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Bilaga
Närvaroförteckning och Voteringslista
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 2010-11-01—2014-10-31
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Omröstningar
Namn

Närvaro
Ja

Ordinarie ledamöter:
Karl Petersen (S)

N

Yvonne Stålnacke (S)

N

Anders Josefsson (M)

N

Nina Berggård (V)

N

Annika Eriksson (MP)

N

Thomas Olofsson (FP)

N

Carola Lidén (C)

N

Jonas Brännberg (RS)

N

Anette Asplund (KD)

N

Erland Nilsson (LBPO)

N

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Fr

Margareta Bladfors Eriksson (S)

N

Omar Jakobsson (S)

N

Ingrid Norberg (S)

N

Krister Hammarbergh (M)

Fr

Staffan Ek (S)

N

Lenita Ericson (S)

Fr

Johan Lennartsson (S)

N

Sana Suljanovic (M)

Fr

Inger B Larsson (S)

N

Kaj Hedstig (S)

N

Jenny Alman (S)

N

Peter Bergström (M)

Fr

Hans Pettersson (V)

N

Mårten Ström (S)

N

Margaretha Lindbäck (S)

N

Jörgen Naalisvaara (MP)

N

Göran Öhman (S)

N

Camilla Rydbjörk (M)

N

Sofie Pettersson (FP)

N

Eva Hedesand Lundqvist (S)

N

§ 129

§ 129
- 139

§ 129

§ 130
- 150

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Omröstningar
Namn

Närvaro
Ja

Maria Burström (S)

N

Nils-Olov Lindfors (C)

Fr

Birgit Jonsson (S)

N

David Hedberg (RS)

Fr

Leif Wikström (S)

N

Claudia Henriksson (M)

Fr

Anita Geijer (S)

N

Roland Nilsson (S)

Fr

Mattias Karlsson (M)

Fr

Anne-Gärd Näckstam (S)

N

Bertil Bartholdson (V)

N

Peter Hedlund (S)

N

Sirpa Jacobsson (S)

N

Carl-Gustaf Carlsson (S)

N

Conny Sundström (KD)

N

Annika Sundström (V)

N

Lena Aronson (S)

Fr

Ylva Mjärdell (FP)

N

Fredrik Hansson (S)

N

Martina Sandmarker (M)

Fr

Nihad Zara (M)

N

Sven Persson (MP)

N

Viktoria Johansson (S)

N

Runo Vikström (S)

N

Stefan Tornberg (C)

N

Göran Thyni (RS)

N

Annelie Ahlbäck (S)

N

Baby Thein (MP)

N

Tomas Westman (S)

Fr

Anja Johansson (S)

N

§ 129
- 139

§ 129
- 139

§ 129

§ 129

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

ERSÄTTARE:
för Socialdemokraterna:
Eric Eriksson

N

Fredrik Lundh Sammeli

Anita Engström

Fr

Ingvar Edelswärd

N

Emma Engelmark

Fr

Mattias Öhman

Fr

Carina Sammeli

Fr

Maritha Meethz

N

Tony Sundbom

Fr

Ann-Charlotte Nordström

Fr

Erland Olofsson

Fr

Björn Holmberg Bergman

Fr

Christina Sandkvist

N

Lena Aronsson

Tore Isaksson

N

Thomas Westman

Britt-Marie Henricsson

N

Inger B Larsson

§ 131
- 150

Sabor Jalili

N

Mona Desirée Pettersson

N

Viktoria Johansson

§ 131
- 150

Sari Hedlund

N

Krister Hammarbergh

Signar Hammargren

Fr

Mari-Lena Fuentes

Fr

Jesper Nordmark

N

Sana Suljanovic

Emil Åkerström

N

Peter Bergström

Lenita Ericson

Roland Nilsson

för
Moderata Samlingspartiet:

för
Vänsterpartiet:
Hanna Goding

Fr

Lena Jakobsson

N

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Namn

Närvaro

Omröstningar

Ersätter
ordinarie
fullmäktig
Ja

för
Miljöpartiet de gröna:
Kamar Eddine Abdessamad

N

Risto Pekkala

Fr

för
Folkpartiet Liberalerna:
§ 129
Nils-Gustav Ökvist

N

Lotta Sundström

Fr

Sofie Pettersson

för
Centerpartiet:
Marie-Anne Björn

N

Nils-Olov Lindfors

Lennart Åström

N

Nils-Olov Lindfors

Robert Lundqvist

N

David Hedberg

Signe Engström

Fr

för
Rättvisepartiet Socialisterna:

för
Kristdemokraterna:
Eugen Karlsson

N

Samuel Ek

Fr

för
Landsbygdspartiet Oberoende:
Hillevi Sandström

Fr

Per-Gustav Isaksson

Fr

§ 129
- 130
§ 131
-150

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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§ 129
Antagande av program till Vision Luleå 2050
Dnr 2012.695‐212

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta programmen till Vision Luleå 2050 inklusive tillägg och bilagor vilka
tillsammans med redan beslutade Riktningar utgör kommunens översiktsplan med
följande ändring.
‐ Skrivningen på sid 50 Program C ändras till
Huvudprincipen är att ny bebyggelse ska samspela med den
omgivande bebyggelsens skala och struktur. Högre bebyggelse (som
utmärker sig från omgivningen) kan lokaliseras:
 Till platser där bebyggelsen inte innebär en alltför negativ påverkan
på omgivningen i form av exempelvis skuggbildning
 Högre bebyggelse kan även med fördel lokaliseras för att framhäva
stadsbilden och utgöra en uttrycksfull händelse i stadsmiljön, till
exempel vid infarten till staden, vid en bro, vid en höjd eller som ett
fondmotiv till en långsträckt gata
‐ I bilaga 1 UTLÅTANDE , sid 19 utgår sista stycket Förändring:
Programmens åtgärder och skrivningar o s v.
2. uppdra till samtliga kommunala nämnder och styrelser att i samverkan planera,
prioritera, genomföra och följa upp programmen
3. uppdra till samtliga kommunala nämnder och styrelser att vid beslut och planer som
gäller samhällets utveckling beskriva förhållandet till programmen och
konsekvenserna av beslutet
4. upphäva de styrande dokument som programmen ersatt enligt förteckningen under
”Förhållandet till befintliga styrande dokument för samhällets utveckling”
5. bifalla folkpartiets tilläggsförslag nr 1, 3 och 4
6. bifalla miljöpartiets tilläggsförslag nr 7
7. bifalla centerpartiets tilläggsförslag nr 7
8. bifalla vänsterpartiets tilläggsförslag nr 1, 2, 4, 5, 7 och 10
9. bifalla kristdemokraternas tilläggsförslag nr 2, 5 och 9
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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129 (forts)

