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§ 235
Detaljplan för del av Björsbyn, Lejde m fl
Dnr 2013.641-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Björsbyn, Lejde
m fl.

Sammanfattning av ärendet
Planens syfte är att reglera förhållandena i ett tidigare fritidsområde med
pågående omvandling till permanent bebyggelse. Planen ger förutsättningar
för kommunalt huvudmannaskap för vatten och avlopp och för vägar i
området. Planen möjliggör också några nya småhustomter.
Planen omfattar ett 15 ha stort område nordväst om Sinksundsbron.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Björsbyn, Lejde m fl.
Byggnadsnämnden har 2013-09-03 föreslagit kommunfullmäktige besluta
enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-09-23 § 96 beslutat föreslå fullmäktige att
godkänna utlåtandet och att anta detaljplanen för del av Björsbyn, Lejde m fl.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 235 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 235 (forts)

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande med samrådsredogörelse (separat bilaga)
Byggnadsnämndens beslut 2013-09-03 § 155
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-09-23 § 96
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 235

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 236
Detaljplan för del av Centrum, Tjädern 16
Dnr 2013.640-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Centrum,
Tjädern 16.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att genom påbyggnad av befintliga byggnader
tillskapa ytterligare lokaler för kontor och tandläkare på fastigheten Tjädern
16 i centrala Luleå.
Planområdet är beläget på centrumhalvön och omfattar fastigheten Tjädern
16. Norr om planområdet ligger Skeppsbrogatan, i öster och i sydost
angränsar fastigheten Tjädern 17 med parkeringshus och lokal innehållandes
handel och träningsanläggning, i sydväst fastigheten Tjädern 19 med
hotellverksamhet. Direkt i väster angränsar fastigheten Tjädern 18 med
bostäder och vandrarhem.
Kvarteret Tjädern är detaljplanelagt och strandskyddet är därmed upphävt
sedan tidigare.
Enligt miljöbalken 7 kap 18 § återinträder strandskyddet i ett område när en
detaljplan ersätts med en ny detaljplan. Därför upphävs strandskyddet på nytt
för hela planområdet. Detta anges i detaljplanen som en administrativ
bestämmelse.
Som särskilda skäl för strandskyddets upphävande anges följande:
Området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.
Skeppsbrogatan är en stor avskärmande väg
Planområdet innehåller inga biologiska värden/speciella naturvärden och
detaljplanens genomförande påverkar inte allmänhetens tillgänglighet till
stranden/kajen i norra hamn.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 236 (forts)
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Centrum, Tjädern 16.
Byggnadsnämnden har 2013-09-03 § 140 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Plan- och tillväxtutskottets har 2013-09-23 § 97 beslutat föreslå fullmäktige att
godkänna utlåtandet och att anta detaljplanen för del av Centrum, Tjädern 16.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 236 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens beslut 2013-09-03 § 140
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-09-23 § 97
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 236

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 237
Medborgarförslag om småskalighet
Dnr 2013.246-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget i sin helhet.
Möjligheterna för en kommun eller kommunala bolag att göra det som
medborgarförslaget föreslår är ytterst begränsade ur alla aspekter.

Sammanfattning av ärendet
Genom de småskaliga tekniska utrustningar som redan nu finns och
framledes kommer att finnas tillgängliga föreslår Bo Wennström i bifogat
medborgarförslag att Luleå kommun planerar för en utveckling av denna
inriktning. Wennström föreslår bl a följande
Beslut om vilken nämnd som ska ansvara för detta ska fattas
Utvecklingsplan och medel fastställs årligen av kommunfullmäktige
Luleå Energi åläggs samordna och rekommendera lämplig utrustning för
vertikala mikrovindkraftverk och anslutningar till elnätet
Lulebo ges uppdrag att snarast installera mikrosnurror och solceller på
sina fastigheter
Medborgarlån för investering i sol och vind på mikronivå=medborgarnivå
– räntefria med kommunal säkerhet.
Kommunfullmäktige har 2013-04-29 § 117 beslutat överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från stadsbyggnadskontoret i samråd med andra berörda.
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-30 § 206 beslutat föreslå fullmäktige
avslå medborgarförslaget i sin helhet. Möjligheterna för en kommun eller
kommunala bolag att göra det som medborgarförslaget föreslår är ytterst
begränsade ur alla aspekter.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 211 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Stadsbyggnadskontoret har samordnat svaret och tagit med synpunkter från
kommunledningsförvaltningen, Luleå Energi AB och Lulebo AB.
Beslut om vilken nämnd som ska ansvara för detta
Kommenteras inte eftersom förslaget avslås.
Utvecklingsplan och medel fastställs årligen av kommunfullmäktige
Kommenteras inte eftersom förslaget avslås.
Luleå Energi åläggs att samordna och rekommendera lämplig utrustning för
vertikala mikrovindkraftverk och anslutningar till elnätet
Luleå Energi-koncernen är mycket positiv till förnybar energi, däribland
vindkraft. Luleå Energi Elnät AB erbjuder redan idag anslutning, färdiga
rutiner och tekniska krav för mikroproduktion till vårt elnät och via Luleå
Energi AB kan vi köpa den levererade energin från mikroproduktion. Ett
annat exempel är att Luleå Energi är delägare i Kalix Vindkraft som har
vindkraftverk i Kalix och på Seskarö.
Det är svårt att samordna och rekommendera lämplig utrustning för just
vertikala vindkraftverk då utvecklingen inom förnybar energi sker mycket
snabbt. Elnätsbolaget behöver ha tekniska krav för flera olika typer av
energiproduktion för att både bidra till mer förnyelsebar energi och få en
säker elleverans.
Lulebo ges uppdrag att snarast installera mikrosnurror och solceller på sina
fastigheter
Lulebo AB arbetar redan med en rad frågor som berör både miljö och
energibesparingar. Bolaget har redan utrett vindsnurror samt liknande
utrustning och för närvarande finns det varken ekonomiska eller juridiska
möjligheter att installera denna typ av utrustning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Lulebo’s fastigheter är inte lämpliga för att installera solceller eller dagens
mikrosnurror. Inom vår branschorganisation har denna typ av anläggningar
prövats för att öka kundskapen inom området och erfarenheten blev att det
inte är ekonomiskt försvarbart att göra denna investering.
Medborgarlån för investering i sol och vind på mikronivå=medborgarnivå –
räntefria med kommunal säkerhet
Kommunen har inte rätt att ge räntefria lån eller ställa kommunal säkerhet för
ett sådant lån. Det strider mot 2 kap 1 § kommunallagen som handlar om den
kommunala kompetensen och som innebär ett principiellt förbud mot att ge
understöd åt enskild. För att få ge understöd till enskild måste det vara
reglerat i speciallagstiftning, som t ex socialtjänstlagen eller lagen om vissa
kommunala befogenheter.
Kommunala räntefria lån innebär dessutom en kostnad för kommunen och
kräver administrativa insatser liknande de som en bank har. Det blir svårt att
avgränsa området för de räntefria lånen på sikt, det kan även komma
ansökningar om lån gällande andra saker.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Bo Wennström (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29 § 117
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2013-09-05
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-30 § 206
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 211

