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§ 201
Detaljplan för del av Storporsön, del av Porsön 1:3
Dnr 2013.558-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för
del av Storporsön, del av Porsön 1:3.

Sammanfattning av ärendet
Det huvudsakliga syftet med planen är att ge plats för ett nytt verksamhetsområde, i första hand som utvidgning av serverhallsverksamhet eller
närstående verksamheter. Med tanke på behoven av kraft och vatten som
verksamhetstypen har och med rådande begränsningar i infrastruktur för
avlopp och dagvatten utforma bestämmelser som kan vara långsiktiga.
Ny detaljplan innebär att det obebyggda området bebyggs, indelas i en till tre
fastigheter, och att ett område med natur behålls närmast Haparandavägen.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Storporsön, del av Porsön 1:3.
Byggnadsnämnden har 2013-06-11 beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för del av
Storporsön, del av Porsön 1:3.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 77 beslutat föreslå fullmäktige att
godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för del av Storporsön, del av
Porsön 1:3.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 203 beslutat föreslå fullmäktige att 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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§ 201 (forts)

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens beslut 2013-06-11 § 94
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 77
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 203

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 202
Detaljplan för del av Gäddvik, del av Gäddvik 3:6
Dnr 2013.559-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för
del av Gäddvik, del av Gäddvik 3:6.

Sammanfattning av ärendet
Det huvudsakliga syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar
för anläggande av odlingslotter. På odlingslotterna ska mindre stugor för
redskap kunna uppföras och inom ett särskilt område även en
servicebyggnad. Idag består planområdet främst av skogsmark och är
obebyggt.
Planområdet omfattas av strandskydd enligt miljöbalken (MB) 7 kap 14 §.
Strandskyddet enligt MB omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter
från strandlinjen vid normalt vattenstånd. För planområdet gäller även
utvidgat strandskydd enligt gamla naturvårdslagen. Detta innebär att
strandskyddet i planområdet uppgår till mer än 100 meter. Området som
berörs av utvidgat strandskydd redovisas i detaljplanehandlingarna.
Länsstyrelsen i Norrbotten arbetar med en ”Översyn av områden med
utvidgat strandskydd”. I förslaget till översyn för Luleå, föreslås att utvidgat
strandskydd för området som berörs av detaljplanearbetet tas bort.
Kommunen upphäver strandskyddet för delar av planområdet, genom en
administrativ bestämmelse. Särskilda skäl enligt MB 7 kap 18c § som
åberopas för strandskyddets upphävande är att efterfrågan på de tänkta
odlingslotterna är stor och etableringen tillgodoser därför ett mycket
angeläget allmänt intresse.
Planområdet berörs även av riksintresse för totalförsvaret och av Gäddviks
vattenskyddsområde. Stor hänsyn har beaktas under planarbetet till att följa
gällande rekommendationer och skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet.
Detaljplanen riskerar inte försvarets intresse i området.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 202 (forts)
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommenderat kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Gäddvik, del av Gäddvik 3:6.
Byggnadsnämnden har 2013-06-11 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för del av
Gäddvik, del av Gäddvik 3:6.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 78 beslutat föreslå fullmäktige att
godkänna utlåtandet och anta för del av Gäddvik, del av Gäddvik 3:6.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 204 beslutat föreslå fullmäktige att 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)
Genomförandebeskrivning (separat bilaga)
Bilaga bestämmelser för bebyggelse (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens beslut 2013-06-11 § 107
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 78
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 204

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 203
Program för detaljplan för Södra Hamn
Dnr 2013.560-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna detaljplaneprogrammet för del av
Södra Hamn som underlag till fortsatt arbete med detaljplaner.

