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§ 144
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.
Avsändare

Ämne

Kommunledningsförvaltningen Dnr 2014.552-008
2014-08-19
Medborgarförslag om muddring av bäck
som kommer från Rånträsket har avskrivits
från vidare handläggning då den berörda
marken inte ägs av kommunen.
Kommunledningsförvaltningen Dnr 2014.653-008
2014-08-13
Medborgarförslag om miljögifter och
farliga kemikalier i förskolor har avskrivits
från vidare handläggning då en motion
med samma innebörd är under beredning.
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§ 145
Motion om revidering av nämndernas arbetsordning i
Luleå kommun
Dnr 2014.345-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. Förvaltningarna
rekommenderas dock vid behov ta kontakt med förslagställaren under
beredningsprocessen för att klarlägga eventuella tveksamheter/otydligheter.

Reservationer
Annika Eriksson (MP), Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS) och Erland
Nilsson (LPo) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén (C) föreslår i en motion att nämndernas arbetsordning revideras
och det skrivs in att när ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska
fattas i nämnden, ska förslagsställaren underrättas. Den som väckt ett
medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i nämnden när förslaget behandlas.
De medborgarförslag som kommer till kommunen anmäls till kommunfullmäktige som beslutar till vilken nämnd/styrelse som ska vara remiss- och
beslutsinstans för just den fråga som medborgarförslaget berör. De olika
förslagen bereds och beslutas i de olika nämnderna, kommunstyrelsen eller i
kommunfullmäktige. Förslagsställaren har ingen möjlighet idag att yttra sig
när medborgarförslaget är uppe till beslut och detta anser vi bör ändras på
när det gäller de frågor/förslag som bereds och beslutas i nämnderna. Detta
för att förslagsställaren ska ges möjlighet att utveckla sitt förslag eller svara
på frågor som framkommit under beredningen.
Kommunfullmäktige har 2013-04-29 § 113 beslutat tillåta motionen att ställas
och överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledingsförvaltningen har begärt yttrande från samtliga nämnder
med undantag av valnämnen, överförmyndarnämnden och
konsumentnämnden.
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§ 145 (forts)
Arbets- och personalutskottet har 2014-08-11 § 154 föreslagit fullmäktige avslå
motionen men föreslår att förvaltningarna vid behov rekommenderas ta
kontakt med förslagsställaren under beredningsprocessen för att klarlägga
eventuella tveksamheter/otydligheter.
Kommunstyrelsen har 2014-09-15 § 165 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Carola Lidén (C), Robert Lundqvist (RS), Erland Nilsson (LPo), Annika
Eriksson (MP), Conny Sundström (KD) och Staffan Eriksson (M) föreslår
bifalla motionen.
Yvonne Stålnacke (S) och Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Carola Lidéns förslag och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Annika Eriksson (MP), Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS) och Erland
Nilsson (LPo) reserverar sig mot beslutet.

Kommunledningsförvaltningens samlade förslag till beslut
Av inkomna yttranden framgår att en majoritet av nämnderna
rekommenderar fullmäktige att avslå motionen. Fritidsnämnden föreslår
dock bifalla motionen. Miljönämnden har beslutat tillstyrka motionen för
medborgarförslag där nämnden själv är slutlig beslutsinstans. Barn- och
utbildningsnämnden föreslår att alla nämnders reglementen revideras i
enlighet med fullmäktiges arbetsordning.
Av socialförvaltningens yttrande framgår vikten av dialog med
förslagsställaren under beredningsprocessen. Utredningen ska ju i möjligaste
mån resultera i adekvata förslag som nämnden får ta ställning till.
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§ 145 (forts)

Nämndernas yttranden
Byggnadsnämnden (2014-06-10 § 71), hamnstyrelsen (2013-06-13 § 31),
kulturnämnden (2013-09-24 § 79), tekniska nämnden (2013-09-26 § 138) -och
socialnämnden (2013-09-20 § 170) har beslutat föreslå fullmäktige att avslå
motionen.
Fritidsnämnden har 2013-09-18 § 79 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
motionen.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-25 § 74 beslutat föreslå
fullmäktige att alla nämnders reglementen ska revideras i enlighet med
fullmäktiges arbetsordning gällande hantering av medborgarförslag.
Miljönämnden har 2013-08-22 § 44 beslutat, med förbehåll att det gäller när
nämnden själv är slutlig beslutsinstans för medborgarförslaget, tillstyrka
motionen.

