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Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐17

§ 148
Information om ”Studenthemsrekrytering”
Dnr 2013.484‐14

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

1 (29)
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§ 149
Information om förslag till ny jämställdhetsplan
Dnr 2013.485‐02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2 (29)
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§ 150
Jämställdhetskommittén i dialog med arbets‐ och
personalutskottet
Dnr 2013.486‐02
Jämställdhetskommittén har i sin verksamhetsplan fastlagt att kommittén ska
besöka samtliga nämnders utskott. Syftet är att ha en dialog om följande.





Vilken plats har jämställdhet i ert arbete?
Har ni särskilda medarbetare som jobbar med frågorna eller är de
integrerade?
Finns det jämställdhetsombud? Om det finns, vilket utrymme får det att
ta upp jämställdhetsfrågor?
Hur kan jämställdhetskommittén stödja ert arbete/hur kan vi arbeta
tillammans?

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

3 (29)
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§ 151
Medborgarförslag om hörselslinga på Norrbottensteatern
Dnr 2012.362‐008

Tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om hörselslinga
på Norrbottensteatern.

Sammanfattning av ärendet
Maria Balogh föreslår i bifogat medborgarförslag 2012‐06‐18 att Luleå
kommun installerar hörselslinga i Norrbottensteaterns scenlokaler.
Förslagsställaren beskriver att de hörhjälpmedel som idag lånas ut är
undermåliga samt svåra och otympliga att använda. Förslagsställaren menar
också att det är enkelt då en konventionell hörslinga fungerar direkt med
hörapparaten.
Kommunfullmäktige har 2012‐06‐18 § 139 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från tekniska nämnden.
Tekniska nämndens yttrande
Vid kontakt med Norrbottensteaterns tekniska chef, Lothar Bellgard
informerade denne om den utrustning som finns i lokalen i dagsläget.
Slingan som finns idag på teatern är den modernaste på marknaden,
fungerar med IR ljus och har flera kanaler. Man har möjlighet till bland
annat tolkning på andra språk än svenska, vilket medför att gruppen man
når är betydligt större än med en konventionell slinga. Ljudåtergivningen
från befintlig utrusning skall också vara bättre än med en konventionell
hörslinga. Då en konventionell hörslinga inte går att installera parallellt med
befintlig teknik så föreslås att befintlig teknik behålls.
Två gånger per år testar hörselfrämjandet anläggningen (vår och höst) och de
har varit nöjda.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

4 (29)
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§ 151 (forts)
Underhåll, utbyte av förstärkare mm sker enligt plan vart femte år och tester
sker regelbundet.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, 2012‐06‐18 (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐06‐18 § 139
 Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐05‐30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

5 (29)
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§ 152
Medborgarförslag om park och grönområde vid Norra hamn
istället för parkering
Dnr 2012.354‐008

Tekniska nämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Maria Berglund föreslår i bifogat medborgarförslag att det tillskapas ett park
och grönområde i kombination med underliggande parkeringar vid Strand
Galleria den sk Trekanten Norra hamn.
Kommunfullmäktige har 2012‐06‐18 § 138 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från tekniska nämnden.
Tekniska nämndens yttrande
Det pågår en översyn av hela Norra hamnområdet där Trekanten är en del
av området som studeras. I avvaktan på utredningens resultat finns inga
medel avsatta för åtgärder utan förslagsställarens synpunkter tas med som
ett lovvärt initiativ och kommer att bedömas i en helhet där områdets
funktion och utformning vägs in.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐06‐18 § 138
 Tekniska nämndens förslag till beslut 2013‐05‐30 § 86

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 153
Motion om kartläggning av barnfattigdomen i Luleå
Dnr 2012.706‐008