Sammanfattning av ärendet
Ettans båthamn AB har in kommit med en begäran om detaljplaneändring för
att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt utbyggnad av befintlig
småbåtshamn på fastigheten Innerstaden 2:34, Ettans båthamn. Förslaget
föranleder miljöprövningar och andra aspekter så som buller och påverkan
på befintliga verksamheter etc. Plan- och tillväxtutskottet beviljade begäran
2012-05-21 § 42 förutsatt att planläggningsarbetet inleds med ett program.
Huvudsyftet med programmet är att utreda förutsättningarna att tillskapa en
funktionsblandad bebyggd miljö med bostäder, kontor, service och liknande
samt föreslå grundprinciperna för en utformning av ett sådant nytt
stadskvarter. I översiktplanen är området utpekat som ett förtätnings- och
utvecklingsområde; ett framtida exploateringsområde med plats för bostäder
och verksamheter.
Programmet har ett långsiktigt och ett kortsiktigt förhållningssätt; i det längre
tidsperspektivet är området helt omvandlat från dagens område med
industrikaraktär till ett funktionsblandat stadskvarter med plats för ca 700
lägenheter och ca 70 000 m2 bruttoarea för handel, kontor och liknande, grovt
uppskattat. I det nära tidsperspektivet innebär förslaget att ca 300 nya
bostäder uppförs på utfylld mark, Ettans båthamn, samt en utökning av
befintlig småbåtshamn.
Programmet rekommenderar att den bebyggda miljön ska vara tät och
funktionsblandad med en kvartersstruktur liknande centrumhalvöns
traditionella kvartersutformning. Våningshöjderna kan variera, i huvudsak
mellan tre till sex våningar. I enstaka fall kan dock högre bebyggelse tillåtas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 203 (forts)
Programmet rekommenderar även att ett promenadstråk ska anläggas genom
programområdet, längs strandlinjen, för att i en framtid vara en del av ett
sammanhängande stråk längs centrumhalvöns stränder. Programförslaget
förtydligar även att den framtida kopplingen mot Svartöstaden är viktig att
bevara.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
rekommendera kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadskontorets
förslag till detaljplaneprogram för del av Södra Hamn som underlag till
fortsatt arbetet med detaljplaner.
Byggnadsnämnden har 2013-06-11 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till
detaljplaneprogram för del av Södra Hamn som underlag till fortsatt arbetet
med detaljplaner.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 79 beslutat föreslå fullmäktige att
godkänna detaljplaneprogrammet för del av Södra Hamn som underlag för
fortsatt arbete med detaljplaner.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 205 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
plan- och tillväxtutskottets förslag.
Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplaneprogram (separat bilaga)
Samrådsredogörelse (separat bilaga)
Byggnadsnämndens beslut 2013-06-11 § 129
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 79
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 205

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

9 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 204
Medborgarförslag om gratis buss en period under
vinterhalvåret
Dnr 2013.214-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis buss en
period under vinterhalvåret.

Reservation
Jonas Brännberg (RS) och Conny Sundström (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Lena Bergman föreslår i ett medborgarförslag att kommunmedborgarna
bjuds på gratis buss en period under vinterhalvåret, exempelvis en månad
eller mer. Det kan få åtminstone några att upptäcka bussens fördelar och
miljön förbättras.
Kommunfullmäktige har 2013-03-25 § 64 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från stadsbyggnadskontoret och Luleå Lokaltrafik AB.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 167 beslutat föreslå
fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 181 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) och Conny Sundström (KD) föreslår bifalla
medborgarförslaget.
Annika Eriksson (MP), Mårten Ström (S) och Erland Nilsson (LBPO) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 204 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Jonas Brännbergs förslag
under proposition och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Stadsbyggnadskontorets och Luleå Lokaltrafik ABs yttrande
Stadsbyggnadskontoret och LLT tycker att förslaget kan vara bra under vissa
förutsättningar. Hur ett eventuellt försök med gratisbussar ska finansieras
och hur det påverkar resandet måste dock utredas innan beslut kan tas. Bland
annat bör det finnas utredningar och ett grundläggande arbete avseende
bland annat människors beteenden, attityder och behov. En undersökning
inom vilka stadsdelar av Luleå ett sådant genomförande skulle ge effekt
måste också utföras. Detta kommer att vara kostsamt både att utreda och att
genomföra.
LLT hade under februari 2013 biljettintäkter på cirka 4,7 mkr vilket innebär att
det är mycket kostsamt att ha helt kostnadsfri kollektivtrafik under en hel
månad. Under vissa förutsättningar kan dock gratisbussar under kortare
perioder eller kampanjer genomföras i syfte att locka nya resenärer.
LLT har också i ledningen och styrelsen diskuterat att göra riktade kampanjer
för att på så sätt öka kollektivtrafikresandet vilket är helt i enighet med Vision
2050 samt LLT:s egen vision och mål.
Stadsbyggnadskontoret och LLT anser att medborgarförslaget bör avstyrkas
med hänsyn till de stora kostnader det skulle medföra att ha gratis busstrafik
under en månad eller mer. Men att öka resandet med kollektiva färdmedel är
en angelägen uppgift. Därför bör LLT i samverkan med andra intressenter
kontinuerligt pröva olika vägar för att öka resandet där gratisbussar under
begränsade korta perioder kan vara ett sätt.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lena Bergman
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 64
Stadsbyggnadskontorets och Luleå Lokaltrafiks yttrande 2013-06-24
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 167
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 181

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutet skickas till
Lena Bergman
Stadsbyggnadskontoret
Luleå Lokaltrafik AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 205
Medborgarförslag om att alla förvaltningar/enheter inom
Luleå kommun ska servera rättvisemärkt/ekologiskt kaffe
och te
Dnr 2013.237-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget om att alla
förvaltningar/-enheter inom Luleå kommun ska servera rättvisemärkt/ekologiskt kaffe och te.

