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§ 70
Upphävande av beslutad informationsskrift om
fettavskiljare
Dnr 2014.310-351

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutad informationsskrift
”Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av
fettavskiljare i Luleå kommun”, antagen 2012-12-17 av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2012-12-17 § 257 informationsskriften
”Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av
fettavskiljare i Luleå kommun”. Tekniska förvaltningen vill upphäva
giltigheten av detta dokument och istället hänvisa till ABVA 2009 – Allmänna
bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning, som reglerar utsläpp av fett i avlopp.
Informationsskrift som mer i detalj reglerar installation och drift av
fettavskiljare föreslås antas av tekniska nämnden.
Arbets- och personalutskottet har 2014-03-31 § 70 beslutat föreslå fullmäktige
att upphäva beslutad informationsskrift ”Fettavskiljare - Information om
gällande regler och krav för installation av fettavskiljare i Luleå kommun”,
antagen 2012-12-17 av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har 2014-04-14 § 79 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2014-02-26, ” Upphävande av beslutad informationsskrift
om fettavskiljare”

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 70 (forts)
”Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation
av fettavskiljare i Luleå kommun” antagen av kommunfullmäktige 201212-17 (bilaga 1)
KF beslut 2012-12-17 § 258, Taxa samt bestämmelser för tömning av
fettavskiljare (Bilaga)
Tekniska nämndens protokoll 2014-03-31 § 54
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-03-31 § 70
Kommunstyrelsens förslag 2014-04-14 § 79
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 71
Motion om förenkling av skolskjutsansökan för elever
med växelvis boende
Dnr 2013.344-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i syfte att tillgodose en
utvecklad service för alla sökande i en takt som inte riskerar rättssäkerheten.

Reservation
Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén och Marie-Anne Björn, för centerpartiet, anser att vi inom
kommunen måste arbeta med att underlätta för medborgarna att söka
upplysning men också få bort onödig byråkrati.
Föräldrar med delad vårdnad måste idag ansöka om skolskjuts i maj för
nästkommande verksamhetsår. Annons om detta förfaringssätt sätts in i
tidningarna under våren. Höstterminen 2012 var det ett 100-tal ansökningar
som kom in för sent och dessa barn hade inte skolskjuts vid skolstarten.
Skjutsarna kom inte igång förrän upp till 4 veckor för sent.
Idag är det många människor som inte har dagstidning och kan på detta sätt
missa denna annons, men det är också ett onödigt sätt att skapa byråkrati.
Eleverna ska för det mesta fortsätta att åka skolskjuts tills de slutar skolan
eller flyttar. Ett enkelt sätt är att istället för att ansöka för varje nytt läsår så
ansöker föräldrarna när behov uppstår och anmäler istället när eleven inte
ytterligare behöver denna tjänst. Skulle föräldrarna missa detta så får de
betala de kostnader som kan förekomma.
Centerpartiet yrkar att regelverket förenklas för elever som har växelvis
boende genom att ansökan om skolskjuts görs när behov uppkommer och när
behovet upphör meddelas detta till kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 § 112 att tillåta att motionen får
ställas samt överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 71 (forts)
Arbets- och personalutskottet har 2014-03-17 § 64 beslutat föreslå fullmäktige
avslå motionen i syfte att tillgodose en utvecklad service för alla sökande i en
takt som inte riskerar rättssäkerheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 § 80 att bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Carola Lidén (C) och Mari-Anne Björn (C) föreslår bifalla motionen. Ingrid
Norberg (S), Annika Sundström (V) och Peter Hedlund (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Carola Lidéns förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Barn- och utbildningsnämnden strävar efter att förenkla och underlätta för
elever och medborgare utan att ge avkall på lagar och paragrafer. Barn- och
utbildningsförvaltningens ambition är att utveckla servicen till alla elever
som har rätt till skolskjuts.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen i syfte att tillgodose en utvecklad service för alla sökande i en takt
som inte riskerar rättssäkerheten. Vid nämndens sammanträde reserverade
sig Ingrid Elisabeth Wikström (C) mot beslutet

Beslutsunderlag
Motion från Carola Lidén och Marie-Anne Björn, Centerpartiet (bilaga)
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-09-23 (bilaga)
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2014-02-27 § 16
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-03-17 § 64
Kommunstyrelsens förslag 2014-04-14 § 80

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 71 (forts)
Beslutet skickas till
Carola Lidén och Mari-Anne Björn
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 72
Avtal om överlåtelse av hamnverksamhet
Dnr 2014.305-552

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till Luleå Hamn AB arrendera ut
markområde för hamnverksamhet i enlighet med Arrendeavtal med ett årligt
arrende om 3,22 MSEK. I och med detta beslutar Kommunfullmäktige också
om att låta Luleå Hamn AB förvärva tillhörande inkråm i enlighet med
inkråmsavtal till ett försäljningsbelopp om 98,9 MSEK.