Reservationer
Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP), Thomas Olofsson (FP), Carola
Lidén (C), Jonas Brännberg (RS), Anette Asplund (KD) och Erland Nilsson
(LBPO) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare beslut:
2008‐09‐29 godkände kommunfullmäktige Vision Luleå 2050.
2011‐02‐28 godkände kommunfullmäktige Riktningar till Vision Luleå 2050.
2011‐06‐07 beslutade kommunstyrelsen att ge kommunchefen i uppdrag att
starta arbetet med att ta fram sex program för att nå vision Luleå 2050.
Programmen ska visa vad Luleå kommun vill göra och uppnå inom två
mandatperioder för att klara riktningarna till Vision Luleå 2050.
Riktningarna och programmen kommer att tillsammans utgöra Luleå
kommuns översiktsplan och är sex delar av en helhet. Detta innebär att den
nya översiktsplanen hanterar helheten inom samhällets utveckling och inte
bara frågor som rör mark‐ och vattenanvändning.
Stadsbyggnadskontoret har 2013‐04‐10 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att
1 anta programmen till Vision Luleå 2050 inklusive tillägg och bilagor vilka
tillsammans med redan beslutade Riktningar utgör kommunens översiktsplan
2 uppdra till samtliga kommunala nämnder och styrelser att i samverkan planera,
prioritera, genomföra och följa upp programmen
3 uppdra till samtliga kommunala nämnder och styrelser att vid beslut och planer som
gäller samhällets utveckling beskriva förhållandet till programmen och
konsekvenserna av beslutet
4 upphäva de styrande dokument som programmen ersatt enligt förteckningen under
”Förhållandet till befintliga styrande dokument för samhällets utveckling”
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐04‐22 § 40 beslutat skicka
stadsbyggnadskontorets förslag till kommunstyrelsen utan ändringar men
uppmanat partigrupperna att ta med sig förslaget för vidare diskussion
innan kommunstyrelsens sammanträde.
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§ 129 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 beslutat föreslå fullmäktige besluta att
1 anta programmen till Vision Luleå 2050 inklusive tillägg och bilagor vilka
tillsammans med redan beslutade Riktningar utgör kommunens översiktsplan med
följande ändring.
‐ Skrivningen på sid 50 Program C ändras till
Huvudprincipen är att ny bebyggelse ska samspela med den
omgivande bebyggelsens skala och struktur. Högre bebyggelse (som
utmärker sig från omgivningen) kan lokaliseras:
 Till platser där bebyggelsen inte innebär en alltför negativ påverkan
på omgivningen i form av exempelvis skuggbildning
 Högre bebyggelse kan även med fördel lokaliseras för att framhäva
stadsbilden och utgöra en uttrycksfull händelse i stadsmiljön, till
exempel vid infarten till staden, vid en bro, vid en höjd eller som ett
fondmotiv till en långsträckt gata
‐ I bilaga 1 UTLÅTANDE , sid 19 utgår sista stycket Förändring:
Programmens åtgärder och skrivningar o s v.
2 uppdra till samtliga kommunala nämnder och styrelser att i samverkan
planera, prioritera, genomföra och följa upp programmen
3 uppdra till samtliga kommunala nämnder och styrelser att vid beslut och
planer som gäller samhällets utveckling beskriva förhållandet till
programmen och konsekvenserna av beslutet
4 upphäva de styrande dokument som programmen ersatt enligt
förteckningen under ”Förhållandet till befintliga styrande dokument för
samhällets utveckling”

Sammanträdet
Karl Petersen (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag och
socialdemokraternas tilläggsförslag enligt bilaga daterad 2013‐05‐23.
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla Karl Petersens förslag.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag och
vänsterpartiets bifogade förslag till ändringar i Program Vision 2050. Vidare
föreslår Nina Berggård bifalla

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 129 (forts)
‐
‐
‐
‐
‐

centerpartiets tilläggsförslag nr 2, 5‐6 och 8,
folkpartiets tilläggsförslag nr 1
kristdemokraternas tilläggsförslag nr 2, 6 och 9
miljöpartiets tilläggsförslag nr 2‐4, 6 och 7 samt
rättvisepartiet socialisternas tilläggsförslag nr 1‐2, 4, 8, 15 och 16.

Annika Eriksson (MP) föreslår i första hand att ärendet återremitteras. I
andra hand föreslår Eriksson bifalla kommunstyrelsens förslag med
miljöpartiets bifogade förslag till ändringar.
Vidare föreslår Annika Eriksson bifalla följande:
‐
‐
‐
‐
‐

vänsterpartiets tilläggsförslag nr 1‐2, 4‐7, 9‐14
centerpartiets tilläggsförslag nr 7
folkparitets tilläggsförslag nr 2
kristdemokraternas tilläggsförslag nr 9 samt
rättvisepartiet socialisternas tilläggsförslag nr 8 och 18.

Thomas Olofsson (FP) förslår bifalla Karl Petersens förslag och folkpartiet
liberalernas bifogade förslag till ändringar i Program Vision 2050. Vidare
föreslår Thomas Olofsson bifalla följande:
‐
centerpartiets tilläggsförslag nr 10 och 11
‐
rättvisepartiet socialisternas tilläggsförslag nr 13 samt
‐
kristdemokraternas tilläggsförslag nr 6.
Carola Lidén (C) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag samt bifalla
centerpartiets bifogade förslag till ändringar i Program Vision 2050. Vidare
föreslår Carola Lidén bifalla
‐
folkpartiets tilläggsförslag nr 1, 3 och 4
‐
kristdemokraternas tilläggsförslag nr 4, 6 och 9 samt
‐
vänsterpartiets tilläggsförslag nr 2 och 10.
Jonas Brännberg (RS) förslår bifalla kommunstyrelsens förslag samt
rättvisepartiet socialisternas bifogade förslag till ändringar i Program Vision
2050. Vidar föreslår Jonas Brännberg bifalla följande:
‐
vänsterpartiets tilläggsförslag nr 1‐2, 4‐5 och 10‐12
‐
centerpartiets tilläggsförslag nr 2, 8 och 14 samt
‐
miljöpartiets tilläggsförslag nr 1, 5 och 6.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Anette Asplund (KD) föreslår avslag på kommunstyrelsens punkt 2
(kristdemokraterna vill byta ut ordet genomföra till levandegöra), i övrigt
bifall till kommunstyrelsens förslag samt kristdemokraternas bifogade
förslag till ändringar i Program Vision 2050.
Vidare föreslår Asplund bifalla
‐
centerpartiets och folkpartiets ändringsförslag,
‐
rättvisepartiet socialisternas förslag nr 3, 5‐7, 12, 16, 18 och 22 samt
‐
avslag på vänsterpartiets uppräknande av grupper i tilläggsförslag
nr 1, 2 och 5.
Erland Nilsson (LBPO) föreslår att landsbygdsäkring ska kvarstå i Luleå
kommun.
Jörgen Naalisvaara (MP) stödjer Annika Erikssons förslag.
Bertil Bartholdson (V) stödjer Nina Berggårds förslag.
Yvonne Stålnacke (S), Margareta Bladfors Eriksson (S), Kaj Hedstig (S) och
Göran Öhman (S) stödjer Karl Petersens förslag.
Stefan Torngren (C) stödjer Carola Lidéns förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Annika Erikssons förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag, centerpartiets
avslagsyrkande på kommunstyrelsens förslag och kristdemokraternas
avslagsyrkande på att‐sats nr 2 i ärendet under proposition och finner att
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Vidare ställer ordföranden Karl Petersens tilläggsförslag, Nina Berggårds
tilläggsförslag, Annika Erikssons tilläggsförslag, Thomas Olofssons
tilläggsförslag, Carola Lidéns tilläggsförslag, Jonas Brännbergs tilläggsförslag
och Anette Asplunds tilläggsförslag, var för sig under proposition och finner
att fullmäktige beslutar bifalla Karl Petersens förslag.
Därefter ställer ordförande Erland Nilssons förslag om landsbygdssäkring
under proposition och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beskrivning av ärendet
Programmen ska visa vad Luleå kommun vill göra och uppnå inom två
mandatperioder för att klara riktningarna till Vision Luleå 2050.
Riktningarna och programmen kommer att tillsammans utgöra Luleå
kommuns översiktsplan och är sex delar av en helhet. Detta innebär att den
nya översiktsplanen hanterar helheten inom samhällets utveckling och inte
bara frågor som rör mark‐ och vattenanvändning.
Kommunens verksamheter och nämnder har deltagit i arbetet. Samråd och
granskningsutställning har genomförts för att ta tillvara ny kunskap och ge
möjlighet till aktörer, intressenter och medborgare att påverka innehållet.
Programmens konsekvenser för hållbarheten ur ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv har bedömts och beskrivits kontinuerligt i arbetet.
Programmen handlar om:
Program A, Alla jämlika, ska beskriva de avsikter Luleå kommun har för ett
öppet, inkluderande och tryggt samhälle. Alla människor ska ges möjlighet
att använda sig av sina talanger och kunna uttrycka sin originalitet.
Programmet ska också visa hur vi ska arbeta med folkhälsa, delaktighet och
inflytande med fokus på barn och unga.
Program B, Rum för möten, ska beskriva de möjligheter kommunen har att
skapa och utveckla öppna mötesplatser för alla. Luleå ska vara en
evenemangsstad med ett rikt kultur‐ och idrottsliv som håller pulsen uppe.
Genom goda förutsättningar för rörelse och rekreation under hela året blir
Luleå en plats som man gärna väljer som bostadsort.
Program C, Kuststaden Luleå, ska beskriva hur kommunen vill utveckla
Luleå centrum, skärgården samt hur centrum och skärgård ska samspela för
en tydligare kuststadsidentitet.
Program D, Plats för mer – Luleå stads‐ och landsbygd, ska beskriva hur
kommunen vill utveckla byar och stadsdelar samt var olika verksamheter ska
placeras. Programmet ska också visa hur vi ska hantera olika resurser som
energi, vatten, mark, skog, kulturmiljöer med mera.
Program E, Ledande nordlig region, ska beskriva kommunens inriktning för
näringslivets utveckling, en god kompetensförsörjning och ett
mångkulturellt samhälle. Programmet ska också visa hur kommunen ska
arbeta för att tillvarata och stimulera människors entreprenörskap.
Program F, Resor och transporter, ska beskriva kommunens prioriteringar
för ett långsiktigt hållbart transportsystem. Där ingår att öka andelen resor
med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Programmet ger ramarna för ett
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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transportsystem som är tillgängligt för alla och som främjar goda
kommunikationer med omvärlden.
Områdesrekommendationer är en gemensam bilaga till programmen som
konkretiserar programmens innehåll på områdesnivå. Det ger
rekommendationer och förutsättningar för beslut som rör stadsdelarna, de
samlande och stadsnära byarna samt de större vattenområdena.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) syftar till att definiera
landsbygdsutveckling samt redovisa de motiv som kommuner använder för
att peka ut LIS. Planen föreslår också en första grupp av områden för LIS.
Förhållandet till befintliga styrande dokument för samhällets utveckling
I programarbetet har redan beslutade styrande dokument för samhällets
utveckling varit en del av underlaget. Övergripande ställningstaganden från
dessa dokument har lyfts i programmen. Detta innebär att de tidigare
dokumenten antingen kan upphävas eller omarbetas/förtydligas utifrån att
programmen blir de nya övergripande styrdokumenten för
samhällsutvecklingen. Programmen ersätter helt följande kommunalt
antagna dokument vilka därför upphävs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla unga – hela politiken
Drogpolitiskt handlingsprogram
Fritidspolitiskt program
Inriktning för boendeplanering
Integrationsprogram
Internationellt program
Luleå kommuns landsbygdsprogram
Luleå skärgård ‐ en levande skärgård
Mål för kulturpolitiken
Program för långsiktig energiförsörjning
Tillväxtprogram
Utvecklingsplan för tätortsnära fritidshusområden
Översiktsplan 1990, Fördjupade översiktsplaner för Luleå tätort,
Sunderbyn och Måttsund