Sammanfattning av ärendet
Susann F Johansson och Susanne Öberg, miljöombud på Forsbacka Vård och
Omsorgsboende i Råneå, föreslår i bifogat medborgarförslag att Luleå
kommun beslutar att alla enheter/förvaltningar ska servera rättvisemärkt/ekologist kaffe och te. Luleå kommun diplomerades som Fairtrade city
2011-10-14. För att bli diplomerad uppfylldes vissa kriterier och därefter ska
kommunens arbete med etisk konsumtion ständigt vidareutvecklas.
Förslagsställarna tycker att Luleå kommun verkligen ska visa att detta arbete
är viktigt och prioriterat.
Kommunfullmäktige har 2013-03-25 § 66 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från stadsbyggnadskontoret.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 168 beslutat föreslå
fullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 182 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Erland Nilsson (LBPO) och Marie-Anne Björn (C)
föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Luleå kommun diplomerades som Fairtrade city hösten 2011. I detta ingår
bland annat ett åtagande att kommunens egen organisation succesivt ska öka
sin konsumtion av Fairtrademärkta produkter eller produkter med
motsvarande märkning.
Därför finns en ambition att alla organisationer och enheter ska nyttja de
möjligheter som finns inom gällande inköpsavtal att i första hand beställa
produkter som uppfyller kriterierna för Fairtrade eller motsvarande.
Kommunalråden gick också ut på kommunens intranät hösten 2012 med en
uppmaning om att det ska vara Fairtrademärkt kaffe och te eller motsvarande
som ska drickas i första hand inom kommunen.
Samma ambition för ekologiska produkter är inte lika uttalad men
rättvisemärkta produkter är oftast också ekologiskt märkta. Att i första hand
konsumera ekologiska produkter ligger också i linje med att Luleå är med i
Föreningen Sveriges Eko-kommuner. De står för fyra systemvillkor som
stärker både miljö och rättvisa.
I de fall gällande avtal inte omfattar de produkter som är Fairtrademärkta
eller har motsvarande märkning ska detta beaktas då nya upphandlingar
görs.
Stadsbyggnadskontoret tillstyrker medborgarförslaget då det ligger i linje
med den inriktning kommunen redan har.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Susann F Johansson och Susanne Öberg (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 66
Stadsbyggnadskontorets yttrande 2013-07-04
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 168
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 182

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 205 (forts)

Beslutet skickas till
Susann F Johansson
Susanne Öberg
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 206
Invigning av Martin Ljungs gata
Dnr 2013.564-20

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utföra en namngivningsceremoni vid
invigningen av Martin Ljungs gata till en budgeterad kostnad av 43 000 kr.
2. Pengarna tas från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter och
tilldelas stadsbyggnadskontoret.

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden har beslutat 2013-03-05 att Vagngatan skall utgå och
ersättas med Martin Ljungs gata. Namnändringen samt namngivningsceremonin sker på Martin Ljungs födelsedag 2013-08-15 då han skulle fyllt 96
år.
Kostnaden består bland annat av polistillstånd, förtäring, ljud, el samt
underhållning. Programmet är ännu ej fastställt.
Stadsbyggnadskontoret har 2013-06-24 föreslagit kommunfullmäktige att
utföra en namngivningsceremoni vid invigningen av Martin Ljungs gata till
en kostnad av 43 000 kr, att pengarna ska tas från kommunfullmäktiges konto
för oförutsedda utgifter samt att pengarna tilldelas stadsbyggnadskontoret.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 81 beslutat föreslå fullmäktige att
utföra en namngivningsceremoni av Martin Ljungs gata till en budgeterad
kostnad av 43 00 kronor. Pengarna anvisas ur fullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter och tilldelas stadsbyggnadskontoret.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 183 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
plan- och tillväxtutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 206 (forts)
Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens beslut 2013-03-05 § 43
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-24
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 81
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 183