Beslutet skickas till
Bo Wennström
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 238
Medborgarförslag om att glasa in Köpmantorget
Dnr 2012.677-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om att glasa in
Köpmantorget.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Gunnari anför följande i ett medborgarförslag.
”Gör Köpmantorget till ett ”första” inomhustorg i Luleå. Där kan man ha
ståndsförsäljning av lokala råvaror och samlingsplats på vintern”.
Kommunfullmäktige har 2012-11-26 § 246 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in ett gemensamt yttrande
över förslaget från stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har i gemensamt yttrande
föreslagit avslag på medborgarförslaget.
Tekniska nämnden har 2013-08-29 § 125 beslutat avstyrka medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-30 § 208 beslutat föreslå fullmäktige
avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 213 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Stadsbyggnadskontorets och tekniska nämndens yttrande
Program C för Luleå centrum och skärgården betonar vikten av att
mötesplatser skapas vid stadsförnyelseprojekt och andra förändringar i

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

10 (50)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 238 (forts)
staden. Köpmantorget är en viktig mötesplats som också är kommunens
salutorg. Torghandeln sker främst under sommar och tidig höst. En inglasad
torgyta kommer främst att ha en funktion vintertid. Den får då samma
funktion som galleriornas öppna ytor.
Fastighetsägarna och köpmännen runt Köpmantorget har arbetat fram ett
förslag till ombyggnad av torget. I det förslaget ingår dock inte någon
inglasning utan att än mer öppna torgytan. Kommunen är dock beredd att
diskutera en eventuell inglasning om ett sådant förslag initieras av
fastighetsägarna.
Att hålla de öppna ytorna under bar himmel ger möjlighet till att uppleva
årstidernas växlingar. Då inglasning därtill är tekniskt komplicerat
(avvattning och bärighet) och relativt kostsamt föreslår stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Torbjörn Gunnari
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 246
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-28
Tekniska nämndens beslut 2013-08-29 § 125
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-30 § 208
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 213

Beslutet skickas till
Torbjörn Gunnari
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 239
Utlösande av option för förlängning av gällande tjänstekoncessionsavtal mellan Luleå kommun och Luleå
Lokaltrafik AB
Dnr 2013.606-53

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga tjänstekoncessionsavtalet med
Luleå Lokaltrafik AB med två plus två år till och med 2020-10-17.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun tecknade hösten 2011 ett tjänstekoncessionsavtal med Luleå
Lokaltrafik AB, LLT, för att tillförsäkra Luleåborna en god kollektivtrafikförsörjning under en längre tidsperiod. Avtalet tecknades för fem år till
och med 2016-10-17 med möjlighet till förlängning med två plus två år.
Luleå kommun har i sitt nyligen antagna programarbete bland annat lagt fast
en offensiv satsning på ökad användning av förnyelsebara bränslen inom
transportsektorn. Kommunen har också beslutat att investera i en
produktionsanläggning som kommer att producera biogas för fordonsändamål med leveransstart efter sommaren 2014. Den största kunden för
denna biogas förväntas vara LLT som därför planerar för nya investeringar i
biogasbussar under åren 2014 – 2016. Det innebär att vi genom samverkan
inom kommunkoncernen kan nyttja tillgängliga förnyelsebara bränslen och
samtidigt leva upp till Luleå kommuns långsiktiga mål.
För att LLT skall kunna hantera den affärsrisk som uppstår i samband med
nyinvesteringar är det viktigt att tjänstekoncessionsavtalet får en längre tidshorisont än till 2016. Därför föreslår Stadsbyggnadskontoret efter samråd med
LLT och Luleå Kommunföretag att kommunen redan idag utnyttjar de
förutsättningar som finns i avtalet genom att avropa förlängningsmöjligheten
med två plus två år enligt § 22 i tjänstekoncessionsavtalet. Med denna åtgärd
blir avtalet förlängt till 2020-10-17.
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-16 § 194 beslutat föreslå fullmäktige
att förlänga tjänstekoncessionsavtalet med Luleå Lokaltrafik AB med två plus
två år till och med 2020-10-17.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 239 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 214 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-09-03
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-16 § 194
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 214

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Luleå Lokaltrafik AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningsförvaltningen
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§ 240
Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk
funktionsnedsättning – mellan kommuner och landsting i
Norrbottens län
Dnr 2013.626-75