Beslutsunderlag













Motion om revidering av nämndernas arbetsordning i Luleå kommun
(Bilaga)
Fritidsnämndens protokoll 2013-09-18 (Bilaga)
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2013-09-25 (Bilaga)
Miljönämndens protokoll 2013-08-22 (Bilaga)
Byggnadsnämndens protokoll 2014-06-10 (Bilaga)
Kulturnämndens protokoll 2013-09-24 (Bilaga)
Tekniska nämndens protokoll 2013-09-26 (Bilaga)
Socialnämndens protokoll 2013-09-20 (Bilaga)
Hamnstyrelsens protokoll 2013-06-13
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-08-05
Arbets- och personalutskottet § 154, 2014-08-11
Kommunstyrelsen § 165, 2014-09-15

Beslutet skickas till
Carola Lidén
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar
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§ 146
Medborgarförslag om att Hertsöskolans skolgård ska
renoveras
Dnr 2014.21-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget i avvaktan på
arbetsgruppens förslag och därefter beslut om renovering, som tydliggör vad
som kommer att ske i området kring Hertsöskolan.

Sammanfattning av ärendet
Tobias Patomella föreslår i medborgarförslag 2014-01-04 att Hertsöskolans
skolgård borde renoveras. Den är i nuläget trasig och delvis från 1970-talet.
Skolans elever och besökare har tyckt till och bilder på tänkbara förbättringar
bifogas medborgarförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27 § 15 att medborgarförslaget får
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från tekniska nämnden i
samråd med barn- och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden har 2014-04-24 § 77 beslutat föreslå att avstyrka
medborgarförslaget.
Barn- och utbilningsnämnden har 2014-05-22 § 44 beslutat föreslå fullmäktige
att bifalla medborgarförslaget i avvaktan på arbetsgruppens förslag och
därefter beslut om renovering, som tydliggör vad som kommer att ske i
området kring Hertsöskolan.
Arbets- och personalutskottet har 2014-08-25 § 162 beslutat bifalla barn- och
utbildningsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-09-15 § 172 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 146 (forts)

Sammanträdet
Annika Sundström (V), Yvonne Stålnacke (S), Ingrid Norberg (S), Thomas
Olofsson (FP) och Mårten Ström (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Anette Asplund (KD) föreslår bifalla medborgarförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Anette Asplunds förslag mot kommunstyrelsens förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Tekniska nämndens yttrande
Skolans innergårdar och lekytor runt huskroppen är delvis renoverade. Det
finns en plan för renovering av skolgårdar som tekniska förvaltningen (TF)
och barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) samarbetar kring, där övriga
delar av Hertsöskolans gård finns med. Vilken typ av utrustning och när i
tiden detta kommer att utföras påverkas av de resurser som finns beviljade
för renovering av dessa och andra omständigheter som kan påverka
omfattning och utförande.
I detta fall är det planerade arbetet med badhusets renoveringsbehov, som är
en del av skolhusbyggnaden, som nu gör att skolgårdarnas handlingsplan
måste ses över eller justeras.
Tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen tycker därför
att det är lämpligt att avvakta renoveringen och invänta arbetsgruppens
förslag och därefter beslut, som tydliggör vad som kommer att ske i området
kring Hertsöskolan.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Barn- och utbildningsnämnden har 2014-05-22 § 44 beslutat föreslå
fullmäktige att bifalla medborgarförslaget i avvaktan på renoveringen och
invänta arbetsgruppens förslag och därefter beslut, som tydliggör vad som
kommer att ske i området kring Hertsöskolan.