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 207
Förvärv av fastigheten Svartön 18:28 i Luleå kommun
Dnr 2013.568-252

Kommunfullmäktiges beslut
1. Luleå kommun förvärvar fastigheten Svartön 18:28 från Diös Fastigheter
VI AB för en köpeskilling av 5,1 mkr med tillträde 2013-11-01 och
2. uppdrar till mark- och exploateringschefen att i samråd med hamnchefen
genomföra fastighetsförvärvet och underteckna erforderliga
köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten Svartön 18:28 är belägen inom Luleå Hamns verksamhetsområde
med adress Viktoriavägen 1. Fastigheten är bebyggd med en industribyggnad som uppfördes 1987. Byggnaden har en total yta på 2627 kvm
fördelat på 2367 kvm produktionslokaler och resterande kontorsyta. Tomtens
yta är 25 543 kvm. Fastigheten som är upplåten med tomträtt innehas av Diös
Fastigheter VI AB och är fn uthyrd till Sandå Projekt och Måleri AB. Sandå
Projekt och Måleri AB har sagt upp hyresavtalet till 2014-12-31 men har
under hand meddelat att man eventuellt är intresserade av att fortsätta att
hyra lokalerna.
Luleå Hamn bedömer att fastigheten Svartön 18:28 har ett strategiskt viktigt
läge där markytorna behövs för hamnens långsiktiga utveckling för framtida
kunder och godsslag. Markområdet möjliggör bättre logistik i anslutning till
järnvägsspåren och bättre trafiklösningar med ökad säkerhet. Hamnstyrelsen
har under hand sagt ja till ett förvärv och ska behandla ärendet i
Hamnstyrelsens arbetsutskott 2013-08-20 och i Hamnstyrelsen 2013-08-27-28.
Stadsbyggnadskontoret har 2013-07-31 föreslagit kommunfullmäktige
besluta att förvärva fastigheten Svartön 18:28 från Diös Fastigheter VI AB för
en köpeskilling av 5,1 mkr med tillträde 2013-11-01 samt att uppdra till
mark- och exploateringschefen att i samråd med hamnchefen genomföra
fastighetsförvärvet och underteckna erforderliga köpehandlingar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 207 (forts)
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 86 beslutat föreslå fullmäktige
besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 186 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
plan- och tillväxtutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-31
Karta över utpekat område (bilaga)
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 86
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 186

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Diös Fastigheter VI AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 208
Medborgarförslag om bryggbad i Södra hamnen
Dnr 2013.207-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om bryggbad i Södra
hamnen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Plumppu föreslår i bifogat medborgarförslag 2013-03-07 att kommunen
anordnar en badbrygga/flytbrygga vid kajen nedanför Tutti-Frutti husen i
Södra hamnen.
Kommunfullmäktige har 2013-03-25 § 61 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har 2013-06-18 § 110 beslutat föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget om bryggbad i Södra hamnen.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 170 beslutat föreslå
fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 188 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

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

Tekniska nämndens yttrande
I samband med att ombygganden av Södra hamnplan färdigställs 2013
kommer fler platser att tillskapas för soldyrkare. Kopplat till turbåtstrafik
anläggs en vågbrytare som gör att den allmänna vattenkontakten ökar. Även

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 208 (forts)
segelfartyg sk K-fartyg kommer att lägga till i området. Båttrafiken innebär
vissa risker kopplat till badverksamhet. Nivåskillnader och att området vid
”Tutti-Frutti” klassas som kajområde ställer stora krav såväl säkerhetsmässigt, ekonomiskt som funktionellt vid anläggande av badbryggor.
Sammantaget är det inte lämpligt att anordna möjlighet till bad i området
men väl för sköna solupplevelser.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Eva Plumppu (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 61
Tekniska nämndens beslut 2013-06-18 § 110
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 170
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 188

Beslutet skickas till
Eva Plumppu
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 209
Medborgarförslag om en ”STOR” lekpark som kan
stimulera barn i olika åldrar
Dnr 2013.210-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget om en ”STOR”
lekpark som kan stimulera barn i olika åldrar.