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Luleå kommun antar ”Överenskommelse
om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning – mellan
kommuner och landsting i Norrbotten och i samarbete med landstinget
upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete”.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner och landsting är skyldiga att ha överenskommelser om samarbete
när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar enligt
bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i Socialtjänstlagen (SoL).
Skyldigheten att ingå överenskommelser syftar till att utifrån gemensamma
mål identifiera områden där det är nödvändigt med ett gemensamt ansvar för
vård och stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Prioriterade målgrupper i samarbetet är:
Barn och unga mellan 0-25 år som, har eller riskerar att utveckla,
psykisk ohälsa och sjukdom.
Personer som har en psykisk funktionsnedsättning med väsentliga
svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden och dessa
begränsningar har funnits eller kan bestå under en längre tid.
Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk ohälsa.
I syfte att långsiktigt åstadkomma konkreta och varaktiga förbättringar för
personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har regeringen
antagit en Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016
(PRIO-plan).
För att stödja huvudmännen i ledning, styrning och utveckling av vård och
omsorg har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) antagit En långsiktig
handlingsplan för Psykisk hälsa, 2012-2016. Utifrån sina respektive
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handlingsplaner och mål har regeringen och SKL tecknat överenskommelsen
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. Av överenskommelsen om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning
framgår vilka målgrupper som omfattas, gemensamma mål för landstingens
och kommunernas verksamheter, rutiner för samarbete och hur individuella
planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där gemensamma
insatser krävs samt former för hur tvister mellan parter ska lösas.
Socialnämnden har 2013-09-20 § 177 beslut föreslå fullmäktige att anta
”Överenskommelse om samarbete för personer med psykisk
funktionsnedsättning – mellan kommuner och landsting i Norrbotten och i
samarbete med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete”.
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-30 § 210 beslutat föreslå
fullmäktige att Luleå kommun antar ”Överenskommelse om samarbete för
personer med psykisk funktionsnedsättning – mellan kommuner och
landsting i Norrbotten och i samarbete med landstinget upprätta lokala
handlingsplaner för detta arbete”.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 217 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Förslag från Socialberedningen vid Kommunförbundet Norrbotten
att rekommendera medlemskommunerna anta Överenskommelse
om samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning –
mellan kommuner och landsting i Norrbotten samt att i samarbete
med landstinget upprätta lokala handlingsplaner för detta arbete (bilaga)
Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa –
mellan kommuner och landsting i Norrbottens län 2013 – 2016 (separat
bilaga)
Socialnämndens beslut 2013-09-20, § 177
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-30 § 210
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 217
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Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunförbundet Norrbotten
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§ 241
Bolagsordning för Luleå Hamn AB
Dnr 2013.608-90

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bolagsordningen för Luleå
Hamn AB att gälla fr o m 2014-01-01 samt att
2. utse ledamöter i styrelsen för Luleå Hamn AB innan 2014-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Detta beslut gäller bolagsordning för Luleå Hamn AB. Denna skall träda ikraft
2014-01-01. Förslaget till bolagsordning följer i stor utsträckning strukturen för
övriga bolag inom Luleå Kommunföretags koncern gällande form och
innehåll. Man behöver också välja en ny styrelse för Luleå Hamn AB. I
föreslagen bolagsordning föreslås en styrelse med lägst 5 ledamöter och högst
9 ledamöter. Bolaget har inga suppleanter. I tillägg skall kommun-fullmäktige
även utse ordförande för bolaget. En bolagsstämma kommer att hållas i
anslutning till årsskiftet så att den nya styrelsen kan tillträda fr o m
2014-01-01.
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-30 § 213 beslutat föreslå fullmäktige
att godkänna bolagsordningen för Luleå Hamn AB att gälla från och med
2014-01-01 samt utse ledamöter i styrelsen innan 2014-01-01.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 221 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Den 29 april 2013 beslutade kommunfullmäktige att ombilda Luleå Bogserbåts
AB till Luleå Hamn AB och ta ansvar för hamnens totala verksamhet.
Ikraftträdandet för Luleå Hamn AB sker fr o m 2014-01-01.
Kommunfullmäktiges beslut innehåller ett flertal delbeslut och dessa kommer
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successivt att genomföras under hösten 2013. Några beslut sker operativt och
några behöver ytterligare beslut av kommunfullmäktige. Detta beslut gäller
en ny bolagsordning för denna verksamhet och beslut om att utse ledamöter i
Luleå Hamn AB:s styrelse.

Beslutsunderlag
Bolagsordning (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-30 § 213
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 221

Beslutet skickas till
Luleå Hamn
Gunnar Eikeland
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 242
Bolagsordning och övergripande principer för Kronan
Exploatering AB
Dnr 2013.609-90