Socialnämndens, stadsbyggnadskontorets, fritidsnämndens,
kulturnämndens och barn‐ och utbildningsnämndens förslag till
beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. bifalla motionens båda att‐satser om kartläggning av barnfattigdomen i
Luleå samt hur kommunen kan förenkla vardagen för berörda barn och
familjer
2. uppdra till socialnämnden att ansvara för utredning av barnfattigdomen i
Luleå med bistånd av fritidsnämnden, kulturnämnden, barn‐ och
utbildningsnämnden, stadsbyggnadskontoret,
arbetsmarknadsförvaltningen och tekniska nämnden
3. utredningen utgår från de definitioner av barns ekonomiska utsatthet
som används i Rädda barnens årsrapporter om barnfattigdom
Vid socialnämndens sammanträde yrkar Per Tjärdalen (M) och Anders
Ekström (C) avslag på motionen.
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde yrkar Eva Nilsson (FP)
avslag på motionen och reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård, Vänsterpartiet, yrkar i en motion att en utredning skyndsamt
tillsätts för att kartlägga barnfattigdomen i Luleå kommun samt att
utredningen kommer med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida
kan förenkla vardagen för berörda barn och deras familjer.
Kommunfullmäktige har 2012‐11‐26 § 240 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
stadsbyggnadskontoret, fritidsnämnden, kulturnämnden och barn‐ och
utbildningsnämnden. Socialförvaltningen samordnar yttrandet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

7 (29)
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§ 153 (forts)
Tjänstemän från berörda förvaltningar har tagit fram ett gemensamt
beslutsunderlag, bilaga.
I yttrandet framgår att en kartläggning/utredning av situationen för
ekonomiskt utsatta barn i Luleå bör göras under ledning av socialnämnden
och med medverkan från andra berörda nämnder. Utredningen föreslås
utmynna i en strategi för ökat stöd till barn som lever i ekonomiskt utsatta
familjer. Strategin ska fungera som en gemensam handlingsplan för
förvaltningarna och bolagen då det gäller att genomföra förbättringar för
denna målgrupp.

Beslutsunderlag









Motion från Nina Berggård (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013‐03‐14
Socialnämndens förslag till beslut 2013‐05‐24 § 103
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐23 § 53
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐15 § 45
Kulturnämndens förslag till beslut 2013‐04‐25 § 43
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 2013‐04‐08
Förvaltningarnas gemensamma yttrande (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

8 (29)
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§ 154
Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i förskolan
Dnr 2012.629‐008

Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om en vikariepool till
förskolan.
Lokala vikariepooler finns däremot idag inom ett antal förskoleområden.
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde föreslår Ingrid Elisabeth
Wikström (C) med instämmande av Annika Sundström (V) bifall till
motionen i sin helhet.
Ingrid Elisabeth Wikström (C) och Annika Sundström (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget lagt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg, för rättviseparitet socialisterna, föreslår i en motion med
målet att kvalitetssäkra verksamheterna vid vikariebehov, att
‐

‐
‐
‐

En utredning tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om
hur en vikariepool med tillsvidareanställd personal i förskolan ska kunna
införas
Utredning och införande sker i samverkan med berörda fackliga
organisationer
En utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att
systemet införts
Samordning med en eventull vikariepool inom t.ex. grundskolan tas upp
för diskussion om liknande beslut tas där.

Kommunfullmäktige har 2012‐10‐29 § 212 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn‐ och
utbildningsnämnden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 154 (forts)
Barn‐ och utbildningsnämndens yttrande
Barn‐ och utbildningsförvaltningen bedömer att vikarieproblematiken främst
beror på att frånvaron i organisationen är större än tillgången på vikarier.
Skolchefen har gett verksamhetscheferna för förskola och skola uppdraget att
vidta åtgärder för att minska den planerade frånvaron i verksamheterna.