Sammanfattning av ärendet
Karin Ek anför i ett medborgarförslag 2013-03-08 att det ska byggas en
”STOR” lekpark som innehåller gungor, klätterställningar, balansaktiviteter,
bänkar etc. Förslag på platser är grönområde vid SJ (järnvägsstation), Varvet
eller Östra skolan.
Kommunfullmäktige har 2013-03-25 § 63 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över förslaget
från tekniska nämnden.
Tekniska nämnden har 2013-06-18 § 111 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 171 beslutat föreslå
fullmäktige att bifalla medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 189 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Anette Asplund (KD), Thomas Olofsson (FP), Göran Öhman (S), Erland
Nilsson (LBPO), Eva Hedesand Lundkvist (S) och Carola Lidén (C) föreslår
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 209 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Tekniska nämndens yttrande
Park & Naturavdelningen förvaltar idag ca 59 lekplatser och fram till 2017
beräknas det tillkomma ca 10 st. I planerna ingår att bygga om en befintlig
lekplats vid Varvet till en större och mångfunktionell plats för alla åldrar,
detsamma gäller vid Östra skolan/Charlottendal. Staten, via Jernhusen, äger
och ansvarar för grönområdet vid järnvägsstation, kommunen ansvarar
endast för delen närmast Prästgatan och därför finns det i dagsläget ingen
rådighet att tillskapa en ny lekplats vid detta område. Övriga stadsdelar där
nya lekplatser beräknas uppföras är Mjölkudden, Bergviken, Kronanbacken,
Hällbacken, Bredviken och Hertsön.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karin Ek (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 63
Tekniska nämndens beslut 2013-06-18
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 171
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 189

Beslutet skickas till
Karin Ek
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 210
Motion om att införa handledning för pedagoger som
arbetar med barn i behov av särskilt stöd
Dnr 2013.91-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen om att utreda möjligheten att
erbjuda kontinuerlig professionell handledning till alla som arbetar med barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Stukturen för professionell handledning finns inom Elevhälsans verksamhet.
En översyn av en samlad Elevhälsa pågår och i denna förtydligas betydelsen
av starka lokala Elevhälsoteam som har en stödjande funktion på enheterna. I
denna översyn betonas att den Centrala specialistenheten inom Elevhälsan
skall ha en stödjande inriktning utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande
perspektiv med ett handledande, fortbildande och konsultativt arbetssätt.

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) föreslår i bifogad motion att
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att
erbjuda kontinuerlig professionell handledning till alla som arbetar med barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Idag har skolan ett bredare uppdrag och ett ökat ansvar för barn och
ungdomars sammanlagda utvecklingsmöjligheter. Detta ställer också större
krav på kunskap och förståelse för ungdomars hela livssituation, beteende
och hälsa och inte enbart för kunskapsinhämtning. En grupp bland
pedagoger som själva kan hamna i en utsatt position är de som arbetar med
barn och elever i behov av särskilt stöd, dvs speciallärare, specialpedagoger,
elevassistenter, andra resurspersoner och SVA lärare.
Kommunfullmäktige har 2013-02-25 § 18 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens kansli har begärt in yttrande över motionen från barnoch utbildningsnämnden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 210 (forts)
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-06-20 § 64 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen om att utreda möjligheten att erbjuda
kontinuerlig professionell handledning till alla som arbetar med barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 173 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 191 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Sana Suljanovic (M), Erland Nilsson (LBPO), Ingrid Norberg (S), Carola Lidén
(C), Anette Asplund (KD), Jonas Brännberg (RS) och Nina Berggård (V)
föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Skolans och elevhälsans uppdrag, att vara en resurs för att stödja barnens
lärande mot målen, är central i sammanhanget. I barn- och utbildningsförvaltningens pågående arbete med att bygga starka lokala elevhälsoteam
(rektor, specialpedagog, skolsköterska, kurator osv) som stöd ges
möjlighet/tillgång till samverkande kompetenser, där behov av handledning
kan vara en del. I pågående översyn av en samlad Elevhälsa är den
centrala Elevhälsan en specialistenhet som i högre utsträckning skall arbeta
hälsofrämjande och förebyggande med ett handledande, fortbildande och
konsultativt arbetssätt.
I nuläget genomför den centrala enheten kontinuerligt kompetensutvecklingsinsatser för bland andra specialpedagoger och erbjuder även
handledning till enskilda pedagoger och arbetslag. Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt och erhållit medel från Skolverket för personalförstärkning inom Elevhälsan, vilket ger möjlighet att i en något högre grad
styra resurser mot personals behov av handledning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2013-09-30

§ 210 (forts)

Beslutsunderlag
Motion från Sana Suljanovic och Anders Josefsson (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 18
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-17
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-06-20 § 64
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 173
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 191

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2013-09-30

§ 211
Motion om införande av fältassistenter
Dnr 2012.546-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i enlighet med
socialnämndens förslag till uppdrag och upplägg i yttrandet.

