råder osäkerhet gällande arbetsförmedlingens reformering och dess förändrade uppdrag som också skapar en osäkerhet kopplat till arbetsmarknadspolitiken och hur den framgent ska bedrivas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-21 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att godkänna arbetsmarknadsförvaltningens åtaganden inför 2022 och
att lägga till ett mål under målet ökad jämlikhet enligt följande: Arbetsmarknadsförvaltningen ska jobba aktivt att starta sociala företag.

Sammanträdet
Arbetsmarknadsförvaltningen föredrar ärendet.

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

Dialog:
Dialog är genomförd med kommunstyrelsen som nämnd.
Utvecklingsområde – Ökad jämlikhet
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Åtaganden för utvecklingsområdet är framtagna i syfte att uppnå utvecklingsområdet. Arbetsmarknadsförvaltningens bedömning är att genom åtaganden inför 2022 kommer Ökad jämlikhet att uppnås.
Utvecklingsområde – Mer jämställd fördelning av makt och resurser
Åtaganden för utvecklingsområdet är framtagna i syfte att uppnå utvecklingsområdet. Arbetsmarknadsförvaltningens bedömning är att genom åtaganden inför 2022 kommer mer jämställd fördelning av makt och resurser att
uppnås.
Utvecklingsområde – Minskad klimatpåverkan
Åtaganden för utvecklingsområdet är framtagna i syfte att uppnå utvecklingsområdet. Arbetsmarknadsförvaltningens bedömning är att genom åtaganden inför 2022 kommer minskad klimatpåverkan att uppnås.
Utvecklingsområde – Starkare ekonomi för tillväxt
Åtaganden för utvecklingsområdet är framtagna i syfte att uppnå utvecklingsområdet. Arbetsmarknadsförvaltningens bedömning är att genom åtaganden inför 2022 kommer starkare ekonomi för tillväxt att uppnås.

Beslutsunderlag


Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut avseende arbetsmarknadsförvaltningens åtaganden 2022, KLF Hid: 2021.4189

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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§ 196
Motion (C) om hållbarhetskrav vid markanvisning
Ärendenr 2020/1712-1.1.1.5

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Reservationer
Carola Lidén (C) och Malin Svedjeholm (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Nilsson (C) och Eric Lundvall (C) har lämnat in en motion som föreslår att hållbarhetskrav införs för byggherrar vid byggnation på kommunens
mark.
Motionärerna beskriver att t.ex. Stockholms stad och Söderköping har hållbarhetskrav vid markanvisningar och några exempel är krav på hållbar energianvändning och redovisning av hänsynstagande för hållbar mark- och vattenanvändning.
Motionärerna föreslår att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer
eller liknande styrdokument med krav på hållbarhet vid markanvisning.
Med gällande lagstiftning är det inte möjligt att ställa krav av det slag som
motionärerna föreslår i motionen, så kallade tekniska särkrav. Kommuner kan
arbeta med andra former av hållbarhetsaspekter vid markanvisningsavtal
exempelvis byggnadshöjd, arkitektonisk utformning eller andra aspekter som
inte omfattas av PBL eller annan lagstiftning.
För att ändå integrera olika former av hållbarhetsaspekter vid markanvisning
arbetar kommunstaben tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen med
dialog med exploatörer. I den nuvarande processen för jämförelseförfarande
vid markanvisning beskrivs kommunens ambitioner i ett tidigt skede. Detta
blir grunden för urval och ambitionen är att genom fortsatt dialog med exploatören fastställa gemensamma mål för exploateringen.
Som motionären uppmärksammat har flera kommuner i Sverige trots detta
ställt tekniska särkrav vid markanvisning. Av plan- och bygglagen (2010:900)
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framgår dock att om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan
verkan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-21 § 129 beslutat föreslå kommunstyrelsens besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Under ärendets beredning i arbetsutskottet reserverade sig Carola Lidén (C)
mot beslutet.

Sammanträdet
Carola Lidén (C) och Malin Svedjeholm (MP) föreslår bifalla motionen.
Per Göransson (SD) och Anja Johansson (S) föreslår bifalla arbetsutskottets
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Carola Lidéns förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL tillsammans med plan- och byggförordning (2011:338), PBF och föreskrifter som tagits fram genom regeringens bemyndigande, bland annat Boverkets byggregler - föreskrifter och allmänna
råd (2011:6), BBR, och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS utgör den lagstiftning som reglerar byggande i Sverige.
PBL 8 kap 4 a § anger att en kommun inte får ställa krav på en byggnads tekniska egenskaper i andra fall än vad som anges i kap 4 12-16 §§ i samma lag
om reglering med detaljplan och områdesbestämmelser.
Boverket skriver att plan- och bygglagen, PBL, innehåller en begränsning av
kommunens möjligheter att, generellt och i enskilda fall, ställa egna krav på
byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav.
Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om
1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
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8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga,
9. hushållning med vatten och avfall,
10. bredbandsanslutning, och
11. laddning av elfordon.
Detta gäller, enligt Boverket, när kommunen handlar som myndighet till exempel planmyndighet eller byggnadsnämnd i planärende eller i andra ärenden enligt PBL. Kommunen får inte heller ställa dessa krav i samband med
genomförandet av en detaljplan till exempel vid tecknande av exploateringsavtal eller vid markanvisning.
Som motionären uppmärksammat har flera kommuner i Sverige trots detta
ställt tekniska särkrav vid markanvisning. Av PBL framgår dock att om en
kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan.