Beslutsunderlag
 Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i förskolan (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐10‐29 § 212
 Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐23 § 56

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

10 (29)
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§ 155
Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i grund‐
skolan
Dnr 2012.630‐008

Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget enligt motionen till den del
som avser att tillsätta en utredning.
Vid barn‐ och utbildningsnämndens sammanträde föreslår Ingrid Elisabeth
Wikström (C) med instämmande av Bengt‐Olof Palmklint (M), Eva Nilsson
(FP), Mikko Heikkinen (FP) och Annika Sundström (V) bifall till motionen i
sin helhet.
Ingrid Elisabeth Wikström (C), Bengt‐Olof Palmklint (M), Eva Nilsson (FP),
Mikko Heikkinen (FP) och Annika Sundström (V) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget lagt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg, för rättviseparitet socialisterna, föreslår i en motion med
målet att kvalitetssäkra verksamheterna vid vikariebehov, att
‐

‐
‐
‐

En utredning tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om
hur en vikariepoolmed tillsvidareanställd personal i grundskolan ska
införas
Utredning och införande sker i samverkan med berörda fackliga
organisationer
En utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att
systemet införts
Samordning med eventuell vikariepool inom tex förskolan tas upp för
diskussion om liknande beslut tas där

Kommunfullmäktige har 2012‐10‐29 § 211 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från barn‐ och
utbildningsnämnden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

11 (29)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐17

§ 155 (forts)
Barn‐ och utbildningsnämndens yttrande
Barn‐ och utbildningsförvaltningen bedömer att vikarieproblematiken främst
beror på att frånvaron i organisationen är större än tillgången på vikarier.
Skolchefen har gett verksamhetscheferna för förskola och skola uppdraget att
vidta åtgärder för att minska den planerade frånvaron i verksamheterna.

Beslutsunderlag
 Motion om tillsvidareanställda i vikariepool i grundskolan (bilaga)
 Kommunfullmäktiges beslut 2012‐10‐29 § 211
 Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐05‐23 § 57

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

12 (29)
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§ 156
Revisorernas granskning av arbetsmarknadsinsatser för
unga vuxna
Dnr 2012.815‐007

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande över revisionsrapportet enligt
arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av
arbetsmarknadsinsatser för unga vuxna. Slutdokument bifogas. De lyfter
fram följande rekommendationer:



Vi rekommenderar att arbetsmarknadsförvaltningen arbetar vidare med
de utvecklingsområden de själva har identifierat
Vi rekommenderar att projekt där flera externa parter deltar och där den
externa finansieringen ställer krav på egen medfinansiering godkänns av
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige samt att det sker en återkoppling
till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige av de utvärderingar som görs.

Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över rapporten
från arbetsmarknadsförvaltningen.
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Rapporten speglar väl hur verksamheten har bedrivits mot målgruppen och
hur uppföljning skett. Arbetsmarknadsförvaltningen anser att processen som
lett fram till rapporten fungerat väl och att de slutsatser som tagits fram är i
linje med det vi identifierat som viktigt att arbeta mot.
Samtliga utvecklingsområden och rekommendationer som nämns i
rapporten är viktiga att genomföra och är påbörjade eller implementerade.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

13 (29)
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§ 156 (forts)

Beslutsunderlag
 Kommunrevisionens slutdokument 2012‐12‐14 (bilaga)
 Revisionsrapport
 Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013‐05‐28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 157
Bidrag till projektet Karlsviks Minnesplats
Dnr 2013.185.042

Kulturnämndens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lämnat yttrandet.

Ekonomikontorets förslag till beslut
Med anledning av att anslaget för kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges
oförutsedda medel i stort sett är förbrukade föreslår ekonomikontoret
kommunstyrelsen besluta att


300 000 kr enligt anspråk i ansökan från Luleå kulturförvaltning i första
hand tas inom ramen för kulturförvaltningens angivna kommunbidrag.