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att följande övergripande principer
avseende Kronans utveckling ska gälla för bolaget och Luleå kommun:
Kronan Exploatering AB utses att leda utvecklingsarbetet och
samordna den övergripande planeringen av stadsdelen Kronan genom
ett gemensamt projekt.
Kronan Exploatering AB utses att marknadsföra stadsdelen och inom
ramen för det gemensamma projektet bedriva ett proaktivt
försäljningsarbete. Avtal gällande marköverlåtelser upprättas och
beslutas enligt ordinarie kommunal beslutsprocess.
Markprissättning inom Kronanområdet ska ske på kommersiella
grunder med hänsyn till exploateringskostnad och affärsmässiga
överenskommelser mellan bolaget och Luleå kommun samt att
2. godkänna den förändrade bolagsordningen för Kronan Exploatering AB.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kronan Exploatering AB ska fortsättningsvis leda utvecklingsarbetet som
bedrivs i ett för bolaget och kommunen gemensamt projekt. Kommunen
kvarstår som fastighetsägare och fastighetsförvaltare inom Kronanområdet.
Kronan Exploatering AB utses att marknadsföra stadsdelen och inom ramen
för det gemensamma projektet bedriva ett proaktivt försäljningsarbete. Avtal
gällande marköverlåtelser upprättas och beslutas enligt ordinarie kommunal
beslutsprocess. Markprissättning inom Kronanområdet ska ske på
kommersiella grunder med hänsyn till exploateringskostnad och
affärsmässiga överenskommelser mellan bolaget och Luleå kommun.
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Bolagsordningen behöver ändras för att överensstämma med den planerade
verksamheten, se stycket ovan. Förslaget till ny bolagsordning följer i stor
utsträckning strukturen för övriga bolag inom Luleå Kommunföretagskoncern gällande form och innehåll.
Även ägardirektiven behöver revideras för att överensstämma med den
planerade verksamheten. Dessa kommer att beslutas av styrelsen för Luleå
Kommunföretag AB den 30 oktober 2013 och sedan ingå i kommunfullmäktiges beslut av Strategisk Plan och Budget i november.
Övergripande principer för bolagets och Luleå kommuns arbete med
utvecklingen av Kronan har formulerats och detta beslut gäller dem samt
ändrad bolagsordning för Kronan Exploatering AB.
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-30 § 214 beslutat föreslå fullmäktige
att godkänna förändrad bolagsordning samt följande principer avseende
Kronans utveckling ska gälla för bolaget och Luleå kommun:
Kronan Exploatering AB utses att leda utvecklingsarbetet och
samordna den övergripande planeringen av stadsdelen Kronan genom
ett gemensamt projekt.
Kronan Exploatering AB utses att marknadsföra stadsdelen och inom
ramen för det gemensamma projektet bedriva ett proaktivt
försäljningsarbete. Avtal gällande marköverlåtelser upprättas och
beslutas enligt ordinarie kommunal beslutsprocess.
Markprissättning inom Kronanområdet ska ske på kommersiella
grunder med hänsyn till exploateringskostnad och affärsmässiga
överenskommelser mellan bolaget och Luleå kommun.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 222 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla punkt 1 med korrigeringen att ”Kronan
Exploatering AB” byts ut mot ”stadsbyggnadskontoret” samt avslå punkt 2.
Karl Petersen (S) och Erland Nilsson (LBPO) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Jonas Brännbergs förslag
under proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.

Beskrivning av ärendet
Den 2 maj 2012 beslutade kommunfullmäktige att bilda Kronan Exploatering
AB med uppdraget att fullfölja exploateringen och utveckla Kronanområdet
till en ny stadsdel. Bolaget skulle förvärva området av Luleå kommun och
sedan sälja fastigheter och byggrätter i den takt exploateringen genomförs.
Under första kvartalet 2013 har bolagets planerade verksamhetsinriktning
utretts utifrån olika aspekter, både verksamhetsmässigt men även finansiellt
och skattemässigt. Vid ägardialog den 16 maj 2013 diskuterades en ändrad
inriktning för delar av bolagets planerade verksamhet. Den huvudsakliga
ändringen innebär att bolaget inte förvärvar området av Luleå kommun.
Kommunen kvarstår därmed som fastighetsägare och fastighetsförvaltare
inom området. Kronan Exploatering AB ska även fortsättningsvis leda
utvecklingsarbetet som bedrivs i ett för bolaget och kommunen gemensamt
projekt.

Beslutsunderlag
Bolagsordning (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-30 § 214
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 222

Beslutet skickas till
Kronan Exploatering AB
Gunnar Eikeland
Ekonomikontoret
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§ 243
Varumärkesplattform Luleå kommun
Dnr 2013.638-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta bifogat förslag till varumärkesplattform för
Luleå kommun.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) och Nina Berggård (V) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret har tillsammans med de fackliga organisationerna
samt övriga kontor och förvaltningar tagit fram ett förslag till varumärkesplattform för Luleå kommun. Varumärkesplattformen har två perspektiv: ett
mot medborgare och kunder samt ett mot kommunens medarbetare och
framtida arbetskraft (arbetsgivarvarumärket).
Ett varumärke innehåller ett löfte som talar om vad Luleå kommun ska
leverera. För att Luleå kommun ska bli framgångsrik inom ramen för sitt
uppdrag behöver vi identifiera och tydligt kommunicera vårt varumärkeslöfte så att medborgare, kunder och medarbetare vet vad de kan förvänta sig
av oss. I varumärkesplattformen anger vi ett önskvärt tillstånd som vi ska
sträva efter att uppnå, eller vidmakthålla när vi är där.
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-30 § 215 beslutat föreslå fullmäktige
att anta bifogat förslag till varumärkesplattform för Luleå kommun.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 223 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Robert Lundkvist (RS) föreslår följande ändring på sid 7:
-

Under rubriken Verksamhetsidé stryks orden ”som präglas av tillväxt”
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-

-

Under rubriken Varumärkeslöfte görs ett tillägg på punkten 2: Luleå
kommuns arbete ska bidra till en hållbar tillväxt med rättvis fördelning av
samhällets resurser.
Under rubriken Strategi görs ett tillägg med en ny punkt Luleå kommun ska
fortlöpande arbeta för att stärka de kommunanställdas delaktighet på sina
arbetsplatser.

Bertil Bartholdson (V) föreslår bifalla Robert Lundkvists förslag.
Karl Petersen (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun ska erbjuda en god service. I många fall är det kommunen
själv som står för denna service. Den politiska inriktningen bestämmer i
vilken omfattning kommunen, annan leverantör eller en kombination av båda
ska erbjuda medborgarna en god samhällsservice.
Den politiska utvecklingen har inneburit att allt fler kommunala
verksamheter idag utsätts för konkurrens. Detta ställer krav på kommunen
att synliggöra vad Luleå kommun står för, i förhållande till andra utförare.
Kommunen måste också säkerställa att vi förmår attrahera och behålla den
arbetskraft som behövs för våra verksamheter. Rörligheten på
arbetsmarknaden ökar allt mer, fler aktörer dyker upp inom traditionellt
kommunala verksamhetsområden samtidigt som många förutspår en ökad
konkurrens om arbetskraften i framtiden.
Luleå kommun har en identifierad varumärkesplattform för platsen Luleå. Vi
har också en beslutad målbild (Vision Luleå 2050) som omfattar hela platsen
Luleå och inte enbart den kommunala verksamheten. Luleå kommun är ett av
de varumärken som tillsammans med övriga varumärken skapar det unika i
platsen Luleå. Därför behöver kommunen tydliggöra för sig själv, för våra
medborgare, kunder och medarbetare hur vi vill uppfattas.
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Beslutsunderlag
Förslag till varumärkesplattform för Luleå kommun (separat bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-30 § 215
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 223