Dialog:
Kommunstaben har fört dialog internt med stadsbyggnadsförvaltningen och
externt med Stockholms stad.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Förslaget innebär ingen förändring mot nuvarande process för markanvisning
och bedöms därmed inte ha någon påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Förslaget innebär ingen förändring mot nuvarande process för markanvisning
och bedöms därmed inte ha någon påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Förslaget innebär ingen förändring mot nuvarande process för markanvisning
och bedöms därmed inte ha någon påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Förslaget innebär ingen förändring mot nuvarande process för markanvisning och bedöms därmed inte ha någon påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag



Motion (C) om hållbarhetskrav vid markanvisning,
KLF Hid: 2020.7555
Kommunstabens förslag avseende motion om hållbarhetskrav vid
markanvisning, KLF Hid: 2021.4191
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-21 § 129,
KLF Hid: 2021.4343
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§ 197
Mål för livsmedelsinköp
Ärendenr 2021/773-2.5.1.1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar nedanstående mål för livsmedel till och med 2025.

Reservationer
Carola Lidén (C), Per Göransson (SD), Ylva Mjärdell (L) och Malin Svedjeholm
(MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Målen har tagits fram med utgångspunkt i vad som påverkar livsmedelsområdet, så som Agenda 2030, Livsmedelsverkets nationella riktlinjer för bra mat
i förskola, skola och omsorg, Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier
för livsmedel samt den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Samtidigt
har hänsyn tagits till förutsättningar och mål för Luleå kommun, så som vision 2050, de övergripande målen, riktlinjer för hållbara inköp, policy för bra
måltider i äldreomsorgen, riktlinjer för måltider BUF samt strategi för måltidsverksamhet.
Livsmedel påverkar många hållbarhetsaspekter i resan från jord till bord. Att
styra livsmedelsinköpen för en hållbar utveckling med hänsyn till flera viktiga
aspekter är nödvändig för att uppfylla de krav som samhället och Luleå
kommun har. För att livsmedelsinköpen ska bli hållbara i sin helhet behöver
flera hållbarhetsaspekter tas hänsyn till och balanseras för att inte motverka
varandra.
Befintliga styrdokument beskriver hur vi ska arbeta för bra och hållbara måltider, men saknar en konkret prioritering för alla ingående hållbarhetsaspekter
på kommunövergripande nivå. Målen behöver konkretiseras för att skapa en
gemensam bild och prioritering av vad Luleå kommun vill uppnå med sina
livsmedelsinköp och hur vi når dit.
Som en del av förflyttningsarbetet i kommunen har en översyn av inköpsprocessen genomförts. PwC, har som oberoende part, genomfört översynen och
kommit med rekommendationer, varav så kallat kategoribaserat arbetssätt
rekommenderas. En förstudie pågår där förutsättningarna för PwC:s rekommendationer håller på att tas fram. Livsmedel är en av de största kategorierna
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och har därför startats upp som en pilotkategori. Kategoristyrning införs successivt för livsmedel och kopplas ihop med förstudien. Förutsättningar för
livsmedelskategorin behöver fastställas för att arbetet med kategoristyrning
och upphandling av livsmedel ska kunna fortgå. Därför har förslag till mål för
livsmedel tagits fram.
Mål för livsmedelsinköp till och med 2025
 Hållbarhet: matsvinn
25% minskning
 Hållbarhet: svenskt
60% svensk råvara, 95% svensk råvara animalier.
 Hållbarhet: närproducerat
30% närproducerat
 Hållbarhet: ekologiskt
40% ekologiskt
 Hållbarhet: klimat
1,5 CO2e per kg livsmedel för skolmåltider.
Socialförvaltningen arbetar också mot målet, men mätetalet CO2e/kg livsmedel kan inte fastställas eftersom huvudkomponenten kommer från Piteå.
 Livsmedel med högt ställda hållbarhetskrav
Krav på upphandlade produkter ställs i enlighet med samhällets ambitioner
och svensk lagstiftning.
 Minimerade leveranser
 Nöjda gäster
För att balansera alla mål för en hållbar helhet bryts målen ner och prioriteras
per varugrupp i kategoriarbetet. Inköpen planeras utifrån verksamhetens behov och med stöd av den regionala livsmedelsstrategin (Nära Mat).
Nuläge och utveckling
 Matsvinn
Utgångsläge tas fram under 2021 för skolmåltider. Mätmetod och praktik testad i pilotprojekt under våren 2021 för skolmåltider, alla kök ska börja mäta
matsvinnet under hösten 2021. Socialförvaltningen har inte börjat mäta
matsvinnet än. Målet om en 25% minskning av matsvinnet till 2025 grundar
sig på målet i Agenda 2030 om att halvera matsvinnet till 2030.
 Svenskt
Nuvarande andel svensk råvara är 50%. Uppgift om råvara finns inte för alla
livsmedel och produkter och det är därför svårt att mäta, därav är bedömningen att 60% svensk råvara av totala inköp är möjligt utifrån hur marknaden ser ut idag. När det gäller andel svensk råvara för animalier är nuvarande
andel 90%. Strävan är att majoriteten av animalierna ska vara av svenskt ur-
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sprung, men lite marginal behöver finnas för att stämma med marknadens
utbud och verksamhetens behov.
 Närproducerat
Nuvarande andel närproducerat är 25%. Bedömningen är att en ökning till