Sammanfattning av ärendet
Rysk‐svenska föreningen Sputnik ansöker hos kommunstyrelsen om medel
till Karlsviks Minnesplats, ett tvåårigt projekt, 2013‐2015 med sammanlagt
300 000 kr.
Minnesplatsen är de s.k. Tyskmagasinen i Karlsvik som föreningen anser
vara ett monument över samarbetet mellan Tyskland och Sverige under 2:a
världskriget. Men också ett minnesmärke över den mellanlandningsplats
som Karlsvik blev för återvändande ryska krigsfångar från Norge. Vi
behöver lyfta fram händelser och relevanta kulturmiljöer för att stärka
historieskrivningen. Därför är de s.k. Tyskmagasinen en kulturresurs och en
del av den norrbottniska historien som behöver berättas.
Rysk‐svenska föreningen Sputniks projektansökan bifogas.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande från
kulturnämnden och ekonomikontoret.
Kulturnämndens arbetsutskotts yttrande
Kulturförvaltningen menar att det är viktigt att få kunskap om den närtida
historien och framförallt om de omständigheter som gjorde Sverige till ett

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐17

§ 157 (forts)
transitområde för de stridande. Minnesplatsen kan bli ett utflyktsmål och
stärka samarbetet mellan länderna i Barents.
Men kulturförvaltningen anser att det är olyckligt att Rysk‐svenska
föreningen Sputnik valt att kalla projektet ”Karlsviks minnesplats” eftersom
de ryska fångarnas mellanlandningsplats är en väldigt liten del av Karlsviks
historia. Karlsvik har för Luleå och Norrbotten en viktig industrihistoria som
också bör lyftas fram i ett projekt som kallar sig Minnesplats Karlsvik.
Industrihistorien, med järnbrukets och slipmassefabrikens verksamhet som
än idag påverkar miljön i Notviken behöver belysas. Detta gäller även den
idag nationellt omfångsrika verksamhet som Norrbottens Järnvägsmuseum
bedriver i Karlsvik.
Det föreslagna projektet ska drivs i samförstånd med nuvarande ägare, Luleå
kommun samt med nuvarande hyresgäst Malmbanans vänner.
Inom ramen för projektet anser kulturförvaltningen också att minnesplatsen
bör krönas med ett minnesmärke för att ge platsen den status den förtjänar.
Idag finns inga medel från kulturförvaltningens budget att tillföra projektet.
Men en mindre summa bör tilldelas projektet för de delar som är relevanta
för Rysk‐svenska föreningen Sputnik.

Beslutsunderlag
 Ansökan om bidrag från Rysk‐svenska föreningen Sputnik (bilaga)
 Kulturnämndens arbetsutskotts yttrande 2013‐05‐07 § 46
 Ekonomikontorets yttrande 2013‐0‐28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Betänkandet En översyn inom Sevesoområdet (SOU
2013:14)
Dnr 2013.281‐42

Miljönämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande över betänkandet.
1. Kommunstyrelsen tillstyrker utredningens förslag i avsnitt 3.3.1 att
tillståndsplikten för C‐ och U‐verksamheter på högre kravnivå bör bestå.
Utöver detta anser kommunstyrelsen att anmälningsplikt enligt
miljöbalken bör gälla för U‐verksamheter på lägre kravnivå.
2. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot utredningens förslag i avsnitt
4.5.2 att ta bort möjligheten att överlåta Sevesotillsyn till kommunerna,
eller mot att tillsynen ska samordnas med miljöbalkstillsynen m.m. i den
utsträckning det är lämpligt.

Räddningstjänstens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett i huvudsak tillstyrkande yttrande
för förslagen i betänkandet.
1. tillståndplikten enligt miljöbalken för C‐ och U‐verksamheter på högre
kravnivån enligt Sevesolagstiftningen ska behållas,
2. de Sevesoverksamheter av lägre kravnivå som inte är tillståndspliktiga
bör omfattas av anmälningsplikt, enligt miljöbalken,
3. den uttalade samordningen mellan myndigheterna även utvidgas till att
omfatta den kommunala tillsyn som är tillämplig.