Den förra översiktsplanen bestod av flera delar. Den kommunomfattande
delen antogs 1990. Tre år senare antogs en fördjupad översiktsplan för Luleå
tätort. Dessutom finns det fördjupningar över Sunderbyn, Måttsund och
Kronan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 129 (forts)
Planens syfte var att bygga ut Luleå tätortsområde mot norr då flygbuller
från framförallt den militära flygplatsen begränsade möjligheterna till
utbyggnad söderut. Planen gav förutsättningar för ett externt köpcentrum i
Karlsvik och ett reservat för en ny kustjärnväg. Nya huvudvägar föreslogs
för ett antal byar och för Luleå tätort.
De senare innefattade en söderled för att förbinda flygplatsen med E4 samt
en norrled för att dels avleda trafik från världsarvet i Kyrkbyn, dels
underlätta transporterna till och från Luleå hamn.
Som en följd av den förra översiktsplanen har utbyggnadsriktningen i norr
påbörjats. Reservatet för kustjärnväg har visat sig ligga på rätt plats även om
reservatskorridorerna har blivit bredare. Karlsvik byggdes aldrig ut som
externt handelsområde, istället styrde marknaden denna utveckling till
Storheden. Satsningen på förbifarter har uteblivit. En ändring av
översiktsplanen gjordes 1994 för att ge planmässigt stöd för ett nytt sjukhus i
Sunderbyn. I tidigare beslut fanns utrymme för ett nytt sjukhus på Porsön.
Den senaste aktualitetsförklaringen av tidigare översiktsplan gjordes 2002.
Den förklarades då aktuell med undantag för redovisningen av
markanvändningen söder och väster om Lule älv samt för lokalisering av
externt köpcentrum. Den tidigare översiktsplanen och programmen skiljer
sig åt på några punkter. Den nya strategin för bebyggelseutveckling är
förtätning; att bygga färdigt möjliga områden inom stadsbygden. Även för
handelns utveckling är fokus förtätning av befintliga områden. För handeln
är också profileringen mellan Luleå centrum och Storheden en viktig fråga.
Då det gäller kommunikationer är kustjärnvägen fortfarande en prioriterad
fråga. Dessutom har programmen större fokus på andra samhällsfrågor än
de som rör mark‐ och vattenanvändning.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Program A – Alla jämlika
Program B – Rum för möten
Program C – Kuststaden Luleå
Program D – Plats för mer
Program E – Ledande nordlig region
Program F – Resor och transporter
Områdesrekommendationer – ”Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,
byar och vattenområden”
Bilaga 1; Utlåtande – beskrivning och resultat av dialog (separat bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2013‐05‐27

§ 129 (forts)
•
•
•
•


Bilaga 2; Bedömningsarbete och konsekvensbeskrivning
Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) inklusive bilagor
Samtliga inkomna synpunkter från granskningsutställningen inklusive
kommunens kommentarer till dessa.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐04‐10
Ändringsförslag från S, V, C, FP, MP, KD och RS (bilagor)

Samtligt material finns digitalt på: www.lulea.se/program

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2013‐05‐27

12 (48)

§ 130
Försäljningspris och vitesbelopp vid försäljning av
tomtmark för småhus avseende permanentbostad
Dnr 2013.322‐253

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. priset för en kommunal småhustomt inom Luleå tätort avgränsad enligt
FÖP 1993‐04‐26, med undantag för Rutvik och Sunderbyn, bestäms till 250 000 kr
2. tomtpriset i Rutvik och Sunderbyn bestäms till 225 000 kr
3. tomtpriset i Antnäs bestäms till 160 000 kr
4. tomtpriset i Råneå och övriga byar bestäms till 110 000 kr
5. vitesbeloppet bestäms till 400 000 kr. Eventuellt undantag från reglerna om viten får
medges av stadsbyggnadschefen i undantagsfall när speciella omständigheter
föreligger.