30% närproducerat är genomförbar med hänsyn tagen till marknadens utbud
av närproducerat som tillgodoser verksamhetens behov.
 Ekologiskt
Nuvarande andel ekologiskt är 25%. Regeringens mål i den nationella livsmedelsstrategin är att 60% av de offentliga livsmedelsinköpen ska vara ekologiska 2030. Bedömningen är att en ökning till 40% ekologiskt är genomförbar till
2025.
 Klimat
Nuvarande andel CO2e per kg livsmedel för Skolmåltider är 1,8 CO2e per kg
livsmedel. Genom de fyra andra målen ovan samt genom att fortsätta arbeta
med att öka andelen vegetabilier i måltiderna samt använda WWF:s guider för
hållbara inköp av vegetabilier, kött och fisk bedöms målet kunna uppnås till
2025.
 Livsmedel med högt ställda hållbarhetskrav
Hållbarhetskraven anpassas efter vad som är mest ändamålsenligt per varugrupp livsmedel och i symbios med övriga mål.
 Minimerade leveranser
Minimerat antal leveranser genom att anpassa antal leverantörer och samordna transporter. En kvalitetsstämpel inom måltider är att maten tillagas nära
matgästen, vilket det gör i majoriteten av alla skolor och förskolor i kommunen. Det innebär även många leveransställen och många transporter. För att
kunna bibehålla kvalitet, minska klimatpåverkan, uppfylla våra mål och ha
säkra skolgårdar är minimerade transporter en viktig del. Det har även en
positiv påverkan på resursåtgång som krävs för administration och fakturahantering.
 Nöjda gäster
Nöjda matgäster som uppskattar och äter upp maten som serveras är en förutsättning för att uppnå övriga mål. Det uppnås genom att bland annat integrera måltiderna i övrig verksamhet och att utveckla dem tillsammans med
kökspersonal och matgäster.
Utgångspunkten i framtagandet av de procentuella andelarna som anges per
målområde har varit att arbeta för hållbara livsmedelsinköp. För att uppnå det
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behöver hänsyn tas till en kombination av hållbarhetsaspekter som balanseras
sinsemellan för att inte motverka varandra. De procentuella andelarna är anpassade för att vi ska kunna göra just det.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-21 § 130 föreslagit kommunstyrelsen besluta ovanstående mål för livsmedel till och med 2025. Under ärendets behandling i arbetsutskottet reserverade sig Carola Lidén (C) mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanträdet
Carola Lidén (C) föreslår ändringar enligt nedan och i övrigt föreslår Carola
Lidén att bifalla arbetsutskottets förslag:
Under rubriken Mål för livsmedelsinköp till och med 2025
Punkt 2 hållbarhet: svenskt, 65% svenska råvaror
Punkt 3 hållbarhet: närproducerat, 60% närproducerat
Under rubriken Nuläge och utveckling
Stycke 2, Svenskt ,rad 3
att 65% svensk råvara av totala inköp är möjlig utifrån......
Stycke 3, Närproducerat, rad 2
60% närproducerat är genomförbart med hänsyn tagen......
Stycke 7, Minimera leveranser, rad 6
säkra skolgårdar är minimerade transporter genom samordnad varudistribution en
viktig del.
Malin Svedjeholm (MP) stödjer Carola Lidéns förslag samt föreslår att klimatpåverkan från livsmedel ska minska från 1,8 CO2e per kilo livsmedel till 0,9
CO2e per kilo livsmedel till år 2025.
Per Göransson (SD) stödjer Carola Lidéns förslag om att närproducerat ändra
från 30 % till 60 % gällande stycke 3, rad 2 under rubrik närproducerat.
Ylva Mjärdell (L) föreslår att ändra enligt följande under rubriken: Hållbarhet:
matsvinn
25% minskning till maj 2022
50% minskning till December 2024.
Matsvinnet skall minska i jämförelse med snittet för resp. förvaltning under
höstmånaderna 2021.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Carola Lidéns, Ylva Mjärdells, Malins Svedjeholms och
Per Göranssons ändringsförslag vart och ett för sig under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslagen.
Votering begärs och genomförs gällande Carola Lidéns ändringsförslag. Där
en ja-röst innebär bifall till arbetsutskottets förslag och en nej-röst innebär bifall till Carola Lidéns ändringsförslag. Efter rösträkning redovisar ordföranden att 15 röster har avlagts varav 11 ja-röster och 4 nej-röster. Ordföranden
finner därmed att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer därefter arbetsutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Dialog:
Samverkan har skett i det tilltänkta kategoriteamet och styrgruppen för kategorin livsmedel, där representanter från Kommunstaben, Socialförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen ingår.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Förslaget bidrar till mer jämställd fördelning av makt och resurser genom
hållbarhetskrav som ställs utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
vid inköp och upphandling av livsmedel.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Förslaget bidrar till mer jämställd fördelning av makt och resurser genom
hållbarhetskrav som ställs utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet
vid inköp och upphandling av livsmedel.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Alla föreslagna mål bidrar enskilt och sammantaget till minskad klimatpåverkan från måltidsverksamheten.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Förslaget bidrar till starkare ekonomi för tillväxt genom exempelvis minskat
matsvinn, närproducerade livsmedel och minimerade leveranser.