Reservation
Rättvisepartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 § 105 om bolagisering av
verksamheten i Luleå Hamn. Vid årsskiftet bildades därför det
kommunalägda bolaget Luleå Hamn AB, med ansvar för att säkerställa
förutsättningar för bedrivande av all hamnverksamhet inom Luleå hamn.
Med anledning av detta ska Luleå Hamn AB, genom arrende av mark samt
förvärv av där tillhörande inkråm, säkerställas kontroll över de resurser som
är nödvändiga för att fortsättningsvis kunna förvalta och utveckla
hamnverksamheten för hela regionen.
I huvudsak kan upplägget beskrivas med att Luleå Hamn AB av Luleå
Kommun arrenderar den mark som behövs för nuvarande och framtida
hamnverksamhet, samt att bolaget till bokförda värden förvärvar de
anläggningar och lös egendom som finns inom hamnverksamheten såsom
maskiner, verktyg, kranar, kajer, byggnader och motsvarande.
Avtalstid för arrende är satt till 25 år med möjlighet till förlängning om 10 år i
taget.

Genomförande & Finansiering
Det föreslagna upplägget medför att finansiell risk i betydande omfattning
överförs från Luleå Kommun till Luleå Hamn AB.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 72 (forts)
Arrende kommer att erläggas årsvis i början verksamhetsåret och finansieras
via ordinarie verksamhet.
Förvärv finaniseras initialt via kommunal räntebärande kredit, men omsätts
så snart som möjligt till externt lån som upptas av Luleå Hamn AB. För detta
lån behöver kommunal borgen beviljas.
Arbets- och personalutskottet har 2014-03-31 § 75 beslutat föreslå fullmäktige
att till Luleå Hamn AB arrendera ut markområde för hamnverksamhet i
enlighet med Arrendeavtal med ett årligt arrende om 3,22 MSEK. I och med
detta beslutar Kommunfullmäktige också om att låta Luleå Hamn AB
förvärva tillhörande inkråm i enlighet med inkråmsavtal till ett
försäljningsbelopp om 98,9 MSEK.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-14 § 86 att bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag. Yvonne
Stålnacke (S) och Bertil Bartholdson (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Jonas Brännbergs förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Votering begärs av Jonas Brännberg (RS) med skriftlig röstförklaring.
Ordföranden redogör för att en ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens
förslag och en nej-röst innebär avslag till kommunstyrelsens förslag. Efter
sammanräkning konstaterar ordföranden att 51 ledamöter röstar ja och 3
ledamöter röstar nej.
Rättvisepartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Arrendeavtal Luleå Kommun – Luleå Hamn AB (m bilaga)
Inkråmsavtal Luleå Kommun – Luleå Hamn AB (med bilagor)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-03-31 § 75
Kommunstyrelsens förslag 2014-04-14 § 86

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 72 (forts)
Röstförklaring från rättvisepartiet (bilaga)
Beslutet skickas till
Luleå Hamn AB
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -04-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

10 (34)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-04-16

§ 73
Översyn av torgstadgan
Dnr 2014.38-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner de nya lokala reglerna för torghandel i Luleå
kommun.

Reservationer
Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD), Jonas Brännberg (RS) och Thomas
Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-29 § 197 att tillstyrka en motion om
revidering av torgstadgan. I samband med beslutet uppdrogs till tekniska
nämnden att i samarbete med konsumentnämnden, miljönämnden, tekniska
nämnden och stadsbyggnadskontoret genomföra en översyn av
torghandelsstadgan. Utredningsuppdraget innefattade hur försäljning av
varor som kräver kyla ska klaras samt om Köpmantorget fortsättningsvis ska
vara kommunens salutorg eller om det finns annan lämplig plats.