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

24 (50)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 244
Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Dnr 2013.657-04

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ”Policy för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv” enligt bilaga samt
2. att inrätta en resultatutjämningsreserv.
3. De reserverbara delarna av resultaträkningens resultat för åren 2010 –
2012, motsvarande 155 mkr tillförs resultatutjämningsreserven.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 november 2012 beslutade riksdagen om att komplettera befintlig
lagstiftning om god ekonomisk hushållning. Kommunallagen anger nu att
fullmäktige ska besluta om riktlinjer om god ekonomisk hushållning och att
kommuner och landsting ska få möjligheter att utjämna intäkter över tid och
därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av
konjunkturvariationer genom att inrätta en resultatutjämningsreserv. Om
resultatutjämningsreserv ska användas måste riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning även omfatta hanteringen av en sådan reserv.
Ekonomikontoret har utarbetat förslaget till ”Policy för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv” för att svara upp mot
kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning.
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-30 § 216 beslutat föreslå fullmäktige
att fastställa ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” enligt bilaga, att inrätta en resultatutjämningsreserv samt att de
reserverbara delarna av resultaträkningens resultat för åren 2010 – 2012,
motsvarande 155 mkr tillförs resultatutjämningsreserven.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 224 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
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Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS), Karl Petersen (S), Nina Berggård (V), Thomas Olofsson
(FP), Annika Eriksson (MP) Carola Lidén (C) Anette Asplund (KD) och
Erland Nilsson (LBPO) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Anders Josefsson (M) föreslår avslå punkt 3 och i övrigt bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Anders Josefssons förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Inrättande av resultatutjämningsreserv och retroaktiv avsättning
till RUR
Under år 2013 finns det möjlighet att till RUR retroaktivt reservera överskott
upparbetade under perioden 2010 - 2012. Vid beräkning av reserveringen för
2010–2012 är det samma regelverk som gäller som för år 2013 och framåt. Det
innebär att varje år ska betraktas var för sig. Vid uträkning av avsättningen
utgör balanskravsresultatet, som det definieras i ”Lag om kommunal
redovisning”, grund för beräkningen. Den del av årets resultat, efter
balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag,
får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt
eget kapital får det resultat som överstiger 2 % avsättas.
Enligt nedanstående sammanställning uppgår reserverbart belopp perioden
2010-2012 för kommunen till 155 miljoner kronor.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

26 (50)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 244 (forts)

Avsättningen till resultatutjämningsreserven redovisas som en delpost till
eget kapital i balansräkningen och påverkar inte kommunens resultat.

Eget kapital

IB 2013 Efter retro.
avsättning
2010-2012

Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

3 711

155
3 556

Summa eget kapital

3 711

3 711

Beslutsunderlag
Förslag till ”Policy för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv” (bilaga)
Ändringar i kommunallagen
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-30 § 216
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 224

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

27 (50)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 244 (forts)

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
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§ 245
Delårsrapport 2013-08-31
Dnr 2013.654-04

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten samt
2. att justera kommunbidragen enligt ekonomikontorets förslag enligt
bilaga 2. Medel anvisas från anslaget för arbetsmarknadsförsäkringar.

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

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets andra delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten omfattar nämndernas
och bolagens verksamhet samt deras bidrag till kommunstyrelsens
måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en
prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget
2013-2015) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både
uppföljning av kommunstyrelsens, nämndernas och bolagens styrkort.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 228 beslutat föreslå fullmäktige
att godkänna delårsrapporten och justera kommunbidragen enligt
ekonomikontorets förslag enligt bilaga 2. Medel anvisas från anslaget för
arbetsmarknadsförsäkringar.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 225 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (FP), Anette Asplund (KD), Göran Thyni (RS), Carola Lidén
(C) och Erland Nilsson (LBPO) föreslår bifalla socialnämndens äskande om
tillskott.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 245 (forts)
Karl Petersen (S), Bertil Bartholdson (V), Anders Josefsson (M), Margareta
Bladfors Eriksson (S) och Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Thomas Olofssons förslag
mot varandra och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Periodresultat
Periodens resultat för kommunkoncernen visar ett positivt resultat med 257
mkr vilket är 36 mkr lägre än samma period föregående år. Kommunen
(exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 169 mkr vilket är
78 mkr högre än budget. Verksamheternas resultat (jmf med budget) på
5,7mkr är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive underskott (se
nämndernas driftsredovisning på nästa sida). Både nettot av skatteintäkter
och generella statsbidrag (+7mkr) och saldot av finansiella intäkter och
kostnader (+10,2mkr) är bättre än budget. I verksamhetens nettokostnad ingår
en utbetalning från AFA på +72 mkr samt semesterlöneskulden per 130831.

Årsprognosresultat
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat
på 78 mkr vilket är ca 52 mkr bättre än budget. Nämndernas sammanlagda
avvikelse mot budget beräknas uppgå till -35 mkr.

Äskande om utökat kommunbidrag
Tekniska nämnden har i samband med delårsrapporten lämnat in äskande
om utökat kommunbidrag med 3 100 tkr avseende underskott i lokalbanken.
Underskottet beror på att en av förutsättningarna inför budgetarbetet 2013
var att Kronans fastigheter skulle föras över till det nybildade bolaget Kronan
exploatering AB, vilket inte skedde.
Även socialnämnden har i samband med delårsrapporten lämnat in äskande
om utökat kommunbidrag med 20 000tkr avseende omstruktureringsmedel
kopplat till äldreomsorgen. Ekonomikontoret tillstyrker inte tilläggsanslag i
detta läge utan föreslår att socialnämndens underskott får beaktas i samband
med hanteringen av under- och överskott i 2013 års bokslut.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 245 (forts)

Beslutsunderlag
Delårsrapport 130831 (separat bilaga 1)
Justering av kommunbidrag (bilaga 2)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 228
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 225

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2013-10-28

§ 246
Redovisning av handläggning av medborgarförslag
Dnr 2013.680-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av medborgarförslag.