Beslutsunderlag


Kommunstabens förslag avseende mål för livsmedelsinköp,
KLF Hid: 2021.4192
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-21 § 130,
KLF Hid: 2021.4344
C yrkande i KSAU ärende 6, KLF Hid: 2021.4279

Beslutet skickas till
Inköpsenheten
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§ 198
KS Kommunstabens verksamhetsplan 2022
Ärendenr 2021/775-1.3.3.1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstabens åtaganden inom
utvecklingsområdena och konsekvensbeskrivning av de preliminära
budgetramarna.

Sammanfattning av ärendet
I kommunstabens preliminära verksamhetsplan beskrivs förslag på åtaganden
som bidrar till målen för mandatperioden inom respektive utvecklingsområde. Åtaganden finns till alla utvecklingsområden, där mer jämställd fördelning
av makt och resurser har ett åtagande, ökad jämlikhet och minskad klimatpåverkan
har två åtaganden samt starkare ekonomi för tillväxt har fyra åtaganden. Dokumentet innehåller även plan för att möta de preliminära drifts- och investeringsramarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-21 § 133 föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunstabens åtaganden inom utvecklingsområdena och konsekvensbeskrivning av de preliminära budgetramarna.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunstaben är kommunstyrelsens förvaltning. Staben stödjer kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i deras uppdrag att effektivt styra, leda och
samordna hela den kommunala verksamheten.
Budgetutskottet beslutade 22 april om planeringsförutsättningar med preliminära drift- och investeringsramar. De utgör en grund för de prioriteringar
som nämnderna ska beakta i sin verksamhetsplanering för att återkomma
med åtaganden och konsekvensbeskrivning den 30 augusti.
Ärendet är en del av Luleå kommuns strategiska plan och budget för 2022.
Den preliminära verksamhetsplanen kommer att kompletteras med mätetal
och målnivåer till kommunstyrelsens sammanträde den 13 september.
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Kommunstyrelsen kommer därefter att besluta om den kompletta
verksamhetsplanen och internbudget den 6 december

Dialog:
Avdelningar har påbörjat planeringsarbete för 2022 direkt budgetutskottet
beslutat om planeringsförutsättningarna. Kommunstabens ledningsgrupp har
genomfört workshop 2021-05-19. Nämnden har genomfört planeringsdag
2021-05-26.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Kommunstaben planerar insatser för att främja målsättningarna att öka fokus
på jämlikhet och förstärka det främjande arbetet kring barn och ungas uppväxtvillkor
samt öka ungas delaktighet i kommunens alla frågor som berör dem. Två åtaganden
föreslås för att bidra till avsedd förflyttning inom utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Inom utvecklingsområdet planerar kommunstaben insatser för att uppnå mer
jämställd service och bemötande. Kommunstaben föreslår ett åtagande
för att bidra till avsedd förflyttning inom utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
För att leva upp till Borgmästaravtalet, agenda 2030 och det övergripande
målet till 2050 (Luleå har ingen påverkan på klimatet) behöver
kommunstaben, liksom hela kommunen, intensifiera arbetet. Kommunstaben
föreslår två åtaganden för att bidra till att halvera klimatpåverkan från egna resor
och transporter i förhållande till 2019 och att långsiktiga investeringar bidrar till en
minskad klimatpåverkan.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Inom utvecklingsområdet avser kommunstaben att arbeta för att stärka förtroendet för kommunens verksamhet. Insatser förväntas leda både till att den
kommunala servicen uppfattas positiv och ett förbättrat företagsklimat.
Kommunstaben föreslår fyra åtaganden för att bidra till avsedd förflyttning
inom utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag



Kommunstabens preliminära verksamhetsplan 2022,
KLF Hid: 2021.4198
Kommunstabens förslag avseende kommunstabens verksamhetsplan,
KLF Hid: 2021.4197

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

37

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-08-16

§ 199
Marköverföringar Porsön 1:3 till Fastighets AB Luleporten
Ärendenr 2021/788-3.1.2.2

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna marköverföringar mellan Luleå kommun och Fastighets AB Luleporten i enlighet med bifogat avtal.
2. Byggnation inom de överförda områdena ska vid vite om 14 000 000 kr
påbörjas inom fem år från tillträdesdagen.
3. Samhällsutvecklingschefen får rätt att underteckna avtal och överenskommelse om fastighetsreglering.