Sammanfattning av ärendet
Anders Josefsson (M) och Sana Suljanovic (M) har i bifogad motion
2012-09-24 yrkat att socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten av ett
införande av fältassistenter med hjälp av lyckade förebilder från andra
kommuner.
Kommunfullmäktige har 2012-09-24 § 180 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över motionen
från socialnämnden.
Socialnämnden har 2013-06-14 § 130 beslutat föreslå fullmäktige bifalla
motionen.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 174 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen i enlighet med socialförvaltningens förslag till
uppdrag och upplägg i sitt yttrande.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 192 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M), Erland Nilsson (LBPO), Thomas Olofsson (FP),
Margareta Bladfors Eriksson (S), Nina Berggård (V), Carl-Gustav Carlsson (S),
Yvonne Stålnacke (S), Carola Lidén (C), Anette Asplund (KD), Ylva Mjärdell
(FP) och Jonas Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2013-09-30

§ 211 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Socialnämndens yttrande
I socialförvaltningens yttrande framgår att drogvaneundersökningarna bland
ungdomar i 9: an i Luleå visar en positiv trend med stora minskningar då de
gäller alkoholdrickande och användning av narkotika. Däremot har gruppen
som dricker alkohol ofta ökat och det avspeglar sig i ett ökat antal
aktualiseringar hos socialförvaltningen av ungdomar med missbruk. En ny
verksamhet, Öppen ingång, har startats under 2012 som vänder sig till
ungdomar som befinner sig i riskzonen för ett missbruk. Verksamheten är
öppen och både föräldrar och ungdomar kan vända sig dit utan föregående
behovsprövning.
Samverkan mellan polis, skola och socialförvaltning sker inom ramen för
SKUR, Samverkan kring unga i riskzon, där det finns positiva inslag men
också uppenbara svårigheter. Ett återkommande tema är att förväntningarna
på socialtjänsten ofta är motsägelsefulla. Socialarbetare förväntas både arbeta
förebyggande ute bland ungdomar utan att utöva myndighetsutövning och
samtidigt tillsammans med polisen arbeta med myndighetsutövning i akuta
situationer med redan kända ungdomar.
Det är tydligt att om vi ska ta ställning till om ”fältassistenter” ska införas eller
inte, krävs att vi först definierar vad syftet ska vara, vilka mål vi vill uppnå,
hur dessa mål bäst uppnås och vilka målgrupper som ska prioriteras.
Det finns i det här sammanhanget många frågor att ställa. Är det verkligen
fältarbete i traditionell form som ska införas idag, trots att det saknas
dokumenterad evidens för den arbetsmetoden? Hur ser ett modernt
uppsökande arbete ut idag när fler och fler ungdomar finns hemma
framför datorerna och inte längre samlas i klungor ute på stan? Hur bevakar
vi de sociala medierna? Vilken hjälp ska vi erbjuda ungdomar som vi får
kontakt med i ett tidigt skede? Hur ska socialförvaltningens samverkan se ut
med fritidgårdar, skola och polis så att det blir ett verkligt samarbete som ger
resultat?

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 211 (forts)
Slutsatsen är att det finns stort behov av att utreda denna fråga grundligt och
motionen bör därför bifallas. Särskilt behöver man undersöka hur ett
uppsökande arbete kan bli ett komplement till redan pågående utveckling av
tidiga insatser som t.ex. Öppen igång. Utredningen bör förutsättningslöst
utgå från ovanstående frågor och ledas av socialförvaltningen, med en
referensgrupp bestående av representanter från skolan, fritidsförvaltningen,
Polisen och berörda aktörer inom civilsamhället.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Josefsson och Sana Suljanovic (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 § 180
Socialförvaltningens yttrande 2013-05-22 (bilaga)
Socialnämndens beslut 2013-06-14 § 130
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 174
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 192

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

29 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 212
Motion om utredning av flickornas fritidsbehov
Dnr 2013.168-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i enlighet med
fritidsnämndens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) föreslår i bifogad motion att
fritidsnämnden ges i uppdrag att
-

kartlägga könsfördelningen inom kommunala fritidsverksamheter för
unga
redovisa om det har gjorts försök och satsningar för att öka flickors
intresse och deltagande
undersöka vilka insatser och lösningar som gjorts i andra kommuner för
att öka jämställdheten inom sina verksamheter som riktar sig till unga,
samt föreslå lämpliga insatser för Luleå kommun.