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

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret kan konstatera att spekulation med de kommunala
småhustomterna har ökat. Trots att vitesbeloppet höjdes 2010 har 16 tomter
vidareförsålts under 2011 och 2012. Tomtpriset tillsammans med vitesbeloppet bedöms
inte vara tillräckligt högt för att motverka spekulation. Stadsbyggnadskontoret föreslår
därför att både tomtpriset och vitesbeloppet höjs och att det totala beloppet bör ligga i
nivå med marknadspriset för en normal småhustomt. Stadsbyggnadskontoret föreslår att
vitesbeloppet höjs i större grad än tomtpriset eftersom ett höjt vitesbelopp inte påverkar
de tomtköpare som ska bebygga tomten för eget bruk. Vidare föreslår
stadsbyggnadskontoret att differentierade tomtpriser behålls för olika områden i
kommunen.
Stadsbyggnadskontoret har alltid erbjudit tomtköpare att återta eller återköpa en
obebyggd tomt om tomtköparen av olika anledningar inte velat fullfölja en byggnation.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

13 (48)

§ 130 (forts)
I samband därmed har också tomtköparen erbjudits att återfå sin plats i tomtkön.
Idag står 1079 personer registrerade i tomtkön. Många av dessa har vid kontakt
med stadsbyggnadskontoret framfört att de välkomnar förslag som försöker motverka
spekulation.
Stadsbyggnadskontoret har 2013‐04‐04 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
1. priset för en kommunal småhustomt inom Luleå tätort avgränsad enligt FÖP
1993‐04‐26, med undantag för Rutvik och Sunderbyn, bestäms till 250 000 kr
2. tomtpriset i Rutvik och Sunderbyn bestäms till 225 000 kr
3. tomtpriset i Antnäs bestäms till 160 000 kr
4. tomtpriset i Råneå och övriga byar bestäms till 110 000 kr
5. vitesbeloppet bestäms till 400 000 kr. Eventuellt undantag från reglerna om
viten får medges av stadsbyggnadschefen i undantagsfall när speciella
omständigheter föreligger.
Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐04‐22 § 42 beslutat bifalla stadsbyggnads‐
kontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 106 beslutat föreslå fullmäktige besluta
enligt plan‐ och tillväxtutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår i första hand att ärendet återremitteras till
stadsbyggnadskontoret med motivering att han vill se ett nytt beslutsförslag
som föreslår ett enhetligt tomtpris som uppnår full kostnadstäckning för
Luleå kommun. I andra hand föreslår Josefsson avslag på punkt 5 i
kommunstyrelsens förslag.
Thomas Olofsson (FP) föreslår att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att
‐

‐
‐

Göra en grundlig översyn utav Luleå kommuns policy för försäljning av
tomtmark och i samband med detta görs en kartläggning utav jämförbara
kommuner.
Undersöka möjligheten huruvida det kan föreskrivas att en tilldelad tomt
som inte bebyggs under en viss tid kan återgå till tomtkön.
Fram till att stadsbyggnadskontorets utredning är klar höjs vitesbeloppet
till 1 000 000 kronor och tomtpriserna höjs enligt plan‐ och
tillväxtutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN
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Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 130 (forts)
Nina Berggård (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag punkt 1‐4 samt
bifalla folkpartiets förslag att höja vitesbeloppet till 1 mkr.
Carola Lidén (C) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag. Vidare
föreslår Lidén att kommunala småhustomter ska säljas till marknadspris.
Conny Sundström (KD) föreslår i första hand återremiss för att undersöka
om den finska modellen kan tillämpas. I andra hand föreslår Sundström
avslag på kommunstyrelsens förslag.
Anette Asplund (KD) stödjer Conny Sundströms förslag.
Göran Thyni (RS), Karl Petersen (S) och Erland Nilsson (LBPO) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer Anders Josefssons förslag om återremiss under
proposition och finner att fullmäktige beslutar avslå förslaget.
Ordföranden (S) ställer därefter kommunstyrelsens förslag, Thomas
Olofssons förslag, Nina Berggårds förslag om vitesbelopp på 1 mkr, Carola
Lidéns förslag om försäljning av småhustomter till marknadspris och Anders
Josefssons förslag angående kommunstyrelsens punkt 5 under proposition
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2005‐01‐31 § 3 om priser vid försäljning av
småhustomter för permanentbostadsändamål och om att införa ett
vitesbelopp om en tomtköpare inte bebygger tomten inom två år eller om
köparen vidareförsäljer tomten inom samma tid. Försäljningspriserna
bestämdes till 180 000 kr inom Luleå tätort, avgränsad enligt Fördjupad
Översiktsplan för tätorten, FÖP 1993‐04‐26 med undantag för byarna Rutvik
och Sunderbyn där priset bestämdes till 160 000 kr. I Antnäs bestämdes
priset till 140 000 kr och för Råneå och övriga byar i kommunen bestämdes
priset till 100 000 kr. Vitesbeloppet sattes till 100 000 kr. I samband med
försäljning av småhustomterna på Kronanbacken och Lergärdan
signalerades om ökad spekulation varför kommunfullmäktige 2010‐06‐21 §
91 beslutade att höja vitesbeloppet till 150 000 kr men med oförändrade
försäljningspriser.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 130 (forts)
Stadsbyggnadskontoret har ställt ut 22 viten sedan första beslutet togs 2005.
Av dessa vidareöverlåtelser var fyra till tomtköparens barn, sex till
byggbolag, en fastighet var bebyggd och resterande elva har försålts till
privatpersoner. Försäljningspriserna på tomterna var avsevärt högre än
kommunens tomtpriser och har av vad som framgått av köpeavtalen legat
mellan 350 000 och 850 000 kr förutom de vidareförsäljningar som skett inom
familjen.

Beslutsunderlag






Kommunfullmäktiges beslut 2005‐01‐31 § 3
Kommunfullmäktiges beslut 2010‐06‐21 § 91
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐04‐04
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐04‐22 § 42
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 106

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Medborgarförslag om att bygga ett utsiktstorn med
restaurang/fik i Svartöstaden
Dnr 2012.374‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget eftersom ett
utsiktstorn inte i dagsläget kan genomföras av Luleå kommun på grund av
praktiska och ägarrättsliga omständigheter.

Sammanfattning av ärendet
Sara Johansson föreslår i ett medborgarförslag 2012‐06‐01 att ett utsiktstorn med
restaurang, alternativt ett fik bör byggas i Svartöstaden. Detta för att det saknas
något liknande i Luleå och hon anser att det skulle vara en bra plats för Luleås
befolkning, men även för turister att mötas på och titta på Luleå stad och skärgård
från en annan synvinkel. Detta torn skulle byggas på brinken.
Kommunfullmäktige har 2012‐06‐18 § 144 beslutat att lämna över
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
stadsbyggnadskontoret.
Stadsbyggnadskontoret har 2013‐04‐09 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget då det på grund av praktiska och ägarrättsliga omständigheter
inte kan genomföras i dagsläget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐04‐29 § 108 beslutat bifalla stadsbyggnads‐
kontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 112 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 131 (forts)
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Förslaget anger inte att vem som skulle bekosta eller stå för driften av denna
anläggning. Det kan med andra ord vara en privat aktör som bygger och
förvaltar denna byggnad. Det kan finnas fördelar med att en privat
entreprenör både bygger och driver en sådan här anläggning. Det kan tänkas
att projektet, om det genomförs som ett privat initiativ, får tydligt fokus på
vad anläggningen ska innehålla och vilka behov man vill tillfredsställa med
utsiktstornet. Detta förhindrar naturligtvis inte att kommunen försöker
underlätta att en sådan här publik anläggning kommer till stånd och kan
hålla igång med en verksamhet, t.ex. genom att se till att anläggningen blir
känd genom informationsspridning.
Marken som förslås bebyggas med ett utsiktstorn ägs idag av LKAB, se
bilaga. Det är därmed naturligt att fortsätta en diskussion om ett eventuellt
förverkligande tillsammans med fastighetsägaren.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Sara Johansson 2012‐06‐01
 Karta över området (Bilaga)
 Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013‐04‐09
 Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐04‐29 § 108
 Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 112