Sammanfattning av ärendet
I slutet av 2015 genomfördes affären mellan Lulebo och fastighetsbolaget
Nordhalla (bolaget har sedermera bytt namn till Heimstaden Bostad AB)
där 1278 lägenheter överläts. En del i detta förvärv var Porsögården med
ca 300 lägenheter. I samband med affären tecknades ett avtal med Luleå
kommun om att bolaget skulle bygga en viss mängd bostäder under efterföljande år. Avsikten var att det första byggnadsprojektet skulle vara en
förtätning på Porsögårdarna. Beslut om planuppdrag för ny detaljplan för
Porsögårdarna togs i början av 2017 och en färdig detaljplan antogs 25
april 2019. Planen ger förutsättningar för förtätning och nybyggnation av
bostäder och för ändring från studentbostäder till bostäder. Fullt utnyttjad bedöms planen möjliggöra ett tillskott på ca 500 lägenheter utöver de
300 som redan finns i området idag.
För genomförandet av planen krävs ömsesidiga marköverföringar där
Luleå kommun erhåller mark för allmän gc-väg genom området och
Heimstaden genom bolaget Fastighets AB Luleporten erhåller mark av
kommunen för nybyggnation i norra delen av planområdet. De markområden som överförs från kommunen till Fastighets AB Luleporten utgör
ett steg i möjliggörandet av en förändrad struktur på området. Genom
tillskapandet av nya bostäder i norra delen av området möjliggörs avveckling av befintligt bestånd och en samtidig utveckling av resterande
område.
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Heimstaden ska påbörja byggnation inom de överlåtna områdena inom 5 år
från tillträdesdagen. Med påbörjad byggnation avses att grundläggningen för
samtliga etapper A, B, C inom områdena färdigställts.
Därutöver åligger det Fastighets AB Luleporten att inom 2 år från tillträdesdagen ha påbörjat byggnationen avseende etapp A, motsvarande minst 75
lägenheter, och att inom 4 år från tillträdesdagen ha påbörjat byggnationen
avseende etapp B, motsvarande ytterligare minst 75 lägenheter.
Mellangiften är beräknad på en tomtpristaxa om 900 kr/kvm BTA och utifrån
en uppskattad bruttoarea BTA på 15 577 kvm.
Kommunen ska snarast möjligt ansöka om lantmäteriförrättning för att genomföra marköverföringarna och står för kostnaderna för detta.
Kommunstaben har föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna marköverföringar mellan Luleå kommun och Fastighets AB Luleporten i enlighet
med bifogat avtal. Byggnation inom de överförda områdena ska vid vite om
14 000 000 kr påbörjas inom fem år från tillträdesdagen. Samhällsutvecklingschefen får rätt att underteckna avtal och överenskommelse om fastighetsreglering.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunstaben föreslår i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen att godkänna marköverföringar mellan kommunen och Fastighets AB Luleporten, att
villkora avtalet med en vid vite förenad byggnationsskyldighet inom fem år
från tillträdesdagen samt att samhällsutvecklingschefen får rätt att underteckna avtalet.

Dialog:
Dialog har förts mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Kommunstaben och
byggaktören om projektet.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Förslaget innebär en breddning i utbudet av bostäder inom universitetsområdet som kan attrahera olika boendegrupper.
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag



Avtal och överenskommelse om fastighetsreglering Porsögården
Heimstaden, KLF Hid: 2021.4201
Kommunstabens förslag avseende marköverföringar,
KLF Hid: 2021.4200

Beslutet skickas till
Fastighets AB Luleporten, c/o Heimstaden, Östra Promenaden 7A, 211 28
Malmö
Kommunstaben
Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 200
Remiss av SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val
och beslutsfattande i kommuner och regioner, Fi 2021/01444
Ärendenr 2021/596-1.3.1.5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstabens yttrande gällande remiss
som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Utredningen föreslår att kommunal förvaltning, på samma sätt som statliga
myndigheter, får möjlighet att använda sig av automatiserat beslutsfattande
genom att en kommunal nämnd får delegera beslutanderätten till en sådan
funktion. Beslut som inte får delegeras till ett automatiskt beslutsfattande är
sådana som överprövas genom laglighetsprövning, sådana som inte kan överklagas och beslut i upphandlingsärenden.
Utredningen har även haft i uppdrag att åstadkomma en valordning, i de val
som görs av region- och kommunfullmäktige, som är lätt att förstå, lätt att
tillämpa och säkerställer representation från politiska minoriteter. Utredningen föreslår därför att en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner ska ersätta den nuvarande lagen. Ordningen för hur de proportionella
valen genomförs och för dubbelvalsavveckling förändras inte, liksom inte heller regleringen av samarbeten under gruppbeteckningar (karteller). Däremot
föreslås att det ska vara möjligt att hålla fyllnadsval för att ersätta ledamöter
som valts proportionellt och att fullmäktige då ska säkerställa att representationen i nämnden inte förändras.
Utredningen föreslår att bestämmelserna om jäv i kommunallagen i huvudsak
anpassas till samma lydelse som finns i förvaltningslagen.
Bestämmelser om överklagande av vissa normbeslut föreslås justeras så att
förvaltningslagens bestämmelser om överklaganden ska tillämpas även på
överklaganden av kommunala föreskrifter enligt
- lagen om nämnder för vissa trafikfrågor,
- vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap samt
- terrängkörningsförordningen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen anser att det är av stort värde att även kommunerna får
möjligheter att använda sig av en automatiserad beslutsfunktion i vissa situationer och tillstyrker utredningens förslag i denna del.
Kommunstyrelsen tillstyrker utredningens förslag att det ska vara möjligt att
uppdra åt en automatiserad beslutsfunktion att besluta på en nämnds vägnar.
Kommunstyrelsen har ingen erinran mot förslaget angående ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Kommunstyrelsen föreslår dock att
det i lagar som hänvisar till lagen om proportionella val tydliggörs att lagen
tillämpas först om det framställs en begäran om det. Kommunstyrelsen konstaterar att lagen om proportionella val, liksom tidigare, ska tillämpas först
om det begärs av ett visst antal väljande. Det framgår som tidigare av 2 § i
lagen. I nuvarande lydelse av 5 kap 58 § kommunallagen anges att lagen om
proportionellt valsätt ska användas ”om det begärs” av ett visst antal ledamöter. I utredningens förslag anges istället att val ska vara proportionella ”under
de förutsättningar som anges i lagen”. Enligt kommunen är den nuvarande lydelsen tydligare då det redan av kommunallagen framgår att det måste göras en
begäran för att lagen om proportionella val ska bli tillämplig. Den föreslagna
ändringen är inte heller enhetlig eftersom den nuvarande formuleringen föreslås behållas i 9 kap 8 § kommunallagen. Kommunen föreslår därför att ordalydelsen ”om det begärs” behålls i de lagar som hänvisar till lagen om proportionellt valsätt.
Kommunen har i övrigt ingen erinran mot utredningens förslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-21 § 137 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta kommunstabens yttrande gällande remiss som sitt eget.