Många undersökningar har visat att det är fler flickor och unga kvinnor som
drabbas av skol- och prestationsrelaterad stress och ökad psykiskt ohälsa. Att
kunna erbjuda fler aktiviteter, både inom idrottsverksamhet men också andra
former av meningsfulla fritidsaktiviteter för tjejer kan vara ett sätt att minska
stressen och främja den fysiska och psykiska hälsan.
Kommunfullmäktige har 2013-02-25 § 19 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över motionen
från fritidsnämnden.
Fritidsnämnden har 2013-06-12 § 59 beslutat föreslå fullmäktige godkänna
fritidsnämndens yttrande över motion om utredning av flickornas
fritidsbehov.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 175 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen i enlighet med fritidsnämndens yttrande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

30 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 212 (forts)
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 193 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Sana Suljanovic (M), Anders Josefsson (M), Fredrik Lundh Sammeli (S), Inger
B Larsson (S), Mårten Ström (S), Jonas Brännberg (RS), Anette Asplund (KD),
Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP), Erland Nilsson (LBPO) och Annika
Eriksson (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång ett förslag
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Fritidsnämndens yttrande
Fritidsförvaltningen har gjort en sammanställning av statistik utifrån olika
fritidsverksamheter som bedrivs i kommunen och undersökt hur andra
kommuner och aktörer har arbetat med jämställd fritid.
Luleå har den bästa könsfördelning för LOK-stödsberättigade aktiviteter i
åldern 7 – 20 år jämfört med likvärdiga kommuner i landet (46 %/54 %).
Skillnader finns dock mellan olika idrotter. På våra fritidsgårdar prioriteras
flickor, vilket gör att de idag utgör 40 % av besökarna.
Fritidsnämnden har under många år beaktat flickors och pojkars
förutsättningar för jämställd fritid. Utgångspunkten är att frågan ska vara
integrerad i ordinarie styr- och ledningsprocesser, ex utformning av bidrag
och bokningsregler. Det kan vara en av anledningarna till att Luleå ligger i
toppen vad gäller relativt likvärdiga aktivitetsnivåer för flickor och pojkar.
Under de senaste åren har det inte skett någon fördjupad kartläggning och
uppföljning utifrån jämställd fritid. Vissa brister i statistiken har konstaterats,
exempelvis finns inte besöksstatistiken för badhus redovisade könsuppdelat
för barn och unga. Fritidsförvaltningens förhoppning är att Luleå kommuns
arbete med CEMR-deklarationen, framtagandet av handlingsplanen m m
kommer att lägga en bra grund för ett mer systematiskt arbetssätt och mer
jämställd fritid.

Beslutsunderlag
Motion från Sana Suljanovic och Anders Josefsson (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 19
Fritidsnämndens beslut 2013-06-12 § 59
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

31 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 212 (forts)
Kartläggning om flickornas fritidsbehov (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 175
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 193

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

32 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 213
Medborgarförslag om Luleåkalaset
Dnr 12.675-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om Luleåkalaset.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Gunnari föreslår i ett medborgarförslag att stadsfesten utformas som
en gratisfestival inne i stan i kombination med en scen med inträdesavgift på
Gültzauudden där en stor artist uppträder på fredag och en på lördag.
Kommunfullmäktige har 2012-11-26 § 248 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över
medborgarförslaget från utvecklingskontoret.
Utvecklingskontoret föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 179 beslutat föreslå
fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 197 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

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

Utvecklingskontorets yttrande
Utformningen av en stadsfest i Luleå utreddes under hösten 2012. En modell i
linje med detta medborgarförslag fanns med i diskussionen under
utredningen. I det förslag som sedan beslutades av kommunfullmäktige
förordades emellertid att stadsfesten skulle utformas som en gratisfestival
fullt ut.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

33 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 213 (forts)

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Torbjörn Gunnari
Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-26 § 248
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-05
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 179
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 197

Beslutet skickas till
Torbjörn Gunnari
Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

34 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 214
Motion om att främja ett mångkulturellt kalas
Dnr 2012.197-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med
utvecklingskontorets yttrande.