Tekniska förvaltningens utredning
Konsumentnämnden ansvarar för torghandel och torghandelsstadgan men
flera nämnder och förvaltningar berörs av torghandeln. I arbetet med översyn
av torghandelsstadgan deltog förutom konsumentvägledningen
stadsbyggnadskontoret, tekniska förvaltningen och miljökontoret. Även
Luleå Co, senare Visit Luleå, deltog aktivt i arbetsgruppen då torghandeln i
hög grad berör affärslivet och aktiviteter i centrum.
Ett samråd med torghandlare, Hushållningssällskapet, LRF, Nordansmak och
Visit Luleå hölls där lokalisering av torghandeln diskuterades, skillnaden
mellan torghandel och marknad, vad som ska saluföras i torghandeln samt
utformning av salustånden.
Arbetets slutresultat blev det förslag till ny torghandelsstadga som
konsumentnämnden antagit. I stadgan regleras platser för torghandeln i
Luleå, regler för upplåtelse av saluplatser och tider för saluförsäljning mm.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 73 (forts)
Konsumentnämnden har 2013-12-18 § 49 beslutat om förslag till ny
torghandelsstadga. De huvudsakliga förändringarna innebär att torghandeln
bedrivs på Storgatan framöver. Dessutom föreslås det att nya platser skapas i
Hertsön och Kyrkbyn. Förslaget innebär även att försäljningsdagarna ändras
till att gälla onsdag, fredag och lördag. Detta för att få en kontinuitet i
torghandeln. Vid konsumentnämndens sammanträde reserverade sig
Mehmet Tekin (S) mot beslutet enligt bilaga.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 78 beslutat föreslår fullmäktige
att godkänna de nya reglerna för torghandel i Luleå kommun. Paragrafen
försklarades omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen har 2014-04-14 § 88 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Mari-Anne Björn (C) föreslår att sista meningen i torgstadgan 9 § stryks men
att bifalla kommunstyrelsens förslag i övrigt och lämnar in skriftligt förslag.
Carola Lidén (C), Göran Thyni (RS), Thomas Olofsson (FP) och Mattias
Karlsson (M) stödjer Mari-Anne Björns förslag. Anette Asplund (KD) lägger
ett tilläggsyrkande om att ordet ”knivar” i 7 § i torgstadgan tas bort.
Lenita Ericson (S), Eva Hedesand Lundqvist (S) och Yvonne Stålnacke (S)
föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mari-Anne Björns förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Votering begärs, där en ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag
och en nej-röst innebär avslag till kommunstyrelsens förslag. Efter
sammanräkning konstaterar ordföranden att 33 ledamöter röstat ja och att 21
ledamöter röstat nej.
Ordföranden ställer därefter Anette Asplunds tilläggsförslag under
proposition och finner att fullmäktige avslår tilläggsförslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 73 (forts)
Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD), Jonas Brännberg (RS) och Thomas
Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet att bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om revidering av torgstadgan 2012-10-29 §
197
Konsumentnämndens förslag 2013-12-18 § 49 (bilaga)
Reservation (S) vid konsumentnämndens sammanträde (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 78
Kommunstyrelsens förslag 2014-04-14 § 88
Skriftligt förslag från centerpartiet
Beslutet skickas till
Konsumentnämnden
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Stadsbyggnadskontoret
Länsstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 74
Avgifter för digitala trygghetslarm
Dnr 2014.313-734

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till avgifter för digitala
trygghetslarm enligt följande:
1. Larmkunden betalar 250 kronor per månad efter det att digitalt
trygghetslarm installerats.
2. Om ytterligare en larmkund kopplas till ett redan installerat
trygghetslarm i bostaden betalar denna 125 kronor per månad.
3. Vid borttappad larmklocka betalar larmkunden 800 kronor i ersättning till
socialförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun påbörjar under april månad arbetet med att byta ut alla
analoga trygghetslarm till digitala larm. Idag betalar larmkunden 185 kronor i
månadsavgift till socialförvaltningen och för den kostnaden som uppstår när
personen larmar till larmcentralen och för den kostnad som uppkommer i
samband med testlarm. Testlarm görs 1 ggr/dygn vilken kontrollerar att
larmmottagaren fungerar. Dessa kostnader debiteras på larmkundens
telefonräkning. Den sammanlagda kostnaden som larmkunden har idag blir
ca 230-250 kronor/månad.
Larmkunder som idag har inkopplade GS M larm betalar 335 kronor/ månad. I
denna avgift ingår alla larmkostnader, även testlarm.
Vid byte till digitala trygghetslarm kommer larmkunden inte att betala för
larmkostnader som idag uppstår när testlarm eller larm sker till larmcentralen.
Dessa kostander kommer att bekostas av socialförvaltningen.
Socialförvaltningen föreslår att vid byte till digitala trygghetslarm betalar
larmkunden 250 kronor i månadsavgift och 125 kronor för den person som
kopplas till ett redan installerat larm i samma bostad. Om larmklockan
borttappas betalar larmkunden 800 kronor i ersättning till socialförvaltningen
och erhåller en ny larmklocka.
Tidigare beslut gällande taxor för trygghetslarm upphör i samband med att
detta förslag till beslut antas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 74 (forts)
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 80 beslutat föreslå fullmäktige
att anta förslag till avgifter för digitala trygghetslarm enligt följande.
Larmkunden betalar 250 kronor per månad efter det att digitalt trygghetslarm
installerats. Om ytterligare en larmkund kopplas till ett redan installerat
trygghetslarm i bostaden betalar denna 125 kronor per månad. Vid
borttappad larmklocka betalar larmkunden 800 kronor i ersättning till
socialförvaltningen.
Kommunstyrelsen har 2014-04-14 § 90 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Erland Nilsson (LBPO) och Margareta Bladfors Eriksson (S) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag 2014-03-21 § 58
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 80
Kommunstyrelsens förslag 2014-04-14 § 90
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 75
Kommunalt bidrag till arbetsintegrerande sociala företag
Dnr 2014.295-12