Dialog:
Dialog har inte hållits i ärendet.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag




SOU 2021:16, KLF Hid: 2021.3317
Kommunstabens förslag till beslut avseende remiss,
KLF Hid: 2021.4203
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-21 § 137,
KLF Hid: 2021.4352

Beslutet skickas till
fi.remissvar@regeringskansliet.se sanja.moraca.roos@regeringskansliet.se

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 201
Sammanträdesordning för kommunfullmäktige samt
kommunstyrelsen med utskott 2022
Ärendenr 2021/778-1.1.1.3

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesordning för 2022.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstabens kansli har utarbetat förslag till sammanträdesordning
för kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktige avseende 2022.
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan utgör grund
för planering av övriga nämnders sammanträdesordning. Enligt kommunens
gemensamma bestämmelser för reglementen (§ 11) planerar och synkroniserar
kommunstyrelsens nämndsekretariat och samtliga nämnders sammanträdesordningar som sedan fastställs av respektive nämnd.
Kommunstabens förslag innebär att arbetsutskottet sammanträder två gånger
per månad med undantag av juli månad.
Kommunstyrelsen sammanträder i början eller mitten av varje månad med
undantag av juli månad. Kommunfullmäktige sammanträder företrädesvis
sista eller näst sista måndagen i månaden med undantag av juli månad.
Vid planeringen har viss hänsyn tagits till skollov och nationella helgdagar.
Då budgetprocessen ses över är inte förslag på datum för budgetutskott och
budgetfullmäktige klart. Sammanträdesordningen kommer att kompletteras
med datum för sammanträden kopplade till budget under hösten 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-06-21 § 138 föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesordning för 2022.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Dialog:
Dialog har förts med avdelningen för planering och analys.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområden.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Förslaget har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag




Förslag till sammanträdesordning 2022, KLF Hid: 2021.4205
Kommunstabens förslag avseende sammanträdesordning,
KLF Hid: 2021.4204
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 201-06-21 § 138,
KLF Hid: 2021.4353

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 202
Motion (M) om att ta fram en integrationsplan för Luleå
kommun
Ärendenr 2020/977-1.1.1.5

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om att ta fram en integrationsplan.

Reservationer
Anders Josefsson (M), Nihad Zara (M) Ylva Mjärdell (L) och Samuel Ek (KD)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M), Anders Josefsson (M) och Nihad Zara (M) har lämnat in
en motion om att ta fram en integrationsplan för att samordna och tydliggöra
de kommunala verksamheternas ansvar för att främja integrationen. Motionen
har omhändertagits av AMF och svaret har beretts av samtliga förvaltningar
och staben. Luleå kommun har idag en god samverkan kring integration såväl
inom som utanför den kommunala organisationen. Denna främjas och säkerställs såväl av kommunens översiktsplan som av den lokala överenskommelsen och det samverkansuppdrag som låg på förvaltningarna under 2015-2016.
Dessa har gett och ger förutsättningar för det goda samarbete som sker idag.
Luleå kommun ligger även bra till i arbetsmarknadsstatistiken som är ett av få
nyckeltal för att mäta integration. Samtliga förvaltningar föreslår därför att
motionen avslås.
Kommunfullmäktige har 2020-08-31 § 162 beslutat att motionen får ställas och
lämnas över till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstaben har begärt
samordning och handläggning av arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningen yttrande
Motionen har omhändertagits av arbetsmarknadsförvaltningen och svaret har
beretts av samtliga förvaltningar och staben.
Integration är ett brett begrepp och omfattar såväl basfunktioner som bostad,
arbete och egen försörjning, som andra funktioner som bland annat känsla av
sammanhang, fritid, kultur och hälsa. Luleå kommun har idag en god samverkan kring integration såväl inom den kommunala organisationen som ut-
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anför. Vision Luleå 2050, riktningarna och programmen dvs. Luleå kommuns
översiktsplan, omfattar integrationsfrågan och konkretiserar den genom ett
flertal principer och mål. Översiktsplanen (se bifogad länk) ersatte många styrande dokument bland annat Integrationsprogrammet. Även de omarbetade
men ej politiskt antagna programmen omfattar integrationsfrågan (se bifogad
länk). Under 2015 och 2016 låg ett samordningsuppdrag på samtliga förvaltningar för ett ökat, värdigt och effektivt flyktingmottagande. Samverkan som
skedde under den tiden bidrog till det goda samarbete som sker idag där
samtliga förvaltningar arbetar med integration utifrån sitt uppdrag och samverkar med varandra. Utifrån förordningen om mottagandet av nyanlända
finns en lokal överenskommelse (Löken, se bifogad fil) som beskriver samverkan och ansvarsfördelning mellan ett flertal myndigheter gällande mottagandet av nyanlända. Löken omfattar kommunen, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Regionen och Försäkringskassan.
Det finns få nyckeltal för att mäta integration. Statistik som följs upp regelbundet är andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera efter 90 dagar. Senaste statistiken är för 2019 och Luleå låg då i mitten av
spannet för de 25% bästa kommunerna i Sverige på plats 30 av 290. Även åren
2017–2018 låg kommunen inom samma spann.
Samtliga förvaltningar inklusive staben har tillfrågats i ärendet och alla ställer
sig negativa till att en integrationsplan tas fram. Det mest resurseffektiva är att
fortsätta utveckla det goda arbetet som sker idag utifrån de mål och principer
som redan är framtagna, inte att skapa nya planer och arbetssätt.
Med anledning av ovanstående resonemang föreslår arbetsmarknadsförvaltningen att motionen avslås.
Kommunstaben har föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå motionen
om att ta fram en integrationsplan.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M), Ylva Mjärdell (L) och Samuel Ek (KD) föreslår att bifalla
motionen.
Nina Berggård (V), Fredrik Hansson (S) och Per Göransson (SD) föreslår att
bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Anders Josefssons förslag mot
varandra oh finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Dialog:
Dialog har skett med samtliga förvaltningar och staben.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet kan ha en positiv påverkan på jämlikhet. Förslaget om en integrationsplan kan ha en negativ påverkan på jämlikhet då det riskerar att peka ut
nyanlända som en målgrupp utan samma rättigheter och skyldigheter som
andra medborgare. Nyanlända har rätt till samma service och mänskliga rättigheter som andra invånare i Luleå kommun.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Män och kvinnor finns representerade inom målgruppen nyanlända. Samverkan som sker idag har ett särskilt fokus på att få utrikesfödda kvinnor i arbete
eller studier, vilket är ett viktigt steg i att öka jämställdheten. Förslaget till
beslut kan ha en positiv inverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Integration är en viktig fråga för kompetensförsörjningen i Luleå. Kompetensförsörjningen är en viktig del av kommunens tillväxt. Den goda samverkan
som idag sker såväl inom kommunen som externt är en förutsättning för att
uppnå detta. Beslutet bedöms påverka utvecklingsområdet positivt då ett stort
fokus i pågående samarbeten är just tillväxt och att få fler utrikesfödda, och
särskilt utrikesfödda kvinnor, i arbete.