Beslutet skickas till
Sara Johansson
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Motion om att införa ”Nuddisar” i kommunens förskolor
under en prövoperiod
Dnr 2012.175‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund och Samuel Ek (kristdemokraterna) föreslår i bifogad motion
att Luleå kommun ska införa en prövoperiod av ”nuddisar” på några
förskolor i kommunen.
I motionen lyfter man fram en rad fördelar med ett införande av verktyget;
att administrationen ska minska för förskolans personal samt att det
synliggörs barnens faktiska vistelsetid och antal under dagen samt möjlighet
för föräldrar att betala för den faktiska vistelsetiden.
Kommunfullmäktige har 2012‐03‐26 § 68 beslutat att remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn‐ och
utbildningsnämnden.
Barn‐ och utbildningsnämnden har 2012‐06‐14 § 55 beslutat föreslå att
motionen avslås i avvaktan på en utredning om kostnaderna för införandet
av ett verktyg för rapportering av faktisk närvaro i förskolan.
Arbets‐ och personalutskottet har 2012‐08‐13 § 167 beslutat återremittera
ärendet i avvaktan på den pågående utredningen.
Barn‐ och utbildningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att införa
”nuddisar” under en prövoperiod vid två förskolor i kommunen och
föreslagit barn‐ och utbildningsnämnden att motionen bifalls. Barn‐ och
utbildningsnämnden har 2012‐12‐18 § 95 beslutat bifalla förvaltningens
förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

18 (48)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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§ 132 (forts)
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐04‐15 § 93 beslutat bifalla barn‐ och
utbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 115 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
motionen.

Sammanträdet
Anette Asplund (KD) och Ingrid Norberg (S) föreslår bifalla motionen.

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

Beslutsunderlag








Motion från Anette Asplund och Samuel Ek (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐03‐26 § 68
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2012‐06‐14 § 55
Arbets‐ och personalutskottets beslut 2012‐08‐13 § 167
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2012‐12‐18 § 95
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐04‐15 § 93
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 115

Beslutet skickas till
Barn‐ och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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2013‐05‐27

§ 133
Medborgarförslag om öppettider för Växhuset
Dnr 2012.684‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Anna Keisu mfl föreslår i ett medborgarförslag 2012‐10‐29 att öppna
förskolan Växhuset ska ha öppet även fredagar då många 15‐tim barn är
lediga från förskolan. Kyrkans hus har tidigare haft öppet på fredagar och
antalet besökare var rekordstort, minst 120 personer (uppemot 160 personer).
Öppna förskolan är en bra miljö för barn och föräldrar att umgås i.
Kommunfullmäktige har 2012‐11‐26 § 250 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in gemensamt yttrande
från barn‐ och utbildningsnämnden och socialnämnden.
Barn‐ och utbildningsnämnden och socialnämnden har beslutat föreslå
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐04‐15 § 94 beslutat bifalla
socialnämndens och barn‐ och utbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 116 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
medborgarförslaget.

Sammanträdet
Anette Asplund (KD) och Ingrid Norberg (S) föreslår bifalla
medborgarförslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 133 (forts)

Barn‐ och utbildningsnämndens och socialnämndens gemensamma
yttrande
Barn‐ och utbildningsnämnden och socialnämnden instämmer i att
Mötesplatsen Växhuset är en bra miljö för barn och föräldrar att umgås i och
ställer sig positiva till medborgarförslaget ‐ att Mötesplats Växhuset håller
öppet även på fredagar.
Mötesplats Växhuset håller idag öppet fyra dagar per vecka. Två av dagarna,
måndag och torsdag, är det barn‐ och utbildningsförvaltningens personal
som ansvarar för verksamheten. Två dagar är det riktad verksamhet som
socialförvaltningen ansvarar för, t ex grupp för ”unga mammor”. Som
förslagsställaren påpekar är Mötesplats Växhuset stängt fredagar. Fredagar
är en av dagarna då de barn som vistas 15 timmar per vecka på förskolan är
lediga.

Beslutsunderlag







Medborgarförslag från Ann Keisu m fl
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐11‐26 § 250
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐02‐28 § 17
Socialnämndens förslag till beslut 2013‐03‐22 § 55
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐04‐15 § 94
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 116

Beslutet skickas till
Anna Keisu
Barn‐ och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Motion om offensiv satsning av hemrehabilitering för
äldre
Dnr 2012.726‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen om att utreda möjligheten till en offensiv
satsning av hemrehabilitering för äldre i Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) föreslår i bifogad motion att
utreda en offensiv satsning av hemrehabilitering för äldre i Luleå kommun.
De bygger sitt ställningstagande på att det från och med januari 2013 i och
med överföringen av hemsjukvården till kommunen förs över personal‐
resurser från landstinget. Att hemrehabilitering ökar människors själv‐
ständighet och möjlighet att bo kvar hemma samt minskar behov av
hemtjänst, hjälpmedel och bostadsanpassning. Flera kommuner i Sverige har
satsat på hemrehabilitering och har gjort stora besparingar, t.ex. Östersund
och Kalmar. Det finns en stark evidens för att förebyggande insatser som
fallprevention bland äldre har effekt och kan ge stora besparingar. För att
klara av den omstrukturering som nu görs inom äldreomsorgen i kommunen
att fler äldre ska bo hemma med olika stödformer och i trygghetsboende
behöver kommunen satsa på förebyggande insatser.
Kommunfullmäktige har 2012‐11‐26 § 242 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
socialnämnden.
Socialnämnden har 2013‐03‐22 beslutat föreslå fullmäktige bifalla motionen.
Arbets‐ och personalutskottets har 2013‐04‐15 § 95 beslutat enligt
socialnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 117 beslutat föreslå bifalla motionen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 134 (forts)

Sammanträdet
Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD), Erland Nilsson (LBPO) och
Margareta Bladfors Eriksson (S) föreslår bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Socialnämndens yttrande
Socialnämnden har antagit en strategi för äldre med möjlighet till
kvarboende i det egna hemmet, så långt som möjligt. Luleå kommun har
även antagit beslut om en bostadsförsörjningsplan för äldre. I denna ingår
uppbyggnad av trygghetsboende, årgångshus och vård‐ och omsorgsboende.
1 februari har kommunerna i länet tagit över ansvaret för hemsjukvården för
alla personer över 18 år i ordinärt boende. Det gäller även för rehabilitering‐
och habilitering i ordinärt boende och hjälpmedelsförskrivning enligt
tröskelprincipen. Allt fler människor uppnår en hög ålder och bor kvar i eget
boende trots stora behov av insatser från både socialtjänsten och hälso‐ och
sjukvården. Ett stort antal äldre som bor hemma har många samtidiga
sjukdomar och funktionsnedsättningar och är beroende av vård‐ och
omsorgsinsatser från olika professioner.
Rehabilitering i hemmet är en viktig del av kommunens hälso‐ och sjukvård.
Målet är att den som har drabbats av sjukdom ska kunna bo kvar i sitt hem
och leva ett så självständigt liv som möjligt med hög livskvalitet.
Ett flertal kommuner i Sverige har arbetat fram olika exempel på arbetssätt
för hemrehabilitering. Östersundsmodellen är en av arbetsmodellerna.
Erfarenheter av hemrehabilitering har visat positiva vinster exempelvis
genom att professionellt teamarbete har stärkts mellan vårdaktörerna, en
ökad livskvalitet har upplevts av det personer som har fått rehabilitering i
hemmiljö istället för i vårdmiljö och ett förändrat arbetssätt har gett
minskade kostnader inom hemtjänsten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 134 (forts)