Beslutsunderlag





Medborgarförslag från Tobias Patomella (bilaga)
Tekniska nämndens yttrande § 77 2014-04-24
Barn- och utbildningsnämndens yttrande § 44 2014-05-22
Arbets- och personalutskottet § 162, 2014-08-25
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Kommunstyrelsen § 172, 2014-09-15

Beslutet skickas till
Tobias Patomella
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 147
Riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala
verksamheter samt tillfällig uthyrning av kommunala
lokaler
Dnr 2014.492-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. fastställa riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala verksamheter
och tillfällig uthyrning av kommunala lokaler
2. stycket om likabehandlingsprincipen får egen rubrik och gäller generellt
för besök i kommunala verksamheter och tillfällig uthyrning av lokaler
3. begränsning av politiska partiers tillträde till kommunala verksamheter
får göras om det är motiverat av ordnings- eller arbetsmiljöskäl
4. att ersätta ”politisk information” med ”partipolitisk information” i rubriken
”Besök och politisk information i kommunala verksamheter” samt i femte
stycket under samma rubrik
5. att meningen ”Förvaltningschef äger rätt att delegera beslutsrätten om
inte beslutsrätten är reglerad i särskild lagstiftning” läggs till efter andra
stycket under rubriken ”Tillfällig uthyrning av kommunala lokaler”.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I bifogat förslag till riktlinjer för politiska partiers och organisationers besök i
skolan och andra kommunala verksamheter samt uthyrning av kommunala
lokaler inom Luleå kommun, beskrivs gällande regler för vård- och
omsorgslokaler, skolor, uthyrning av kommunala lokaler med mera.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade 2014-06-02 § 135 att
förslaget skickas till respektive partigrupp innan ärendet åter tas upp i
utskottet den 11 augusti. 2014. Förslaget har även remitterats till
förvaltningarna för synpunkter. På grund av semestrar och för att ge
möjlighet till en bredare förankring i verksamheterna har ärendet senarelagts
till den 25 augusti 2014.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 147 (forts)
Nu föreligger ett reviderat förslag till riktlinjer. Synpunkter har inkommit
från kommunjuristen, socialförvaltningen, tekniska förvaltningen,
kulturförvaltningen och fastighetsansvarig stadshuset.
Arbets- och personalutskottet har 2014-08-25 § 163 föreslagit fullmäktige
besluta fastställa riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala
verksamheter och tillfällig uthyrning av kommunala lokaler med följande
ändringar:
1. Stycket om likabehandlingsprincipen får egen rubrik och gäller generellt
för besök i kommunala verksamheter och tillfällig uthyrning av lokaler.
2. Begränsning av politiska partiers tillträde till kommunala verksamheter
får göras om det är motiverat av ordnings- eller arbetsmiljöskäl.
Arbets- och personalutskottet ger kommunchefen i uppdrag att till
kommunstyrelsens sammanträde 2014-09-15 redogöra för
förvaltningschefernas synpunkter vad avser beslutnivån.
Kommunstyrelsen har 2014-09-15 § 173 föreslagit fullmäktige fastställa
riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala verksamheter och tillfällig
uthyrning av kommunala lokaler och att dels att ersätta ”politisk information”
med ”partipolitisk information” i rubriken ”Besök och politisk information i
kommunala verksamheter” samt i femte stycket under samma rubrik, dels att
meningen ”Förvaltningschef äger rätt att delegera beslutsrätten om inte
beslutsrätten är reglerad i särskild lagstiftning” läggs till efter andra stycket
under rubriken ”Tillfällig uthyrning av kommunala lokaler”.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag.
Bertil Bartholdson (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs förslag mot kommunstyrelsens förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsunderlag





Kommunikationskontorets tjänsteskrivelse (bilaga)
Förslag till riktlinjer för politiska partiers besök i kommunala
verksamheter och tillfällig uthyrning av kommunala lokaler (bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 163, 2014-08-25
Kommunstyrelsen § 173, 2014-09-15

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 148
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)
Dnr 2014.629-02

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL)
2. kommunstyrelsen utses till ”pensionsmyndighet”
3. individuella aktiva insatserna inom ramen för omställningsstödet uppgår
till max 25 000 kronor per person och uppdrag
4. individuell hantering görs avseende kvalifikationstider och
kostnadsfördelning då förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region eller vice versa.