Beslutsunderlag






Motion (M) om integrationsplan KLF Hid: 2020.3999
Vision Luleå 2050 och programmen Alla program samlade på ett ställe
- Luleå kommun (lulea.se)
Lokal överenskommelse (Löken), KLF Hid: 2021.3839
Kommunstabens förslag till beslut avseende motion (M) om att ta fram
en integrationsplan för Luleå kommun, KLF Hid: 2021.3838
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-21 § 114,
KLF Hid: 2021.4090

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 203
Nämndsinitiativ (L) sommarsatsning "Covidgenerationen"
Ärendenr 2021/465-1.1.1.5

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå nämndinitiativet om sommarsatsning för
”covid-generationen”.

Reservationer
Carola Lidén (C) och Ylva Mjärdell (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Söderström (L) har lämnat ett nämndsinitiativ till kommunstyrelsen
samt barn- och utbildningsnämnden som föreslår att Luleå kommun ska erbjuda extra undervisningstid under sommaren för skolelever. Satsningen ska
också innebära en ersättning för sommarundervisningen i nivå med ersättningen för kommunens feriejobb. Initiativtagaren föreslår att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ordna så att alla elever som både ska
börja gymnasiet och de som går ut från gymnasiet erbjuds extra undervisningstid i sommar för att antingen klara sin behörighet eller för att höja sitt
meritvärde. Vidare föreslås kommundirektören ges i uppdrag att se till att de
som väljer sommarsatsningen får ersättning för förlorad arbetsinkomst i nivå
med kommunens feriejobb. Kommunstyrelsen har beslutat att nämndsinitiativet får ställas.
Kommunstabens yttrande
Då sommarskola inte kommer erbjudas till gymnasieskolans elever i årskurs
tre samt att elever i årskurs nio har möjlighet till både sommarskola i två veckor samt kommunens feriejobb, innebär att det inte är aktuellt med ersättning
för förlorad arbetsinkomst.
Kommunstaben har föreslagit kommunstyrelsen besluta att avslå nämndinitiativet om sommarsatsning för ”covid-generationen”.

Sammanträdet
Kommunstaben föredrar ärendet.
Ylva Mjärdell (L) föreslår att bifalla nämndsinitiativet och lämnar in en skriftlig reservation enligt följande: Liberalerna reserverar sig mot beslutet. Vi beklagar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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att den politiska majoriteten inte ville göra mer än vad lagen kräver för våra elever i en
tid som totalt kommer definiera våra ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Förslaget
möttes väldigt positivt av eleverna och hade gett effekt för flertalet ungdomar.
Carola Lidén (C) och Dan Ankarholm (Sjvp) föreslår bifalla nämndinitiativet
och ställer sig bakom den skriftliga reservationen från Ylva Mjärdell.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Ylva Mjärdells förslag under
proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet

Beslutsunderlag






Nämndinitiativ (L) gällande sommarsatsning för ”covidgenerationen”, KLF Hid: 2021.2597
Beslut BUN 2021-04-21 Nämndsinitiativ (L) gällande sommarsatsning
”covid-generationen”, KLF Hid: 2021.3842
Kommunstabens förslag till beslut avseende Nämndsinitiativ (L) angående nämndinitiativ om sommarsatsning för "covid-generationen",
KLF Hid: 2021.3841
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-06-21 § 115,
KLF Hid: 2021.4091

Beslutet skickas till
Kommunstabens kansli
Nämndsinitiativtagarna

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 204
Yttrande rörande brommautredningen
Ärendenr 2021/912-3.5.1.1

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till yttrande.