Sammanfattning av ärendet
En översyn av lagen (1999:381) och förordningen (1999:382) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k.
Sevesolagstiftningen samt närliggande lagstiftning har genomförts.
Utredningen har överlämnat ett betänkande som skickats ut på remiss, bland
annat till Luleå kommun. Sammanfattning av betänkandet bifogas.
Kommunledningsförvaltningen har översänt ärendet till miljönämnden och
räddningstjänsten för yttrande.
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Sevesolagstiftningen tillämpas på sådana verksamheter där vissa farliga
ämnen förekommer i en viss angiven mängd. Verksamheterna delas in i lägre
och högre kravnivå beroende på mängden farliga ämnen som hanteras.
Översyn har gjorts av tillsyn och tillståndsgivning samt hur tillsynen utövas
och fungerar i praktiken. Vidare har nuvarande system för finansiering av
tillsyn och tillståndsprövning setts över.
Förslaget är att Sevesotillsynen ska koncentreras till färre länsstyrelser än i
dag och att möjligheten att överlåta Sevesotillsyn till kommunerna ska tas
bort. Utredningen föreslår vidare bland annat att det nuvarande kravet att
alla Sevesoverksamheter på högre kravnivå ska tillståndsprövas ska kvarstå
samt att avgifter införs för Sevesotillsyn och de merkostnader som
uppkommer vid en tillståndsprövning av Sevesoverksamheter.
Miljönämndens yttrande
Miljökontoret har i huvudsak granskat de delar i betänkandet som har
betydelse för miljönämndens ansvarsområden.
Miljökontorets bedömning
Avsnitt 3.3.1 Frågan om vissa Sevesoverksamheter inom högre kravnivå bör
undantas från tillståndsplikt enligt miljöbalken
Det finns ett mindre antal Sevesoverksamheter på högre kravnivå som inte är
tillståndspliktiga enligt miljöbalkens prövningsnivå A eller B. Frågan har
varit uppe om dessa (C – och U‐verksamheter), som ett led i arbetet med
regelförenkling, skulle befrias från kravet på tillståndsprövning enligt
miljöbalken. Utredningens förslag är dock att den nuvarande
tillståndsplikten för C – och U‐verksamheter bör bestå. Miljökontoret delar
denna uppfattning.
En annan fråga är att det förekommer Sevesoverksamheter på lägre kravnivå
som varken omfattas av anmälnings – eller tillståndsplikt enligt miljöbalken.
Miljökontoret anser att om man bedriver en verksamhet på lägre kravnivå
enligt Sevesolagstiftningen så borde denna verksamhet åtminstone omfattas
av anmälningsplikt enligt miljöbalken.
Avsnitt 4.5.2 En förbättrad struktur för samordning av tillsyn och borttagen
möjlighet till överlåtelse av Sevesotillsyn till kommun
Vi har inte gjort tolkningen att Sevesotillsynen med automatik följer med vid
övertagande av tillsynen enligt miljöbalken. Vi har inte heller sett det som
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§ 158 (forts)
lämpligt att särskilt begära att få överta Sevesotillsynen då det är ett relativt
fåtal verksamheter som berörs i Luleå. För oss kommer förslaget därför inte
att innebära någon förändring i praktiken, särskilt inte då det enligt förslaget
är Länsstyrelsen i Norrbotten som även fortsättningsvis ska ansvara för
Sevesotillsynen och det inte innebär några förändringar i miljöbalkstillsynen.
Vad gäller att tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen med den tillsyn
som sker enligt miljöbalken och arbetsmiljölagen i den utsträckning det är
lämpligt så strävar vi redan i dag efter att arbeta på det sättet.
Räddningstjänstens yttrande
Tillståndsplikten kvarstår C‐ och U‐verksamheter
Utredaren föreslår att tillståndsplikten enligt miljöbalken ska kvarstå för så
kallade C‐ och U‐verksamheter. Sevesolagstiftningen existerar för
verksamheter som betraktas så pass farliga att mycket allvarliga
konskevenser för människa eller miljö skulle kunna ske. Det är således
viktigt att dessa särskilt granskas av myndigheter och att alla aspekter på
verksamheten lyfts fram, i relevant omfattning i relation till kravnivå och
verksamhet. Därmed blir det viktigt att tillståndsplikten för C‐ och U‐
verksamheter kvarstår och det bör övervägas om inte också de fåtal
verksamheter i lägre kravnivån som inte är tillstånds‐ eller anmälnings‐
pliktiga enligt miljöbalken överhuvudtaget, ändå åtminstone skulle avkrävas
en anmälningsplikt.
Ökade krav på samordning
Utredningen föreslår ökade krav på samordning av tillsyn mellan
myndigheter men uttalar dessa krav endast i praktiken mellan länsstyrelse
och arbetsmiljöverket i och med att det uttalade kravet begränsats till
miljöbalkstillsyn och arbetsmiljötillsyn och att den största delen av
miljöbalkstillsynen av Sevesoverksamheterna bedrivs av länsstyrelserna,
med några få undantag. Samordning med de kommunala
tillsynsfunktionerna inom miljö‐ och räddning/säkerhet borde också ske.
De verksamheter som omfattas av Sevesoregleringen utgör normalt också
farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, vilket får till följd att
verksamhetsutövaren är skyldig att hålla eller bekosta beredskap med
personal och egendom för att hindra eller begränsa skador på människor och
miljö. Detta beskrivs normalt i verksamhetsutövarens interna plan för
räddningsinsatser, som är en del av säkerhetsrapporten.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