Reservationer
Robert Lundqvist (RS) lämnar partireservation.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges kommuner och landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett (eller flera uppdrag) efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att det inte innehåller samma
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen
för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. För att
förenkla hanteringen finns inga övergångsbestämmelser, till skillnad från
tidigare rekommenderade regelverk. Bestämmelserna gäller inte för
förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller tidigare har avgått)
med rätt till visstidspension, annan egen pensionsförmån, avgångsersättning
eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.
OPF-KL är utformat för respektive kommun och landsting/region. För att äga
giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 148 (forts)
Arbets- och personalutskottet beslutade 2014-08-25 § 164 föreslå fullmäktige
besluta att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL), att kommunstyrelsen utses till
”pensionsmyndighet”, att individuella aktiva insatserna inom ramen för
omställningsstödet uppgår till max 25 000 kronor per person och uppdrag, att
individuell hantering görs avseende kvalifikationstider och
kostnadsfördelning då förtroendevald går från uppdrag i kommun till
landsting/region eller vice versa.
Kommunstyrelsen har 2014-09-15 § 174 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Robert Lundqvist (RS) föreslår avslå kommunstyrelsens förslag till förmån för
eget skriftligt förslag enligt följande:
 Ekonomiskt omställningsstöd ska uppgå till 70 procent under högst sex
månader
 Någon möjlighet till förlängning av ekonomiskt omställningsstöd efter
sex månader ska inte finnas
 Samordning av det ekonomiska omställningsstödet med
förvärvsinkomster ska göras
 De nya reglerna ska gälla för alla sittande politiker, inte bara nyvalda.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Robert Lundqvists förslag mot kommunstyrelsens förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Rättvisepartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
Innehållet i OPF-KL är bland annat en följd av livsinkomstprincipen och
arbetslinjen har tjänat som en utgångspunkt vid utformningen. Bestämmelsen
ska underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och
uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de
pensions- och omställningsavtal som gäller för kommun, landsting/regioner,
liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. Förmånerna i
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

14 (26)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 148 (forts)
pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar AKAP-KL
(Överenskommelser om avgiftsbestämd kollaktivavtalad pension för
anställda i kommun och landsting/region). En annan ambition är att ha
likalydande bestämmelser för förtroendevalda om han eller hon har/har haft
uppdrag i kommun, landsting/region. Någon nedre åldersgräns för att
omfattas av bestämmelserna finns inte.
Bestämmelserna om omställningsstöd är helt nya och gäller för
förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, på
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiiska omställningsstöd.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevalda, oavsett uppdragets
omfattning. Detta innebär att även fritidspolitiker omfattas. Bestämmelserna
om pension innebär en avgiftsbestämd ålderspension som grundar sig på
årliga avgifter och avgifterna uttrycks som procentuell andel (4,5 %) av den
förtroendevaldes årsinkomst, dvs. årsarvode.
Exempel på skillnad/likhet mellan PBF och OPF-KL redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag








Bilaga 1 exempel på skillnad/likhet mellan PBF och OPF-KL (Bilaga)
Bilaga 2 Cirkulär 13:75 (Bilaga)
Bilaga 3 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) 2013-10-20 (Bilaga)
Bilaga 4 Vissa förtydligande till OPF-KL (Bilaga)
Bilaga 5 Kommentar till Förslag om bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 2013-20-20
Arbets- och personalutskottet § 164, 2014-08-25
Kommunstyrelsen § 174, 2014-09-15

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Personalkontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 149
Tilläggsanslag för Brottsofferjouren 2014
Dnr 2014.598-10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anvisa 350 tkr ur fullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter som ett engångsanslag 2014.
Inför beslut om strategisk plan och budget 2015-2017 får ekonomikontoret
tillsammans med Brottsofferjouren undersöka behov och förutsättningar för
ekonomiskt stöd från kommunen.

Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjourens huvuduppdrag är att ge vägledning och stöd till
kommunens medborgare när de blir utsatta för brott mot sin person.
Föreningen är ett viktigt komplement till samhällets olika myndigheter då
ingen annan verksamhet erbjuder det de gör.
För att Brottsofferjouren ska kunna fokusera på huvudverksamheten ansöker
de om ett tilläggsanslag på 350 tkr. Syftet med tilläggsansökan är att få en
ökad finansiering som håller över tid och bättre motsvarar de
brottsofferutsattas behov av stöd och vägledning i en svår och utsatt
situation.
Brottsofferjouren har idag ett årligt verksamhetsbidrag på 534 800kr samt 212
300kr per år i lokalbidrag. Brottsofferjouren visar i sin ansökan en ökning av
klienter med 64 % från år 2009, ekonomikontoret saknar dock en
underlagsbeskrivning för de senare åren.
Arbets- och personalutskottet beslutade 2014-08-25 § 165 föreslå fullmäktige
besluta anvisa 350 tkr ur fullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter som ett
engångsanslag 2014. Inför beslut om strategisk plan och budget 2015-2017 får
ekonomikontoret tillsammans med Brottsofferjouren undersöka behov och
förutsättningar för ekonomiskt stöd från kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-15 § 175 bifalla arbets- och
personalutskottes förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 149 (forts)

Sammanträdet
Maritha Meethz anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets
behandling.
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutsunderlag




Brottsofferjourens ansökan om tilläggsanslag 2014, (bilaga)
Arbets- och personalutskottet § 165, 2014-08-25
Kommunstyrelsen § 175, 2014-09-15

Beslutet skickas till
Brottsofferjouren
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 150
Val av styrelseordförande i Luleå Renhållning AB
Dnr 2014.606-11

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Staffan Ek, Trollebergsvägen 14, 972 51
LULEÅ till ny styrelseordförande i Luleå Renhållning AB fram till bolagets
årsstämma 2015.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att förrätta val av ny styrelseordförande i Luleå Renhållning
AB efter Gertrud Suneman.
Luleå Kommunföretag AB föreslår att
-

Staffan Ek, Trollebergsvägen 14, 972 51 LULEÅ utses till ny
styrelseordförande i Luleå Renhållning AB fram till bolagets
årsstämma 2015.

Beslutsunderlag


Luleå Kommunföretag AB:s förslag 2014-07-03

Beslutet skickas till
Staffan Ek
Luleå Renhållning AB
Luleå Kommunföretag AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 151
Val av ny styrelseledamot i Lunet AB
Dnr 2014.729-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Sari Ekblom, Bygårdsvägen 10, 975 96
LULEÅ till ny opolitisk styrelseledamot i Lunet AB efter avgående tf. VD
Gunnar Eikeland.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja ny styrelseledamot i Lunet AB efter Gunnar
Eikeland (OPOL).
Luleå Kommunföretag AB har 2014-09-18 hållit extra bolagsstämma. Luleå
Kommunföretag AB:s förslag till ny styrelseledamot i Lunet AB är Sari
Ekblom, Bygårdsvägen 10, 975 96 LULEÅ.

Beslutsunderlag


Luleå Kommunföretag AB:s förslag 2014-09-18

Beslutet skickas till
Sari Ekblom
Lunet AB
Luleå kommunföretag AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 152
Motion om rådslag för att utveckla Gültzauudden
Dnr 2014.703-008

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

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (FP) föreslår i motion 2014-09-10 att det görs ett rådslag
kring hur Gültzauudden kan utvecklas.
Folkpartiet tycker att det finns en stor utvecklingspotential i Gültzauudden
och vill se ett ordentligt rådslag kring hur man kan utveckla platsen
ytterligare. Ett återskapande av dansbanan, en scen och ett kallbadhus är
några av idéerna. Med ett rådslag där medborgare, föreningar och
näringslivet alla bidrar med sina tankar och idéer kan Gültzauudden förädlas
ytterligare och frågan hur finansiering av eventuella investeringar kan
diskuteras.

Beslutsunderlag


Motion från Thomas Olofsson (FP)

Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 153
Medborgarförslag om att kommunen ställer iordning ett
sjöfartsmuseum i södra hamn
Dnr 2014.665-008

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

Sammanfattning av ärendet
Viktoria Palo Johansson föreslår i medborgarförslag 2014-08-18 att
kommunen ställer iordning ett sjöfartsmuseum i exempelvis södra hamn där
turister och invånare kan ta del av Luleås historia som sjöhandelsstad, och att
en replika görs av vraket som ligger i norra hamn.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Viktoria Palo Johansson

Beslutet skickas till
Viktoria Palo Johansson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 154
Medborgarförslag om rullskidspår på Ormberget
Dnr 2014.664-008