Reservation
Nina Berggård (V) och Malin Svedjeholm (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Infrastrukturdepartementet har skickat ut inbjudan till dialog gällande utredningsuppdraget för avveckling av Bromma flygplats. Utredningsuppdraget
handlar om att ta fram underlag inför en avveckling av driften och verksamheterna vid Bromma flygplats.
Departementets utredning ska redovisas den 31 augusti. Luleå kommun har
inbjudits att yttra sig.
Sammanfattningsvis lyfter Luleå kommun följande synpunkter;
 Kraftig befolkningstillväxt i norra Sverige kommer att medföra en efterfrågan på god flygtrafik
 Kapaciteten på Arlanda behöver stärkas
Kraftig befolkningstillväxt i norra Sverige
Flygets betydelse är stor. Relativt större för regioner där en växling till tåg inte
är aktuell p g a avstånden. Den gröna industriella omställningen kommer att
kräva en kraftig befolkningsökning i norra Sverige. Regeringens samordnare
för samhällsomställning räknar med 50 000 och 100 000 nya innevånare i
Norrbotten och Västerbotten inom 10–15 år. Swedish Lapland, där Luleå ingår, har sett en kraftig ökning av besökare under de senaste decennierna. Prognosen framåt pekar på ytterligare kraftig tillväxt så snart vi klivit ur pandemin.
Sammantaget visar det att behovet av flygtrafik inte kommer att minska.
Kapaciteten på Arlanda behöver stärkas
Inrikesterminalen på Arlanda är i dagsläget (pandemin borträknad) full under
peak-hours, det vill säga under morgontimmarna samt eftermiddag, då affärs-
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resenärer behöver resa. Luleå har idag (före pandemin) bra flygförbindelser,
och att vi ser en risk för att överflyttningar av flyg från Bromma tar bort vår
goda förbindelse.
De flyglinjer som idag trafikerar Bromma Airport är främst inrikes, vilket innebär att om en överflyttning av Bromma-trafiken till Arlanda ska vara möjlig
måste Arlanda bygga ut, annars riskerar flera inrikeslinjer knuffas ut under
peak-hours när alla vill flyga. Konsekvensen skulle bli att resor från Luleå till
övriga delar av landet skulle ta längre tid.
Även det internationella resandet till Luleå påverkas av en eventuell nedläggning av Bromma och kapacitetsutmaningen på Arlanda som beskrivits ovan.
Ju svårare det är att boka genomgående flygbiljetter, utan långa väntetider,
desto större trolighet att besökaren väljer att resa till en annan destination.
Sammantaget visar det att kapaciteten på Arlanda behöver stärkas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-08-16 § 154 föreslagit kommunstyrelsen besluta att anta förslaget till yttrande.

Sammanträdet
Nina Berggård (V) föreslår att ändra till följande text i svaret gällande brommautredningen:
Luleå kommun har inga invändningar mot nedläggningen av Bromma flygplats. I
linje med Sveriges åtagande i Parisavtalet behöver Sverige arbeta för att flyg på kortare sträckor ersätts med utbyggd snabbtågtrafik för att minska transportsektorns klimatpåverkan.
På så sätt behöver nedläggningen av Bromma flygplats inte innebära kapacitetsproblem för övriga flygplatser i Stockholmsregionen.
När det gäller transporterna mellan Stockholm och övre Norrland så vill Luleå kommun åter betona vikten av en skyndsamt utbyggd Norrbotniabanan.
Malin Svedjeholm (MP) stödjer Nina Berggårds förslag.
Ordföranden (S), Per Göransson (SD), Dan Ankarholm (Sjvp), Ylva Mjärdell
(L) och Carola Lidén (C) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Nina Berggårds förslag mot
varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Dialog
Yttrandet har tagits fram i dialog med Luleå Business. Dialog har förts med
Länsstyrelsen samt Region Norrbotten.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
En kapacitetsbrist vid Arlanda kan leda till en segregering mellan stad och
land. Tillgängligheten till hela landet är viktig.
Om inte kapaciteten på Arlanda är tillräcklig finns en risk att flyg från små
flygplatser såsom Arvidsjaur och Gällivare med statligt upphandlad trafik
inte kommer att prioriteras gällande slottider under de attraktiva timmarna på
morgonen och eftermiddagen.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Kvinnor gör fler flygresor än män i genomsnitt, men män flyger mer i tjänsten.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
I Sverige står inrikesflyget för en procent av landets inhemska utsläpp. Utsläppen från utrikesresorna är totalt sett betydligt större än från inrikesresorna. Luftfartens totala klimatpåverkan, med den så kallade höghöjdseffekten
inräknad, uppskattas idag till omkring 4-5 procent av den mänskliga påverkan på klimatet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Försämras tillgängligheten till och från globala marknader får det direkt negativ påverkan på tillväxt och sysselsättning.
Väl fungerade transportkorridorer är inte bara en regional fråga utan även en
fråga om rikets konkurrensförmåga och utvecklingen av en strategisk viktig
industrisektor.

Beslutsunderlag





Inbjudan till dialog (bilaga), KLF Hid: 2021.4830
Uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling av driften av
och verksamheterna vid Bromma flygplats
Luleå Business Region AB inspel (bilaga), KLF Hid: 2021.5157
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-16 § 154,
KLF Hid: 2021.5168

Beslutet skickas till
magnus.e.persson@regeringskansliet.se
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