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. nystartade sociala företag får ett startbidrag i form av ett engångsbelopp
på 50 000 vid uppstarten av företaget för att täcka de initiala kostnaderna
2. det sociala företaget får, under år 1, ett kommunalt arbetsgivarstöd på
30 % av den lön inklusive arbetsgivaravgifter som betalas ut till anställda
på lönebidrags- utvecklings eller trygghetsanställningar upp till det tak
som staten fastställer för dessa anställningar (f n 16 700 kronor/månad).
3. det sociala företaget får, under år 2, ett kommunalt arbetsgivarstöd på
20 % enligt samma beräkningsmodell
4. det sociala företaget får, under år 3 och kommande år, motvarande stöd
med 10 % enligt samma beräkningsmodell.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen gör bedömningen att det finns en växande
potential inom området sociala företag. Vi ser detta som en positiv utveckling
för de individer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som
på detta sätt kan vara med och skapa sina egna arbeten.
Arbetsmarknadsförvaltningen har sett behovet av en långsiktigt hållbar
modell för bidragsgivning till nystartade sociala företag. En sådan modell
måste vara av generell karaktär, ekonomiskt hållbar och bör vara enkel både
att tillämpa och att förstå för blivande sociala företag. Hitintills kan
konstateras att det inte funnits några enhetliga kriterier när ansökningar om
ekonomiskt stöd kommit in till kommunen utan varje ansökan har prövats för
sig.
Den föreslagna bidragsmodellen kommer enligt arbetsmarknadsförvaltningens bedömning att underlätta för fler sociala företag att starta och
överleva långsiktigt och därmed bidra till både ökad tillväxt i Luleå och
inträde på arbetsmarknaden för individer med långa perioder utan arbete.
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Med tanke på företagsformen och att de individer som verkar i dessa företag
stått långt från arbetsmarknaden under lång tid så är det en viktig
förutsättning med ekonomiskt stöd från offentlig sektor för att kunna driva
arbetsintegrerade sociala företag.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 81 beslutat föreslå fullmäktige
att nystartade sociala företag får ett startbidrag i form av ett engångsbelopp på
50 000 vid uppstarten av företaget för att täcka de initiala kostnaderna.
Det sociala företaget får, under år 1, ett kommunalt arbetsgivarstöd på 30 % av
den lön inklusive arbetsgivaravgifter som betalas ut till anställda på
lönebidrags- utvecklings eller trygghetsanställningar upp till det tak som
staten fastställer för dessa anställningar (f n 16 700 kronor/månad). Det sociala
företaget får, under år 2, ett kommunalt arbetsgivarstöd på 20 % enligt samma
beräkningsmodell. Det sociala företaget får, under år 3 och kommande år,
motvarande stöd med 10 % enligt samma beräkningsmodell.
Kommunstyrelsen har 2014-04-14 § 91beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Carola Lidén (C), Robert Lundqvist (RS) och Erland
Nilsson (LBPO) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har under en lång följd av år stött arbetsintegrerande sociala
företag genom ekonomiska bidrag till både verksamheten och till dessa
företags handledarkostnader.
Enligt Tillväxtverkets definition är ett arbetsintegrerande socialt företag – ett
företag som:
• Driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera
människor med stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i
arbetslivet.
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• Skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt.
• I huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande
verksamheter.
• Är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.
En likalydande definition finns med i Luleå kommuns policy för Socialt
företagande (Kommunfullmäktige 2011-04-26 § 75)
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag är att den modell som Luleå kommun
tillämpar för arbetsgivarstöd till ideella föreningar/organisationer som
anställer individer med funktionshinder på lönebidrags- eller
trygghetsanställningar i modifierad form kan användas för att stödja sociala
företag som anställer individer med funktionsnedsättning fastställd av
Arbetsförmedlingen. Dessa anställningsformer är i dagsläget
Lönebidragsanställning, Utvecklingsanställning och Trygghetsanställning.
Stödet ska användas till de handledarkostnader som det sociala företaget får
på områden där delägarna i det sociala företaget inte själva har kompetens
(exempel kan vara ekonomisk redovisning, arbetsrätt, avtalsskrivning etc).
Modellen bör också ta hänsyn till att nystartade sociala företag har ett större
behov av ekonomiskt stöd de första åren än när man blivit mer etablerade och
stabiliserat sina intäkter. Stödet avser ett arbetsgivarstöd till
Arbetsintegrerande sociala företag som dessa definieras i Luleå kommuns
policy för Socialt företagande. (Kommunfullmäktige 2011-04-26 § 75)
Undantagna från det kommunala bidraget är sociala företag som i sin
verksamhet arbetar som franchisegivare till andra sociala företag.