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 2013-10-01 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
medborgarförslag.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i april 2013.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 236 beslutat föreslå fullmäktige
godkänna upprättad förteckning över handläggningen av medborgarförslag.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 230 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 246 (forts)

Beslutsunderlag
Förteckning över handläggning av medborgarförslag 2013-10-01 (bilaga)
Kansliets tjänsteskrivelse
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 236
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 230

Beslutet skickas till
Berörda förvaltningar och nämndsordföranden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 247
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Dnr 2013.604-10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar ändra lokala ordningsföreskriften 12 § enligt
följande: Spritdrycker, vin, öl samt andra jästa alkoholdrycker med en
alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig
plats inom de områden som redovisas i bilaga 1 (sammanställning jämte
karta).

Sammanfattning av ärendet
I de lokala ordningsföreskrifterna (12 §) i dess nuvarande lydelse anges att
spritdrycker, vin samt öl med alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent
inte får förtäras på offentlig plats inom de områden som redovisas i bilaga 1
till föreskrifterna (sammaställning jämte karta). Förbudet gäller inte servering
av alkoholdrycker som sker i enlighet med meddelat serveringstillstånd.
När den nya alkohollagen (2010: 1622) trädde i kraft infördes en ny definierad
alkoholdryck – annan jäst alkoholdryck, detta för att drycker som cider inte
ansetts kunna hänföras till kategorierna spritdryck, vin eller öl. Om även
drycker såsom cider ska omfattas av förtäringsförbudet måste således de
lokala ordningsföreskrifterna ändras så att även annan jäst alkoholdryck
omfattas.
Kansliet föreslår därför en revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
enligt följande under § 12: Spritdrycker, vin, öl samt andra jästa alkoholdrycker…
Arbets- och personalutskottet har 2013-09-30 § 200 beslutat föreslå fullmäktige
att ändra lokala ordningsföreskriften 12 § enligt följande: Spritdrycker, vin, öl
samt andra jästa alkoholdrycker…
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 231 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Beslutsunderlaget har uppdaterats med vissa redaktionella ändringar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 247 (forts)

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kansliet 2013-09-03
Allmänna lokala ordningsföreskrifter (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-09-30 § 200
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 231

Beslutet skickas till
Kansliet
Polismyndigheten
Länsstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 248
Ändrad valkretsindelning
Dnr 2013.701-11

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa följande valkretsindelning.
Luleå norra valkrets omfattar följande valdistrikt: Porsön-Björsbyn,
Porsöudden, Porsöberget, Lulsundet-Hällbacken, Björkskatans norra,
Björkskatans södra, Malmudden, Kronan-Burströmska, Skurholmen,
Bredviken-Lerbäcken, Norra Örnäset, Södra Örnäset, Hertsöcentrum,
Hertsölund, Hertsöängar, Svartöstaden-Lövskatan, Rutvik , BensbynBrändön, Persön, Råneå, Jämtön-Vitå och Niemisel-Prästholm.
Luleå södra valkrets omfattar följande valdistrikt: Köpmantorget,
Gültsauudden-Norra hamn, Stadsparken, Varvet-Södra hamn, Kulturens hus,
Östermalm, Gamla Bergnäset-Trollstaden, Bergstaden-Gäddvik-Kallax,
Munkeberg, Mjölkudden, Notviken-Karlsvik, Tuna, Öhemmanet, Stadsön,
Gammelstad, Kallkällan, Bergviken, Hammaren, Sunderbyn, Alvik-Ersnäs,
Antnäs-Måttsund och Avan-Bälinge-Klöverträsk.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är indelad i två valkretsar, norra och södra valkretsen. Den
senaste översynen av valkretsindelningen gjordes av kommunfullmäktige den
15 juni 1987, § 193.
Därefter har kommunfullmäktige beslutat om förändringar i valdistriktsindelningen i kommunen. Det senaste beslutet är fattat den 27 maj 2013, § 139.
Den nu föreslagna ändringen i valkretsindelningen är enbart en anpassning
till den aktuella valdistriktsindelningen i kommunen, såväl vad avser
justerade gränser som benämningen av valdistrikten. Någon förändring i
övrigt avses inte.
För att kommunfullmäktiges beslut ska gälla ska det fastställas av
länsstyrelsen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
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§ 248 (forts)
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige godkänna
valkretsindelning som framgår ovan.
Arbets- och personalutskottet har 2013-10-14 § 237 beslutat bifalla
kommunledningsförvaltningens förslag. Paragrafen förklarades omedelbart
justerad.
Kommunstyrelsen har 2013-10-14 § 238 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Av 4 kap. 12 § vallagen framgår att en kommun som har fler än 24 000 röstberättigade ska delas in i två eller flera valkretsar. En valkrets ska utformas så
att den får minst 15 kommunfullmäktige och antalet fullmäktige för hela
kommunen ska fördelas så jämnt som möjligt. Enligt 4 kap. 13 § vallagen ska
indelningen beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 oktober året före
det valår då den nya indelningen ska gälla första gången. För att gälla ska
beslutet vara fastställt av länsstyrelsen.
Den föreslagna indelningen innebär att antalet röstberättigade för södra
valkretsen är 31 051 personer och för norra valkretsen 30 250 personer (avser
förhållandena i september 2013). Det innebär således en relativt jämn
fördelning av antalet röstberättigade. Kommunens indelning i valkretsar vid
valet 2010 innebar att norra valkretsen fick 30 mandat och södra valkretsen 31
mandat. Med den nu föreslagna indelningen och utifrån antalet
röstberättigade i kommunen från september 2013 skulle mandatfördelningen
blivit densamma.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut om valdistriktsindelning, 2013-05-27, § 139
Karta
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-10-14 § 237
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-10-14 § 238