Beslutsunderlag






Motion från Carola Lidén och Anette Asplund (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐11‐26 § 242
Socialnämndens förslag till beslut 2013‐03‐22 § 56
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐04‐15 § 95
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 117

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 135
Medborgarförslag om bokningssystem för LLTs bussar
Dnr 2012.738‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Bo Wennström föreslår i medborgarförslag 2012‐11‐27 ett nytt
bokningsbart buss‐system med LLT. Resa som bokas före 24.00 dygnet innan
resdygn blir avgiftsfri. Nuvarande busskortsystem ersätts av legitimation.
Ej bokad resa autogireras månadsvis, automedgivande erfordras.
Besökare sms‐betalar.
Kommunfullmäktige har 2012‐12‐17 § 275 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från Luleå
Lokaltrafik AB som föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐04‐15 § 98 beslutat bifalla Luleå
Lokaltrafiks förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 119 beslutat föreslå fullmäktige avslå
medborgarförslaget.

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

Luleå Lokaltrafiks yttrande
Idag säljer LLT busskort på LLT Info, som är försäljningsstället beläget på
Smedjegatan, på bussarna samt hos ett antal återförsäljare. LLT säljer även
s k värdekvitton hos ett antal återförsäljare inom Luleå tätort, som är ett
komplement till busskort för de resenärer som reser mer sällan. Inom kort

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 135 (forts)
kommer det att finnas möjlighet att ladda sina busskort via webben, vilket
kommer att förenkla för resenärerna.
Idag går resor med buss inte att boka. LLT kommer i dagsläget inte att arbeta
vidare med ett bokningssystem för resor med buss enligt medborgarförslag.
Detta med anledning av att LLT istället vill prioritera åtgärder för att
förenkla köp av busskort/laddning av busskort för våra resenärer. Dessa
åtgärder har LLT arbetat mycket med under de senaste åren för att få det att
fungera. Ett bokningsbart system skulle även innebära mer administrativt
arbete för LLT, tid och kostnader som kan läggas på åtgärder på redan
pågående teknikutveckling avseende biljettsystem/köp av busskort.
LLT har bjudit in Bo Wennström till ett möte, vilket hölls den 18 februari, där
bl a medborgarförslaget diskuterades samt LLTs motiv för yttrandet.

Beslutsunderlag






Medborgarförslag från Bo Wennström
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐12‐17 § 275
Luleå Lokaltrafik AB förslag till beslut 2013‐03‐27
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐04‐15 § 98
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 119

Beslutet skickas till
Bo Wennström
Luleå Lokaltrafik AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 136
Återinförande av inbrottslarmsverksamhet i Råneå
Dnr 2013.351‐17

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar etablera inbrottslarmsverksamhet i Råneå
enligt räddningstjänstens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Brandmän i Råneå har tidigare åkt på inbrottslarm i både kommunala
fastigheter och andra fastigheter, som till exempel Svenska kyrkans
anläggningar. Verksamheten startade som ett försök 1999 men
permanentades genom ett beslut av kommunfullmäktige 2000. Effekterna i
samhället upplevdes som mycket positiva både från de anläggningar som
var anslutna men också samhället i stort eftersom det hade en lugnande
effekt.
2006 avbröts verksamheten på grund av oenighet vad gäller ersättning till
brandmännen. I princip så har diskussionerna pågått sedan dess om att
starta upp det igen och efter många turer är alla parter överens om en
omstart från den 1 juni 2013.
Räddningstjänstens föreslår kommunfullmäktige besluta etablera
inbrottslarmsverksamhet i Råneå enligt räddningstjänstens förslag.
Räddnings‐ och beredskapsutskottet har 2013‐03‐27 § 33 beslutat bifalla
räddningstjänstens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 121 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag.

Sammanträdet
Erland Nilsson (LBPO) förslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

27 (48)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 136 (forts)

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

Beskrivning av ärendet
Syftet med att återinföra inbrottslarmsverksamhet i Råneå är att minimera
antalet inbrott/överfall.
Återinförandet av inbrottslarmsverksamheten kan genomföras enligt
följande förslag.
Delar av personalen i Råneå, vilka har anmält sig frivilligt, med befattningen
Räddningspersonal i Beredskap (RiB’are eller tidigare benämnt som
deltidare) kommer att åka på inbrottslarm. Anläggningarna är primärt
kommunala fastigheter men andra erbjuds också mot avgift att ingå i
verksamheten. Idag har polis eller andra vaktbolag relativt lång inställelsetid
för att komma till Råneå. En av fördelarna med att nyttja räddningstjänstens
personal som ligger i beredskap är att de ofta är på plats inom kortare tid än
tio minuter. När verksamheten tidigare var igång märktes en stor skillnad i
samhället. Det blev ”lugnare” på annars lite stökiga platser.

Finansiering
Verksamheten finansieras via avgifter till fastighetsägare. Avgiften består av
tre delar:
1. Engångsavgift i form av indexreglerad anslutningsavgift tas ut då en ny
anläggning tillkommer. För 2013 gäller 1 500 kr/anläggning.
2. Årlig abonnemangsavgift som indexregleras.
För kommunala fastigheter är räddningstjänsten och tekniska
förvaltningen överens om beloppets storlek oavsett antalet fastigheter.
För 2013 gäller 100 000 kr.
För övriga fastigheter/anläggningar gäller 6 000 kr/år.
3. Varje verkställd utryckning debiteras för faktisk kostnad. Debitering sker
för två personer enligt RiB 10, bilaga 1 § 8 (avtal för Räddningsman i
Beredskap). Denna ersättning justeras då nya RiB‐avtal slutits centralt
mellan arbetsgivar‐ och arbetstagarparter.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 136 (forts)

Arbetsmetod
Räddningstjänstens personal ska på intet sätt agera polis utan enbart synas,
dokumentera och rapportera. Arbetet sker i samarbete mellan polis och
räddningstjänst. Polisen har tydliggjort vad räddningstjänsten får och kan
göra när de åker på ett larm. Polisen ser positivt på denna verksamhet och
kan på ett enkelt sätt få kontakt med räddningstjänsten via radio (RAKEL)
och på så sätt avgöra vilken insats som krävs från deras sida.
Verksamheten utvärderas efter två år.

Beslutsunderlag






Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013‐04‐10
Avtal för inbrottslarm. (bilaga)
Aktuella anläggningar som ägs av tekniska förvaltningen.
Räddnings‐ och beredskapsutskottets förslag till beslut 2013‐03‐27 § 33
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 121

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

29 (48)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 137
Bolagsordning och aktieägaravtal – Investeringar i
Norrbotten AB
Dnr 2013.239‐14

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1.
2.

godkänna bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten AB
anta aktieägaravtal mellan ägarna i Investeringar i Norrbotten AB

Reservation
Anders Josefsson (M) Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och Göran
Thyni (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har tidigare beslutat att bli delägare i bolaget Invest in
Norrbotten som bildats för att överföra verksamheten från projektet med
samma namn till en permanent verksamhet. Beslutet omfattar även
finansiering av aktieköp samt drift.
Innan aktieköp kan ske behövs beslut om godkännande av den reviderade
bolagsordningen samt aktieägaravtal. Den reviderade bolagsordningen har
enbart redaktionella ändringar och aktieägaravtalet har samma innebörd
som legat till grund för de samtal som förts under förberedelserna av
bolaget.
Bolaget bildades i oktober 2012 och fick namnet Investeringar I Norrbotten
AB.
Utvecklingskontorets föreslår kommunfullmäktige besluta
1.
2.