Kansliets redogörelse för juridiska aspekter
Kommunfullmäktige har 2011-04-26 § 75 fastställt en policy för socialt
företagande.
Kommunen kan ge stöd under förutsättning att kommunen håller sig inom
de ramar som konkurrenslagstiftningen och de EU-rättsliga reglerna om
stadsstöd utgör.
En snedvridning av konkurrensen uppstår om ett socialt företag till exempel
underprissätter sina produkter och företaget har en dominerande ställning på
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marknaden (ca 25 %). Kommuner får inte medverka till en snedvridning av
konkurrensen genom stöd till sådana företag. Enligt arbetsmarknadsförvaltningens förslag ska stöd utgå till nyetablerade företag som inte hunnit
ta några marknadsandelar ännu men om företaget är ensam aktör i sin
bransch kan ju företaget redan från start ha en dominerande ställning.
Stödet ska vara av generell karaktär, alla som uppfyller de ”grundläggande
kriterierna”, får stödet. Mot bakgrund av konkurrensproblematiken skulle
kommunen kunna förbehålla sig något slags rätt till initial prövning av om
verksamheten är lämplig d.v.s. att bidrag kan nekas om det redan från början
står klart att det kommer att bli ”konkurrenssnedvridningsproblem” eller att
stödet kan upphöra om företaget får en sådan ställning på marknaden att
konkurrensen snedvrids.
Tillväxtverket beskriver också en del undantag i EUF-fördraget som är
tillämpliga på sociala företag och som innebär att stöd kan lämnas utan att
det anses utgöra ett otillåtet statsstöd.

Beslutsunderlag
Arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-03-18
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-08
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 81
Kommunstyrelsens förslag 2014-04-14 § 91
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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Tilläggsanslag för arbetsintegrerande sociala företag
Dnr 2014.296-12