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige
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§ 248 (forts)

Beslutet skickas till
Inger Fältros-Lundgren
Länsstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 249
Interpellation om delade turer
Dnr 2013.674-008

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

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson och Ylva Mjärdell, för folkpartiet liberalerna, har lämnat in
följande interpellation till kommunstyrelsens vice ordförande.
Trots ambitioner om att ta bort de ofrivilliga delade turerna finns de
vittnesmål om att de blir fler. Kommunledningen har lovat att de ofrivilliga
delade turerna skulle vara ett minne blott innan årets slut 2013.
I en artikel i NSD den 17:e september rapporterades att det hela stött på
patrull och att det verkar vara svårt att enas mellan fack och arbetsgivare.
Kommunchefen har (enligt media) tvingats gå in och medlat mellan parterna.
Delade turer är dels en jämställdhetsfråga då fenomenet delade turer tenderar
att förekomma inom de så kallade kvinnodominerade yrkesområdena. Om vi
ska kunna attrahera och sedan rekrytera unga människor för arbete inom vård
– och omsorg krävs mer än bara fokus på löner.
Att ta bort delade turerna och orimliga arbetsscheman gör att vi kan hävda oss
i konkurrensen och vara den attraktiva arbetsgivare som vi måste vara för att
rekrytera personal. Att ha utbildad och inte minst, lämpad och intresserad
personal inom vård och omsorg är ett måste för att kunna leva upp till det
krav på patientsäkerhet som även kommunerna omfattas utav.
Delade turer och bristande personalpolitik är ytterst en politisk fråga så låt oss
ta ansvar!
Vår fråga till kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Stålnacke är:
Vad händer kring borttagandet utav de delade turerna? Kommer de att
vara borta vid årsskiftet?

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2013-10-28

§ 249 (forts)
Kommunfullmäktige har 2013-09-30 § 233 beslutat att interpellationen får
ställas samt uppdra till kommunstyrelsens vice ordförande att besvara
interpellationen.

Sammanträdet
Kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Stålnacke föredrar svar på
interpellationen enligt bilaga. Stålnacke föreslår att interpellationen därmed
anses besvarad.
Thomas Olofsson (FP) tackar för svaret.
Jonas Brännberg (RS), Erland Nilsson (LBPO), Margareta Bladfors Eriksson
(S), Staffan Eriksson (M), Thomas Olofsson (FP), Anette Asplund (KD), Carola
Lidén (C), Karl Petersen (S) och Ylva Mjärdell (FP) deltar i debatten.

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

Beslutsunderlag
Interpellation från Thomas Olofsson och Ylva Mjärdell
Interpellationssvar från Yvonne Stålnacke (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 250
Interpellation om rätt till tjänstledighet
Dnr 2013.675-008

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

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (FP) har lämnat in en interpellation till socialnämndens
ordförande enligt bilaga.
Olofsson anför att det har framkommit att personal inom Luleå kommuns
socialförvaltning nekas tjänstledighet för att prova på annan tjänst inom
förvaltningen med hänvisning till att det är inom samma yrkesområde.
Dessutom har förklaringen varit bristfällig. Dessa händelser har väckt
frågetecken. Är det så att man medvetet väljer att bortse från de rutiner,
riktlinjer och rekommendationer som den politiska ledningen inom Luleå
kommun beslutat? Eller finns det andra förklaringar?
Med anledning av detta frågar Olofsson socialnämndens ordförande
Margareta Bladfors Eriksson (S):
Vad har socialförvaltningen för policy och vilka riktlinjer följer man när
det gäller tjänstledighet för försökstjänstgöring?
Kommunfullmäktige har 2013-09-30 § 234 beslutat att interpellationen får
ställas samt uppdra till socialnämndens ordförande att besvara
interpellationen.

Sammanträdet
Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson föredrar svar på
interpellationen enligt bilaga och föreslår att interpellationen därmed anses
besvarad.
Thomas Olofsson (FP) tackar för svaret.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 250 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer Margareta Bladfors Erikssons förslag under proposition
och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Interpellation från Thomas Olofsson (bilaga)
Interpellationssvar från Margareta Bladfors Eriksson (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 251
Val av ny ledamot och ersättare för socialdemokraterna i
fritidsnämnden
Dnr 2013.524-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Ina Sandberg (S) till ny ledamot och
Madelene Hansson (S) till ny sista ersättare i fritidsnämnden till och med
2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Sofia Eriksson har avsagt sig uppdraget som ledamot i fritidsnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Ina Sandberg utses till ny ledamot i fritidsnämnden t o m 2014-12-31.

-

Madelene Hansson utses till ny sista ersättare i fritidsnämnden t o m
2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Sofia Eriksson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Ina Sandberg
Madelene Hansson
Sofia Eriksson
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 252
Val av ny ledamot och ersättare för socialdemokraterna i
valnämnden
Dnr 2013.400-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Margaretha Holmström (S) till ny ledamot
och Solveig Olofsson (S) till ny sista ersättare i valnämnden till och med
2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Kristina Falkenlöv har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Margaretha Holmström (nu ersättare), Rödhakegränd 20, 974 54 LULEÅ
utses till ny ledamot i valnämnden t o m 2014-12-31.