godkänna bolagsordningen för Investeringar i Norrbotten AB
anta akteägaravtal mellan ägarna i Investeringar i Norrbotten AB

Plan‐ och tillväxtutskottet har 2013‐04‐22 § 49 beslutat bifalla
utvecklingskontorets förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 137 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 122 beslutat bifalla plan‐ och
tillväxtutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och Göran
Thyni (RS) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Karl Petersen (S) och Stefan Tornberg (C) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons
förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsunderlag







Bolagsordning för Investeringar i Norrbotten AB (bilaga)
Aktieägaravtal (bilaga)
Beslut kommunfullmäktige, 2012‐05‐28§107
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013‐03‐26
Plan‐ och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013‐04‐22 § 49
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 122

Beslutet skickas till
Investeringar i Norrbotten AB
Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 138
Medborgarförslag om fler klädbutiker och caféer
Dnr 2013.99‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Elsa Estling och Melissa Arpaci föreslår i var sitt medborgarförslag att det
ska bli fler butiker, klädaffärer i Luleå som t ex Zara eller New Yorker. Det
bör även finnas fler caféer.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25 § 26 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
utvecklingskontoret. Utvecklingskontoret föreslår fullmäktige besluta att
anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning sitt yttrande.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐04‐15 § 99 beslutat föreslå att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 123 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Utvecklingskontorets yttrande
En stor del av Luleå kommun arbete med företagsetableringar sker genom
vårt näringslivsbolag (samägt med näringslivet), Luleå Näringsliv AB.
Bolaget kommer som ett resultat av ert medborgarförslag att kontakta New
Yorker och Zara och presentera Luleå som en bra stad för kommande
etableringar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 138 (forts)
Ett levande centrum med handel och butiker är viktigt för oss som bor här
och för dem som är intresserade av att flytta hit eller etablera sig här.

Beslutsunderlag







Medborgarförslag från Melissa Arpaci
Medborgarförslag från Elsa Estling
Kommunfullmäktiges beslut 2013‐02‐25 § 26
Utvecklingskontorets yttrande 2013‐03‐26
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐04‐15 § 99
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 123

Beslutet skickas till
Elsa Estling
Melissa Arpaci
Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 139
Ändring av valdistriktsindelningen
Dnr 2013.293‐11

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige föreslår länsstyrelsen besluta om bifogat förslag till
indelning i valdistrikt.

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ska delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt).
Av 4 kap 17 § vallagen framgår att det är länsstyrelsen som ska besluta om
kommunens indelning i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Av
samma bestämmelse framgår att ett valdistrikt ska omfatta mellan 1 000 och
2 000 röstberättigade, om det inte finns särskilda skäl till annat.
Luleå kommun är för närvarande indelat i 42 valdistrikt. Två valdistrikt har
fler än 2 000 röstberättigade och fem stycken färre än 1 000 st. Det finns nu
behov att se över hela indelningen. Förslaget innebär att två nya valdistrikt
skapas och att justeringar av övriga gränser görs. Syftet är att anpassa indel‐
ningen till lämpligt stora områden med hänsyn till uppförandet av nya
bostadsområden, minska de två områden som har för många röstberättigade
samt att gränserna på ett bättre sätt ska följa nyckelkodsindelningen.
Valnämnden har 2013‐03‐26 § 1 beslutat föreslå fullmäktige fastställa bifogat
förslag till indelning i valdistrikt.
Arbets‐ och personalutskottet har 2013‐04‐15 § 101 beslutat bifalla
valnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2013‐05‐13 § 125 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
valnämndens förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 139 (forts)

Beskrivning av ärendet
Förslaget innebär att det fortfarande kommer att finnas fem valdistrikt som
har färre än 1 000 röstberättigade, enligt statistik per den 1 mars 2013. Dessa
distrikt är Notviken‐Karlsvik (862), Rutvik (846), Porsöudden (973), Jämtön‐
Vitå (699) och Niemisel‐Prästholm (683). De tre förstnämnda distrikten har
enligt kommunledningsförvaltningens uppfattning en lämplig avgränsning
med hänsyn till omgivande valdistrikt och är förhållandevis nära att uppfylla
kraven på 1 000 röstberättigade. Det finns därmed särskilda skäl att acceptera
att de omfattar något färre röstberättigade. Vad gäller distrikten Jämtön‐Vitå
och Niemisel‐Prästholm är det möjligt att överväga en sammanslagning av
dessa till ett distrikt, men med hänsyn till de långa avstånden anser förvalt‐
ningen att det finns särskilda skäl att ha kvar två distrikt.

Beslutsunderlag






Röstberättigade per valdistrikt, 2013‐02‐27 (bilaga)
Kartor över valdistriktsindelningen (separat bilaga)
Valnämndens förslag till beslut 2013‐03‐26 § 1
Arbets‐ och personalutskottets förslag till beslut 2013‐04‐15 § 101
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013‐05‐13 § 125

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Valnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 140
Snabbinterpellation om valfriheten i Luleå
Dnr 2013.299‐0018

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse snabbinterpellationen besvarad samt
att anse interpellationsdebatten avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Anders Josefsson, Moderata samlingspartiet har lämnat in en
snabbinterpellation till kommunstyrelsens ordförande enligt bilaga.
Josefsson anför att det är viktigt att invånarna i en kommun själv får
bestämma över sina liv i så stor utsträckning som möjligt. I Luleå som är en
till ytan liten kommun med förhållandevis stor befolkning borde det finnas
stora möjligheter för alternativa utförare att etablera sig. En undersökning
visar att Luleå rankas på plats 235 bland landets alla 290 kommuner när det
gäller invånarnas valfrihet.
Anders Josefsson ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.
1
2

Anser du att det är ett problem att Luleåbornas valfrihet är så mycket
sämre än övriga svenskars?
Om så är fallet, vad avser du göra för att öka valfriheten i Luleå?

Kommunfullmäktige har 2013‐04‐29 § 109 beslutat att ärendet utgår från
sammanträdet då interpellanten inte var närvarande.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) redogör för interpellationen.
Karl Petersen (S) lämnar svar på interpellationen enligt bilaga och föreslår att
interpellationen därmed anses besvarad.
Anette Asplund (KD, Nina Berggård (V) och Carl‐Gustav Carlsson (S) deltar
i interpellationsdebatten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 140 (forts)
Anders Josefsson tackar kommunstyrelsens ordförande för svaret.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Karl Petersens förslag under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutslunderlag
 Snabbinterpellation från Anders Josefsson (bilaga)
 Svar på interpellation från Karl Petersen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2013‐05‐27

§ 141
Val av ny ersättare för socialdemokraterna i barn‐ och
utbildningsnämnden
Dnr 2013.369‐102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Smirat, Klintvägen 89,
973 32 LULEÅ till ny sista ersättare i barn‐ och utbildningsnämnden t o m
2014‐12‐31.

Sammanfattning av ärendet
Rickard Leppäniemi har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn‐ och
utbildningsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
‐

Daniel Smirat, Klintvägen 89, 973 32 LULEÅ utses till ny sista ersättare
t o m 2014‐12‐31.

Beslutsunderlag



Avsägelse från Rickard Leppäniemi
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Rickard Leppäniemi
Daniel Smirat
Barn‐ och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Meddelanden
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.

Avsändare

Ämne

Katia Olsson

Medborgarförslag om hundrastplats
Kommunledningsförvaltningen har meddelat förslags‐
ställaren att förslaget inte tas upp till prövning då ett i
huvudsak likalydande förslag redan behandlats inom de
senaste två åren, (se kommunfullmäktiges arbetsordning).