19 (29)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott 2013‐06‐17

§ 158 (forts)
Regleringen mellan Sevesotillsyn för innehållet i säkerhetsrapporten och
kommunens tillsyn av lagen om skydd mot olyckor i syfte att säkerställa att
verksamhetsutövaren tar sitt ansvar för upprätthållande av skälig beredskap,
är oklar och samordning av myndighetsinsatserna är således nödvändig.
Tillika hanterar Sevesoverksamheter inte sällan brandfarliga eller explosiva
varor i stor mängd, för vilket kommunen också utför tillsyn såväl som
utfärdar tillstånd för. Lagen om brandfarliga och explosiva varor tangerar
därigenom också området och ställer krav på samordning för att inte
dubbelreglera eller skapa motstridiga myndighetskrav.
Räddningstjänsten Luleå kommun anser att ett än större krav på samordning
bör formuleras, så att det även inkluderar all kommunal tillsyn i tillämpliga
fall. De säkerhetsmässiga diskussionerna som tillsynsverksamheten hanterar
är i många fall snarlika och det underlättar för verksamhetsutövaren med
samordnad tillsyn.
Avgiftsbaserat finansieringssystem
Utredaren föreslår att avgifter införs för Sevesotillsynen och att dessa
intäkter används för att finansiera länsstyrelsens arbete med Sevesotillsyn.
Räddningstjänsten Luleå kommun välkomnar att det i och med det förslaget
tillskjuts resurser till Sevesotillsynen, men avstår för att göra någon
bedömning om storleken på dessa avgifter. Inte heller kommenterar Luleå
kommun de övriga avgiftsbestämmelser som nämns i utredningen, om
tillståndsprövning enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken.

Beslutsunderlag





Remiss ‐ Betänkandet En översyn inom Sevesoområdet (SOU 2013:14)
Sammanfattning av betänkandet (bilaga)
Miljönämndens förslag till beslut 2013‐05‐30 § 32
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013‐05‐07
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§ 159
Ny krisledningsorganisation
Dnr 2013.438‐165

Räddningstjänstens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa ny krisledningsorganisation för
Luleå kommun enligt förslag i bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns krisledningsorganisation ändrades senast 2003. Efter
övningen Barents Rescue upptäcktes brister och utvärderingen föreslog en
rad förbättringsåtgärder. Bland annat var stabens lokal på våning 9 i
stadshuset dåligt tekniskt utrustad och krisledningsnämndens rum för litet.
Bemanningen i de tre stabslagen visade sig vara för tunn och stabens
funktioner ska betonas i en ny krisledningsorganisation.
Kommunchefen har uppdragit till säkerhetschefen och kommunika‐
tionschefen att se över organisationen men även hur kriskommunikationen
ska fungera. Den politiskt tillsatta krisledningsnämnden berörs endast i
mindre omfattning av översynen.