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att öka anslaget för arbetsintegrerade sociala
företag med 1 560 tkr för år 2014. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en ny modell för stöd till
arbetsintegrerande sociala företag. Sedan tidigare finns det ett antal sociala
företag som under längre tid bedrivit sin verksamhet inom Luleå kommun.
För att ge dessa möjligheter att ställa om sig till den nya modellen samt kunna
ge nya sociala företag bidrag enligt modellen söks 1 560 tkr för år 2014.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 82 beslutat föreslå fullmäktige
att utöka anslaget för arbetsintegrerade sociala företag med 1 560 tkr för år
2014. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Kommunstyrelsen har 2014-04-14 § 92 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) och Erland Nilsson (LBPO) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har under en lång följd av år stött arbetsintegrerande sociala
företag genom ekonomiska bidrag till både verksamheten och till dessa
företags handledarkostnader.
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Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en ny modell för stöd till
arbetsintegrerade sociala företag. Modellen är av generell karaktär så att alla
som uppfyller de grundläggande kriterierna får rätt till det fastställda
kommunala stödet till verksamheten. Modellen är utformad så att den är
ekonomiskt hållbar i längden och tar hänsyn till att nystartade sociala företag
har ett större behov av ekonomiskt stöd de första åren än när man blivit mer
etablerade och stabiliserat sina intäkter.
Sedan tidigare finns det ett antal sociala företag som under längre tid bedrivit
sin verksamhet inom Luleå kommun. Dessa sociala företag har haft ett
verksamhetsbidrag som legat på samma nivå genom åren. Den nya modellen
kommer i längden att medföra förändrade bidrag för en del av de tidigare
startade sociala företagen. För att ge möjlighet att ställa om sig till de nya
förutsättningarna föreslår arbetsmarknadsförvaltningen att tidigare startade
sociala företag går in i modellen som nystartade och erhåller bidrag enligt
dessa nivåer med undantag från engångsbeloppet på 50 tkr. Vidare föreslås
att de sociala företag som tidigare erhållit bidrag, och enligt modellen
kommer att få sänkta bidrag, får kompensation så att de under övergångsåret
2014 erhåller samma nivå på bidraget som under år 2013.
Förvaltningens arbete med att stimulera nystartande av arbetsintegrerade
sociala företag har inneburit att nya ansökningar om bidrag inkommit och
ytterligare någras väntas inkomma.
Arbetsmarknadsförvaltningen har i dagsläget en budget på 1 100 tkr för
bidrag till sociala företag. För att täcka kostnader för befintliga och nya
företag under övergångsåret 2014 begärs ytterligare 1 560 tkr.

Ekonomikontorets yttrande
Arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram en ny modell för stöd till
arbetsintegrerade sociala företag. Modellen är av generell karaktär så att alla
som uppfyller de grundläggande kriterierna får rätt till det fastställda
kommunala stödet till verksamheten. Modellen är utformad så att den är
ekonomiskt hållbar i längden och tar hänsyn till att nystartade sociala företag
har ett större behov av ekonomiskt stöd de första åren än när man blivit mer
etablerade och stabiliserat sina intäkter.
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Sedan tidigare finns det ett antal sociala företag som under längre tid bedrivit
sin verksamhet inom Luleå kommun. Dessa sociala företag har haft ett
verksamhetsbidrag som legat på samma nivå genom åren. Den nya modellen
kommer i längden att medföra förändrade bidrag för en del av de tidigare
startade sociala företagen. För att ge möjlighet att ställa om sig till de nya
förutsättningarna föreslår arbetsmarknadsförvaltningen att tidigare startade
sociala företag går in i modellen som nystartade och erhåller bidrag enligt
dessa nivåer med undantag från engångsbeloppet på 50 tkr. Vidare föreslås
att de sociala företag som tidigare erhållit bidrag, och enligt modellen
kommer att få sänkta bidrag, får kompensation så att de under övergångsåret
2014 erhåller samma nivå på bidraget som under år 2013.
Arbetsmarknadsförvaltningen har i dagsläget en budget på 1 100 tkr för
bidrag till sociala företag. För att täcka kostnader för befintliga och nya
företag under övergångsåret 2014 begärs ytterligare 1 560 tkr.
Ekonomikontoret föreslår under förutsättning att arbetsmarknadsförvaltningens ansökan beviljas rekommendera kommunfullmäktige besluta
att bevilja arbetsmarknadsförvaltningen tilläggsanslag under 2014 med 1 560
tkr. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag
• Kalkyl kostnader för bidrag till sociala företag 2014(bilaga)
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-04-02
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 82
Kommunstyrelsens förslag 2014-04-14 § 92
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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§ 77
Statistikrapport avseende gynnande beslut enligt 9 § LSS
som inte verkställts inom tre månader
Dnr 2014.263-70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedan framlagda statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS per den
31 december 2013.