-

Solveig Olofsson utses till ny sista ersättare i valnämnden t o m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Kristina Falkenlöv
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Margareta Holmström
Solveig Olofsson
Kristina Falkenlöv
Valnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 253
Val av ny ordförande i Lulebo ABs styrelse
Dnr 2013.577-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Emma Engelmark (S) till ny ordförande i
Lulebo ABs styrelse till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Malin Lagervall har avsagt sig uppdraget som ordförande i Lulebo ABs
styrelse.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Emma Engelmark, Västra Malmgatan 11 C, 972 41 LULEÅ utses till ny
ordförande i Lulebo ABs styrelse t o m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse Malin Lagervall
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Emma Engelmark
Malin Lagervall
Lulebo AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 254
Motion om central resurspool för stöd till elever med
mycket stor frånvaro i grundskolan
Dnr 2013.704-008

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

Sammanfattning av ärendet
I bifogad motion föreslår Sana Suljanovic (M) att Luleås grundskolor ska
kunna erbjuda särskilt stöd som sträcker sig ganska långt utöver det som
grundskolan i vanliga fall erbjuder och där grundskolans nuvarande
kompensatoriska åtgärder inte är tillräckliga. Det är oftast elever med mycket
stor och långvarig frånvaro från skolan och stor eller fullständig avsaknad av
betyg eller godkända insatser som behöver detta stöd. Att erbjuda den här
typen av särskilt stöd är i vanliga fall mycket resurskrävande och kan uppta
en stor del av den enskilda skolans budget. Hon föreslår att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheten att inrätta en central resurspool där samlade
kompetenser och resurser kommer att finnas som de enskilda skolorna
kan använda för att erbjuda den här typen av särskilt stöd
ta fram en plan på vilka kompetenser som behövs och även en
kostnadsplan och tidsramar för införande av en sådan centralpool
undersöka på vilket sätt en sådan enhet kan samverka med andra
myndigheter som t ex socialtjänsten för att organisera så bra stöd som
möjligt.

Beslutsunderlag
Motion från Sana Suljanovic (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 255
Medborgarförslag om möjlighet att låna dator för elever på
språkintroduktion i gymnasieskolan
Dnr 2013.714-008

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

Sammanfattning av ärendet
Madina Ismoilova, Hamed Akbari och Yousef Jabr föreslår i var sitt
medborgarförslag att de som läser på språkintroduktionen ska ha möjlighet
att låna dator på gymnasieskolan för att underlätta undervisningen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Madina Ismoilova (bilaga)
Medborgarförslag från Hamed Akbari (bilaga)
Medborgarförslag från Yousef Jabr (bilaga)

Beslutet skickas till
Madina Ismoilova
Hamed Akbari
Yousef Jabr
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige
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§ 256
Medborgarförslag om ny lekpark till hyreslägenheterna på
Porsön
Dnr 2013.695-008

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

Sammanfattning av ärendet
Elli-Maja Fogelqvist föreslår i ett medborgarförslag 2013-10-01 att kommunen
bygger en ny lekpark på Porsön. Hon anser att det är många barnfamiljer på
Porsön som längtar efter en bra lekpark. Som det ser ut nu är utbudet väldigt
knapert och de parker som finns består ofta av en gunga + sand, alternativt
även en rutschkana, men i vissa fall bara sand. Parkerna är ofta väldigt slitna
och ostädade och du ser sällan några barn leka där. För barnens hälsa och
välbefinnande är det viktigt att få vara ute mycket och leka, detta skulle
underlättas med en lite större och roligare lekpark. En sådan lekpark blir även
en viktig mötesplats mellan barn och föräldrar. Hyreslägenhetsområdet på
Porsön har länge varit ett eftersatt område och en sådan lekpark skulle göra
området mer trivsamt. Eftersom det finns en lite större lekpark vid Sundet på
norra Porsön är behovet störst runt Forskarvägen och Professorsvägen.
Lekparken skulle kunna byggas på flera oanvända områden som exempelvis
området runt bagarstugan på Forskarvägen som nu bara består av en igenväxt
sandlåda, grönytan mellan Forskarvägen och Professorsvägen eller skogen
mellan Porsö centrum och Forskarvägen. Exempel på vad den skulle kunna
innehåll: babygunga, kompisgunga, klätternät, klätterborg, rutschkanor,
bänkar och bord att sitta vid. Gärna en blandning av saker för stora och små.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Elli-Maja Fogelqvist

Beslutet skickas till
Elli-Maja Fogelqvist
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige
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§ 257
Medborgarförslag om gång- och cykelbro över
Skurholmsfjärden
Dnr 2013.718-008

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

Sammanfattning av ärendet
Jan Eliasson föreslår i ett medborgarförslag 2013-10-09 att kommunen i
samband med projekt Östra länken 4 A bygger en gång- och cykelbro över
Skurholmsfjärden. Centrum/Kronanområdet, Lulsundsberget, Burströmska
etc behöver en bättre ”sammanlänkning” bl a vad gäller GC-trafik. Han
föreslår även att en cykellift byggs längs Kronbacksvägens befintliga cykelväg.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Jan Eliasson (bilaga)

Beslutet skickas till
Jan Eliasson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige
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§ 258
Medborgarförslag om enkätundersökning av resvanor hos
invånare i Vitådalen
Dnr 2013.743-008

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

Sammanfattning av ärendet
I ett medborgarförslag 2013-10-21 framför Birgitta Olsson att Vitådalen idag
saknar möjligheter till arbets-, nöjes-, och handelspendling samt åtkomst till
service i Luleå med kommunala transportmedel.
Birgitta Olsson föreslår att kommunen gör en enkätundersökning av
resorna/resvanorna hos invånare i Vitådalen med förslagsvis frågor av
nedanstående art
- Hur många bilar har hushållen?
- Hur många resor man gör per vecka?
- Vilka behov man har av kommunal trafik, nattbuss osv.?
- Vilka tider är aktuella för resande?
- Kan man ha matartrafik till Länstrafikens bussar vid E:4?
Behjälpliga för detta kan t.ex. LTU vara via studenternas arbeten.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Birgitta Olsson (bilaga)

Beslutet skickas till
Birgitta Olsson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-10-28

Kommunfullmäktige
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