Beskrivning av ärendet
Luleås krisledningsorganisation är uppbyggd för att vara robust vid kriser.
Det finns därför en central krisledningsstab och en politisk krislednings‐
nämnd som är kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott.
Krisledningsnämnden har ett reglemente för sin verksamhet. På
förvaltningarna och i de kommunala bolagen finns motsvarande
organisation.
De förändringar som föreslås är följande




Krisledningsnämnden ska när den sammankallas sammanträda på
fritidsförvaltningen, Skomakargatan 35.
Krisledningsstaben ska sammanträda på räddningstjänsten.
En upplysningscentral inrättas och lokaliseras till fritidsförvaltningens
lilla sammanträdesrum.
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Staben föreslås fungera som anpassad krisledning med en kärngrupp
som utvidgas beroende på händelse.
En arbetsordning ska tas fram för den centrala krisledningsstaben.
Förvaltningarnas‐ och bolagens uppgifter i kris har förtydligats.
Tjänsteman i beredskap (TIB) utreds separat.
Övning och utbildning ska prioriteras.

Alla förvaltningar och bolag har haft möjlighet att avge yttrande över
krisorganisationen och synpunkter har inarbetats i förslaget.

Beslutsunderlag
 Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2013‐05‐24
 Krisledningsorganisation 2013 (separat bilaga)
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§ 160
Medborgarförslag om sms‐biljetter på LLTs bussar
Dnr 2013.106‐008

Luleå Lokaltrafik ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Mathea Andorsen föreslår i ett medborgarförslag 2012‐12‐06 att det ska
finnas sms‐biljetter på Luleå Lokaltrafiks bussar så man slipper oroa sig för
busskort och busspengar. Andorsen föreslår även att friskolorna bör få gratis
skolskjuts eller i alla fall skolbusskort. Vissa åker lång väg till skolan och det
kan bli dyrt.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25 § 34 beslutat att överlämna medborgar‐
förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från Luleå Lokaltrafik AB.
Luleå Lokaltrafik ABs yttrande
Betalning via sms‐biljetter har varit ett ärende som har hanterats av LLTs
ledning och styrelse i ett tidigare skede. Vid det tillfället beslutades att sms‐
biljetter inte skulle införas eftersom risken för fusk var relativt stor. Idag är
hanteringen av sms‐biljetter säkrare. Däremot kommer LLT i dagsläget inte
att ändra det tidigare fattade beslutet med anledning av att LLT inom kort
kommer att införa webbetalning istället. En annan anledning till att beslutet i
dagsläget inte kommer att omprövas är att RKM, Regionala Kollektivtrafik‐
myndigheten, har i uppdrag att utreda om biljetter, biljettpriser och
biljettsystem för såväl Länstrafiken som LLT. LLT utreder även alternativ att
införa fler biljettautomater för att underlätta för våra kunder. Uppstarts‐
kostnaden (ca 300 000 kronor för ett antal år sedan) för införande av sms‐
biljetter är förhållandevis hög, vilket även är en aspekt som påverkar LLTs
beslut.
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Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Mathea Andorsen
 Kommunfullmäktiges beslut 2013‐02‐25 § 34
 Luleå Lokaltrafiks yttrande 2013‐05‐29
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§ 161
Medborgarförslag om WiFi på bussar inom Luleå kommun
Dnr 2013.100‐008