Sammanfattning av ärendet
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 h § (LSS) föreskriver
att socialnämnden ska lämna till fullmäktige en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader, från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut enligt 9 § LSS att rapportera för 4:e kvartalet 2013 fördelade på typ av
insats och kön.
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS
Ej verkställda gynnande
beslut fördelade på män
respektive kvinnor
Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
0
0
Biträde av personlig assistans (9.2)
0
0
Ledsagarservice (9.3)
0
0
Biträde av kontaktperson (9.4)
1
1
Avlösarservice i hemmet (9.5)
0
0
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
0
0
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7)
0
0
Boende i familjehem eller bostad med särskild
0
0
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
2
1
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
0
0
Summa total
3
2
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För redovisningsperioden anmäler socialnämnden 5 st gynnande beslut enligt 9 §
LSS, som inte har verkställts inom föreskriven tid, 90 dagar från att biståndet
beviljades eller avbröts.
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS (2 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lämplig
personal/uppdragstagare.
1 person avbröt kontakten med sin kontaktperson våren 2012 och därefter
tackat nej till flera erbjudanden om kontaktperson.
1 person har väntat 4 månader. Biståndet är verkställt under
redovisningsperioden.
Bostad med särskild service 9.9 LSS (3 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lediga
bostäder.
2 personer har väntat 6 månader och 1 person 3 månader.
En jämförelse med föregående redovisningsperioder visar följande statistiska
data:
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS
2013-06-30 2013-09-30 2013-12-31
Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
0
0
0
Biträde av personlig assistans (9.2)
0
0
0
Ledsagarservice (9.3)
0
0
0
Biträde av kontaktperson (9.4)
1
1
2
Avlösarservice i hemmet (9.5)
0
0
0
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
0
0
0
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
0
0
0
(9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild
0
0
0
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
2
1
3
annan särskild anpassad bostad för vuxna
(9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
0
0
Summa total
3
2
5
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Socialnämnden har 2014-02-28 § 35 beslutat att med godkännande överlämna
framlagda statistikrapport till Kommunfullmäktige avseende ej verkställda
gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 31 december 2013.

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

Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag 2014-02-28 § 35
Beslutet skickas till
Socialnämnden
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§ 78
Statistikrapport avseende gynnande beslut enligt 4 kap 1 §
SOL som inte verkställts inom tre månader
Dnr 2014.262-70

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med godkännande överlämna redovisad
statistikrapport till Kommunfullmäktige avseende ej verkställda gynnande
beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per den 31 december 2013.

Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser i socialtjänstlagen 16 kap 6 § h föreskriver att socialnämnden
ska redovisa till fullmäktige en gång per kvartal gynnande beslut som
nämnden inte har verkställt inom tre månader från beslutsdagen, samt
gynnande beslut som avbrutits och som inte verkställts på nytt inom nämnda
period. Rapporteringen ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden
d.v.s. hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller män respektive
kvinnor.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut att rapportera för 4:e kvartalet 2013 fördelade på typ av insats och kön.
Verksamheter inom
Ej verkställda
Summ
ÄO = Äldreomsorg
gynnande beslut
a total
OF = Omsorg om funktions-hindrade enligt SoL
fördelade på män
IFO = Individ- och familjeomsorg
respektive kvinnor
Särskilt boende ÄO
2
3
5
Särskilt boende, OF
0
0
0
Dagverksamhet/sysselsättning ÄO
0
0
0
Kontaktperson OF
0
0
0
Dagverksamhet/sysselsättning OF
0
0
0
Kontaktperson IFO
1 (barn)
0
1
Kontaktfamilj IFO
2 (barn)
1 (barn)
3
Familjehem IFO
0
0
0
Summa total

5
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Socialnämnden rapporterar 9 st gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte
har verkställts inom föreskriven tid, 90 dagar från det att biståndet beviljades
eller avbröts.
Särskilt boende ÄO (5 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på följande:
3 personer har tackat nej till erbjudande om vård och omsorgsboende på
grund av att de inte känner sig redo för att flytta till ett vård och
omsorgsboende.
2 personer har haft behov av boende vid specialenhet. Båda besluten är
verkställda under redovisningsperioden.
IFO Kontaktperson (1)
Fördröjningen av verkställighet beror på följande:
Förändrade behov har föranlett ny utredning.
IFO Kontaktfamilj (3 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på följande:
Det har saknats lämplig personal/uppdragstagare.
En jämförelse med de tre senast föregående kvartalsrapporterna visar följande
statistiska data
Verksamheter
2013-03-31
2013-06-30
2013-09-30
2013-12-31
Särskilt boende ÄO
5
1
4
5
Korttidsboende ÄO
0
0
0
0
Särskilt boende, OF
0
3
4
0
Kontaktperson OF
0
0
0
0
Dagverksamhet/syssel0
sättning OF
0
0
0
Kontaktperson IFO
0
0
0
1
Kontaktfamilj IFO
1
1
2
3
Familjehem IFO
0
0
0
0
Synq IFO
0
0
0
0
Anhörigbehandling
0
0
0
0
Summa
6
5
10
9

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -04-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-04-16

§ 78 (forts)
Socialnämnden har 2014-02-28 § 34 beslutat att med godkännande överlämna
redovisad statistikrapport till Kommunfullmäktige avseende ej verkställda
gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per den 31 december 2013.