Roger Johansson

Medborgarförslag om IT‐miljö i skolan som är strålningsfri
Kommunledningsförvaltningen har meddelat förslags‐
ställaren att förslaget inte tas upp till prövning då ett i
huvudsak likalydande förslag redan behandlats inom de
senaste två åren, (se kommunfullmäktiges arbetsordning).

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 143
Motion om medlemsansökan i Klimatkommunerna
Dnr 2013.401‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att motionen får ställas samt överlämna
den till kommunstyrelsen för beredning.

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.

Beslutsunderlag
Motion från Bertil Bartholdsson (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Interpellation om förslag till utvidgning av övningsfältet i
nordvästra delen av Luleå kommun
Dnr 2013.424‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att interpellationen får ställas samt
uppdra till kommunstyrelsens ordförande att besvara interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Erland Nilsson (LBPO) har lämnat in följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande.
Försvarets tänkta utvidgning av övningsfältet i den nordvästra delen av
Luleå kommun bedöms lägga en ”död” hand över denna del av kommunen.
Byggnadsfrågor, industrietableringar, säkerhetsfrågor för den som vistas i
skog och mark etc är frågor som aktualiserats.
Vilka åtgärder har kommunalrådet i detta fall vidtagit för att ta tillvara den
lokala befolkningens engagemang och intressen och avser kommunalrådet
fortsättningsvis att vidta några åtgärder för att tillgodose den berörda
ortsbefolkningens intressen.

Beslutsunderlag
Interpellation från Erland Nilsson (LBPO)

Beslutet skickas till
Karl Petersen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Medborgarförslag om behov av anpassningar för elever
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Dnr 2013.385‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till barn‐ och utbildningsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Catrin Söderlund, representant för föräldragruppen i Luleå för föräldrar till
barn med NPF, föreslår följande i bifogat medborgarförslag.
1.

Vi anser att det bör avsättas medel för analys och planering av generella
och individuella anpassningar för elever med Aspergers syndrom,
andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt för elever med
liknande behov. Enligt vårt förslag bör en styrgrupp för detta tillsättas.
Förslagsvis med representanter från skolledning, elevhälsa samt
föräldrar. Utgångspunkten bör vara en skola för alla. Med en miljö och
ett arbetsätt som är bra för alla elever.

2.

Vi föreslår även att Luleå kommun i enlighet med skolverkets förslag
tillsätter koordinatorer/coacher samt ombudsmän som skall ha till
uppgift att hjälpa eleven att orientera sig igenom skoldagen/ skolveckan,
samt hjälpa samtliga lärare att planera sina lektioner så att de skapar
förutsättning för inkludering. Stödet bör enligt vår uppfattning utformas
utifrån aktuella elevers behov med målsättningen att eleven skall vara
närvarande i skolan och bli så självständig som möjligt i förhållande till
de krav/den stressnivå som eleven klarar av.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Catrin Söderlund (bilaga)

Beslutet skickas till
Catrin Söderlund
Barn‐ och utbildningsnämnden
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Medborgarförslag om hjälp för barn med autismspektrum‐
tillstånd
Dnr 2013.373‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till barn‐ och utbildningsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Lindström, representant för föräldragruppen i Luleå till barn med
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), föreslår i bifogat
medborgarförslag att det i Luleå ska finnas en central organisation som
hjälper barn med autismspektrumtillstånd och deras familjer.
1. När en elev får eller misstänks ha en diagnos inom autismspektrum‐
tillstånd ska man automatiskt få en kontaktperson som har kunskap om
den hjälp som man har rätt till samt kan vara samordnande länk mellan
hemmet, skola, Barn‐ och ungdomspsykiatrin, Barn‐ och ungdoms‐
habiliteringen, Nep‐teamet, läkare, försäkringskassan, LSS‐handläggare
med flera.
2. Det ska finnas klara riktlinjer för hur den pedagogiska kartläggningen,
som ska ligga till grund för den individuella utbildningsplanen, ska
utföras genom ett sammarbete mellan rektorer, pedagoger och centrala
stödteamet.
3. Även om bemötandet och insatserna alltid ska utgå från det enskilda
barnet så ska det finnas en likvärdighet i bemötande och insatser i Luleå
kommun, vilket innebär att det inte ska vara upp till varje enskild rektor
vilket stöd man får.
4. Det ska finnas rutiner där man som förälder kan anmäla missför‐
hållanden. I dagsläget finns det bara anmälan till skolinspektionen och
nackdelen med den är att då är barnets namn samt vittnens namn
offentlig information.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 146 (forts

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kerstin Lindström (bilaga)

Beslutet skickas till
Kerstin Lindström
Barn‐ och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Medborgarförslag om att byta gräs på Tunavallens plan
för 7‐mannalag
Dnr 2013.397‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till fritidsnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Linus Andersson föreslår i ett medborgarförslag att man ska byta gräs på 7‐
mannaplanen på Tunavallen. Det nuvarande underlaget är en blandning
mellan grus och konstgräs och eftersom det ligger grus på planen innebär det
en väldigt stor risk för personskador. Man kommer i hög fart, blir fälld, benet
skrapas upp och man har ett ärr för livet. Linus Anderssons lösning är att
man byter underlag till vanligt konstgräs i likhet med det som finns på stora
gräsplanen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Linus Andersson

Beslutet skickas till
Linus Andersson
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Medborgarförslag om bättre lokaltrafik
Dnr 2013.398‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till Luleå Lokaltrafik för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Julia Kyrö‐Andersson föreslår i ett medborgarförslag 2013‐04‐25 att
lokaltrafiken ska bli bättre. Hon anser att det ofta händer att bussarna är
sena, kör fel eller inte kommer alls.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Julia Kyrö‐Andersson

Beslutet skickas till
Julia Kyrö‐Andersson
Luleå Lokaltrafik AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Medborgarförslag om lokal för ”Socialdans”
Dnr 2013.419‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning
Tanya Jendersen föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ordnar en
lokal för ”Socialdans” i samråd med Luleå Bugg och Swing. Socialdans,
motionsdans, amatördans – kärt barn har många namn. Denna form av dans
är mycket populär och förslagsställaren har under ett par år följt föreningen
Luleå Bugg och Swing och fascinerats över vilket verktyg för integration som
följer med denna dansform. Det är blandade åldrar från tonåringar till
pensionärer, blandade kön, blandade bakgrunder, nyktert och fysisk rörelse.
Allt sköts ideellt och det som saknas är en lokal där människorna som vill
dansa ska rymmas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Tanya Jendersen (bilaga)

Beslutet skickas till
Tanya Jendersen
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 150
Medborgarförslag om att minska tiden för socialförvalt‐
ningens utredning av unga
Dnr 2013.421‐008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att medborgarförslaget får ställas och
överlämnar det till socialnämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Livbom föreslår i ett medborgarförslag att socialförvaltningen får de
resurser som krävs för att minska tiden till en månad för utredning av unga,
dvs ungdomar upp till 18 år. Efter en månad ska utredningen igång.
Ungdomar kommer snabbt i missbruk inte bara när det gäller droger utan
även när det gäller spelmissbruk. Idag är utredningstiden upp till ett halvt år
(om det ens sker) vilket gör att insatser sätts in för sent. Dessutom behövs en
kommunal handlingsplan för åtgärder när det handlar om dataspels‐
missbruk. En sådan plan finns inte för närvarande. Förslagsställaren och
berörda föräldrar är beredda att prata inför fullmäktige eller socialförvalt‐
ningen om så krävs för ett förtydligande.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Thomas Livbom

Beslutet skickas till
Thomas Livbom
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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