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

Sammanfattning av ärendet
Gunnar Persson föreslår i medborgarförslag 2014-08-19 att kommunen
anlägger ett rullskidspår på Ormberget. Luleå är en föregångsstad när det
gäller att sköta skidspår vintertid. Intresset för skidåkning och deltagande i
långlopp ökar hela tiden, allt fler tränar året runt och allt fler gör det genom
att åka rullskidor.
Idag hänvisas alla som vill åka rullskidor till gång- och cykelvägar och
gator/landsvägar. Det innebär stora faror för rullskidåkare och för övriga
trafikanter. Riskerna för kollision är stora och standarden på cykelbanor och
vägar är undermålig för rullskidåkning till följd av ojämnheter, sprickor och
andra defekter. I allt fler kommuner anläggs separata spår för rullskidåkning.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Gunnar Persson

Beslutet skickas till
Gunnar Persson
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 155
Medborgarförslag om flytbryggor på ömse sidor om
kanalfördämningen vid Lulsundskanalen
Dnr 2014.667-008

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

Sammanfattning av ärendet
Lennart Niva föreslår i medborgarförslag 2014-08-21 att flytbryggor placeras
på ömse sidor om kanalfördämningen vid Lulsundskanalen. Det är idag en
svårighet att lyfta kajaker när man ska passera fördämningen. Vid lågt
vattenstånd är det extra svårt att komma i och ur kajak och balansera på
fördämningen när man lyfter över kajaken. Nuvarande anordning används
mycket sällan och flytbryggor skulle också uppskattas av fiskare som kunde
nyttja bryggorna. Flytbryggorna skulle kunna förankras med kedjor så att de
följer olika vattenstånd.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Lennart Niva

Beslutet skickas till
Lennart Niva
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 156
Medborgarförslag om anvisad skola och stöd från centrala
elevhälsan för elever med funktionsnedsättning
Dnr 2014.684-008

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

Sammanfattning av ärendet
Catrin Söderlund och Ulrica Öström föreslår i medborgarförslag 2014-09-01
att alla elever med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att kunna gå i en
av kommunen anvisad skola och samtidigt få tillgång till stöd och
handledning för skolans personal från den centrala elevhälsan, det vill säga
begränsa intraprenadskolornas nuvarande valfrihet genom att ålägga dem att
köpa in den centrala elevhälsans stöd till dessa elever.
Förslagsställarna har i ett tidigare medborgarförslag ansett att det behövde
tillsättas medel för analys och planering av generella och individuella
anpassningar för elever med Aspergers syndrom, andra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar samt för elever med liknande behov.
Medborgarförslaget avslogs med motiveringen att det var något som centrala
elevhälsan redan arbetade med.
Problemet är att alla kommunmedborgare (t ex elever med
funktionsnedsättningar) inte har rätt att få ta del av detta stöd. Råkar man bo
i fel bostadsområde och har fel funktionsnedsättning blir man exkluderad. I
vissa stadsdelar finns bara intraprenadskolor, som inte har tillgång till stöd
och handledning från den centrala elevhälsan. Det går att välja en annan
skola än den eleven blir anvisad, men då måste föräldrarna själva ombesörja
transporten till och från skolan. Elever med funktionsnedsättningar kan av
olika anledningar ha svårt att klara av dessa transporter, oavsett om de
förväntas ske med cykel eller buss.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Catrin Söderlund och Ulrica Öström

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 156 (forts)
Beslutet skickas till
Catrin Söderlund
Ulrica Öström
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-09-29

§ 157
Medborgarförslag om att parkeringen vid gamla färjelägets
båthamn endast ska vara tillåten för personbilar,
motorcyklar och mopeder
Dnr 2014.687-008

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

Sammanfattning av ärendet
Björn Lundberg föreslår i medborgarförslag 2014-09-01 att det på parkeringen
vid gamla färjelägets båthamn (Hälsans Hus) endast ska vara tillåtet att
parkera personbilar och motorcyklar/mopeder. Båtägare drabbas av ständigt
återkommande parkeringsproblem då husbilar parkerar och gratiscampar på
parkeringen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Björn Lundberg

Beslutet skickas till
Björn Lundberg
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-09-16

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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