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

Beslutsunderlag
Socialnämndens förslag 2014-02-28 § 34
Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2014-04-16

§ 79
Svar på interpellation om skolskjuts
Dnr 2014.291-008

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

Sammanfattning av ärendet
Erland Nilsson (LBPO) har lämnat in en interpellation till barn- och
utbildningsnämndens ordförande enligt bilaga.
Nilsson anför följande.
”Barn som går i Råneåskolan F-3 som bor efter Råneåälvens norra sida och
som inte går på fritids måste vänta drygt 1,5 timme i Råneå efter skolans slut,
från 13 00 – 14 30. Bussen går från busstationen 14 45. Då man bor efter
sträckan där skolbussen passerar är man hänvisad till de få turer som går.
Dessa barn kallas väntisar och får av naturliga skäl inte vara med i
aktiviteterna efter skolan då föräldrarna inte betalar för en friidsplats de
egentligen inte behöver. Dessa barn blir således dubbelt straffade samt skolan
som inte har skyldighet men som måste tillgodose en personal att se efter
barnen så de inte försvinner innan skolskjutsen kommer.
Detta är också en landsbygdsfråga och borde gå under landsbygdssäkringen.
Hur ska dessa barn som har turen att få åka hem efter skoldagens slut
tillgodoses med detta? Det är många om inte orkar med långa dagar och det
kostar ju mer för kommunen att ha en fritidsplats än vad som debiteras. Är
man kollektivt tvingad att ha sina barn på fritids fast man inte behöver det?”
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 § 62 att tillåta att interpellationen
får ställas samt uppdra till barn- och utbildningsnämndens ordförande att
besvara interpellationen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -04-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 79 (forts)

Sammanträdet
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ingrid Norberg (S) föredrar svar
på interpellationen enligt bilaga. Erland Nilsson (LBPO) tackar för svaret.
Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD), Jonas Brännberg (RS), Conny
Sundström (KD) och Erland Nilsson (LBPO) deltar i debatten.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om interpellationen kan anses besvarad och
debatten avslutad under proposition och finner att fullmäktige så beslutar.

Beslutsunderlag
Interpellation från Erland Nilsson (bilaga)
Interpellationssvar från Ingrid Norberg (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -04-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 80
Medborgarförslag om att sätta upp ”LULEÅ” på Coop
Arena-bågen eller eventuellt på Mjölkuddsberget
Dnr 2014/333-008

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

Sammanfattning av ärendet
Åsa Henriksson föreslår i medborgarförslag 2014-03-31 att ”LULEÅ” sätts
upp på Coop Arena-bågen eller eventuellt på Mjölkuddsberget. Turister och
andra besökare får en trevlig ”Hollywood”-känsla när man kör in till Luleå.

Sammanträdet
Lenita Ericson (S) föreslår att medborgarförslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Åsa Henriksson
Beslutet skickas till
Åsa Henriksson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 81
Medborgarförslag om utplacering av busskurer vid
busshållplatsen ”Sjögatan”
Dnr 2014/340-008

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

Sammanfattning av ärendet
Edde Hjerpe föreslår i medborgarförslag 2014-04-01 att busskurer utplaceras
vid busshållplatsen ”Sjögatan” för att tillgodose de kringboendes behov, en
ökad komfort och fortsatt nyttjande av Luleå kommuns kollektivtrafik.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Edde Hjerpe
Beslutet skickas till
Edde Hjerpe
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 82
Medborgarförslag om att kommunen bygger stugor på ca
30 kvm vid koloniområdet ute på Hertsön för
funktionshindrade
Dnr 2014/366-008

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

Sammanfattning av ärendet
Anna-Karin Rönnbäck föreslår i medborgarförslag 2014-04-10 att kommunen
bygger några stugor på ca 30 kvm på koloniområdet på Hertsön.
Vinterbonade stugor med förstärkt golv och altan, ramp, rätt bredd på dörrar,
hårda gångar i trädgården och sålådor för rullstolar och en alternativ WC
med el.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Anna-Karin Rönnbäck
Beslutet skickas till
Anna-Karin Rönnbäck
Kommunstyrelsen
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§ 83
Medborgarförslag om förbättring av gångväg på Porsön
Dnr 2014/384-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Mattias Wallmark föreslår i medborgarförslag 2014-04-15 att gångvägen längs
vattnet på Porsön asfalteras och att gatubelysning sätts upp, samt att den
snöskottas vintertid.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mattias Wallmark
Beslutet skickas till
Mattias Wallmark
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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