Luleå Lokaltrafik ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Sofia Malmberg och Aylin Gültekin föreslår i var sitt medborgarförslag att
bussar inom Luleå kommun ska ha WiFi.
Kommunfullmäktige har 2013‐02‐25 § 33 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från Luleå Lokaltrafik AB.
Luleå Lokaltrafik ABs yttrande
LLT har idag WiFi på en av bussarna som ett test, vilket har pågått sedan
2011. Införande av WiFi har diskuterats i ledningsgruppen och styrelsen för
LLT vid ett antal tillfällen och därefter beslutats att LLT inte kommer att
införa WiFi på samtliga bussar. Anledningen till det är att LLT anser att
kostnaden för införandet och brukandet är väldigt stort i förhållande till den
nytta vi ser att våra kunder har av den under de relativt korta resor de gör
inom tätorten. Resenärerna sitter i snitt ca 15 minuter på bussen per resa.
Kostnaden för WiFi på bussarna var år 2011 ca 300 000 kronor samt att det
tillkommer driftskostnader som baseras på hur stort utrymme som används
(MB).

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Sofia Malmberg och Aylin Gültekin
 Kommunfullmäktiges beslut 2013‐02‐25 § 33
 Luleå Lokaltrafiks yttrande 2013‐06‐03
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§ 162
Förslag att flytta Introduktionspolicy till nya
Rekryteringsriktlinjer
Dnr 2013.462‐02

Personalkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande Introduktionspolicy upphör och
att innehållet flyttas till de kommande reviderade rekryteringsriktlinjerna.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare har Luleå kommun haft en policy för introduktion och en riktlinje
för rekrytering som omfattar alla medarbetare i Luleå kommuns samtliga
verksamheter och tillämpas även i kommunens majoritetsägda bolag.
Då processkartläggning genomfördes inom Personal/HR, blev det tydligt att
introduktion är en del av rekryteringsprocessen. Just nu pågår ett arbete med
att revidera rekryteringsriktlinjerna och där är avsikten att integrera riktlinjer
för introduktion.

Beslutsunderlag



Personalkontorets tjänsteskrivelse 2013‐05‐30
Introduktionspolicy (bilaga)
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§ 163
Tilldelning av kontrakt avseende tvätt och textilservice
2013
Dnr 2013.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontorets inköpsavdelning har genom annonsering infordrat anbud
avseende kommunkoncernens behov av ramavtal för tvätt och textilservice
2013. Upphandlingen omfattar två delar leasing arbetskläder samt bädd‐ och
badtextiler.
Anbuden redovisas på sammanträdet.
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§ 164
Redovisning av handläggning av motioner
Dnr 2013.487 ‐008

Kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av motioner.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens
kansli 2013‐06‐10 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
motioner.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i mars
2013.
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§ 165
Ansökan om serveringstillstånd ‐ Stenuddens Gårdsbutik
Dnr 2013.71‐192

Kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbets‐ och personalutskott beslutar att

1.

2.

bevilja Stenuddens Gårdsbutik, enskild firma (750418‐8967),
serveringstillstånd på restaurangen. Serveringstiden skall vara måndag ‐
söndag kl. 11.00 – 01.00
servering på uteserveringen får ske årligen under perioden 1 maj ‐ 31
september samt med serveringstid måndag ‐ söndag kl. 11.00 – 01.00.

Sammanfattning av ärendet
Stenuddens Gårdsbutik, organisationsnummer 750418‐ 8967, har ansökt om
tillstånd för servering av vin, starköl, spritdrycker och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten året runt på Suzie Q´s Cafe & Diner
(Spantgatan 1 i Luleå). Servering skall pågå måndag ‐ söndag kl.11.00 ‐ 01.00
samt årligen på uteserveringen under perioden 1 maj – 31 september måndag
‐ söndag kl. 11.00 – 01.00.
Polismyndigheten, miljönämnden och socialförvaltningen har tillstyrkt
ansökan.
Räddningstjänsten har i yttrande anfört att det skall finnas två
utrymningsvägar för gäster.
Sökanden uppfyller alkoholagens krav på varierat matutbud, personlig
lämplighet och har avlagt godkänt kunskapsprov.
Beslutsunderlag






Ansökan från Stenuddens Gårdsbutik
Polismyndighetens yttrande
Socialförvaltningens yttrande
Miljönämndens yttrande
Räddningstjänstens yttrande
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