Reservationer
Annika Eriksson (MP), Jonas Brännberg (RS) och Anette Asplund (KD)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Annika Eriksson, för miljöpartiet de gröna, föreslår i motion att det alltid ska
finnas en mångkulturell scen med världsmusik på Luleåkalaset, samt att
personer med kompetens inom området bjuds in till en referensgrupp inför
planering av kalaset.
Kommunfullmäktige har 2012-03-26 § 70 beslutat remittera motionen till
kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över motionen
från utvecklingskontoret.
Utvecklingskontoret föreslår fullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 180 beslutat föreslå
fullmäktige att bifalla motionen i enlighet med utvecklingskontorets yttrande.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 198 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Annika Eriksson (MP), Göran Thyni (RS), Jörgen Naalisvaara (MP) och Jonas
Brännberg (RS) föreslår bifalla motionen.
Anette Asplund (KD) föreslår avslå motionen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

35 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 214 (forts)
Nina Berggård (V) och Karl Petersen (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag, Anette Asplunds förslag och
Annika Erikssons förslag mot varandra och finner att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret menar att de förslag som framförs i motionen redan är
tillgodosedda genom beslutet i kommunfullmäktige 2012-12-17 § 266, i vilket
det fastställs att mångfald ska vara ett av honörsorden för stadsfesten. Luleå
Expo AB skulle inom ramen för ägardirektivet sedan arrangera stadsfesten
och en utvärdering sedan överlämnas till kommunen. I vilken utsträckning
kravet på mångfald är tillgodosett kommer att vara en viktig aspekt när Luleå
kommun tar del av utvärderingsrapporten.

Beslutsunderlag
Motion från Annika Eriksson (MP) (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-26 § 70
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-05
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 180
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 198

Beslutet skickas till
Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

36 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 215
Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för
samordningsförbundet Pyramis
Dnr 2013.493-10

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012 och
godkänna årsredovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun tillsammans med Försäkringskassan, Länsarbetsnämnden i
Norrbotten och Norrbottens läns landsting bildade under år 2006
samordningsförbundet Pyramis. Förbundets syfte är att genom parternas
gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en
effektiv resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2012 föreligger.
Revisorerna tillstyrker dels att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2012, dels
att årsredovisningen godkänns.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 185 beslutat föreslå
kommunfullmäktige bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012 och godkänna
årsredovisningen.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 200 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Margareta Bladfors Eriksson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen
av ärendet.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

37 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 215 (forts)

Beslutsunderlag
Årsredovisning (bilaga)
Revisionsberättelse (bilaga)
Revisionsrapport (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 185
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 200

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Pyramis
Revisorerna

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

38 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 216
Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Dnr 2013.536-007

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i Kommunförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet.

Sammanfattning av ärendet
En ny kollektivtrafiklag trädde i kraft den 1 januari 2012 och en regional
kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län bildades som svarar för de
uppgifter som enligt lag eller författning åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter. Myndigheten är organiserad i form av ett kommunalförbund
med landstinget och länets samtliga kommuner.
Enligt förbundsordningen ska revisorerna granska förbundets verksamhet
och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutar
om ansvarsfrihet.
Revisorerna har skickat ut revisionsberättelse och granskningsrapporter till
medlemskommunernas/landstingets fullmäktige. Revisorerna tillstyrker att
respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Finansieringen och praktisk hantering av Norrtåg AB och AB Transito
ansvarar Norrbottens läns landsting för.
Årsredovisning 2012 som underlag inför beslut om ansvarsfrihet bifogas.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-26 § 187 beslutat föreslå
kommunfullmäktige bevilja styrelsen ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i Kommunförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 201 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

39 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 216 (forts)

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Anders Josefsson (M) och Jörgen Naalisvaara (MP)
anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

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

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2012 (bilaga)
Revisionsberättelse (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-26 § 187
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-16 § 201

Beslutet skickas till
Kommunförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

40 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 217
Ansökan om bidrag till konstskolans 50-års jubileum
Dnr 2013.263-105

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja konstskolan vid Sunderby folkhögskola
ett bidrag om 100 000 kronor till 50-års jubiléet. Medel för ändamålet anvisas
ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Reservationer
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Konstskolan vid Sunderby Folkhögskola kommer att fira 50-års jubileum
under läsåret 2013/2014. Kort beskrivning av planerade aktiviteter för firandet
och budget bifogas.
Folkhögskolan vill under jubileumsveckan 16 – 22 september 2013, lyfta fram
konstens betydelse för tillväxtregionen.
Den totala budgeten för jubiléet uppgår till 800 000 kr.
Sunderby Folkhögskola ansöker om ett bidrag på 200 000 kr från Luleå
kommun.
Konstskolan startades 1963 med konstnären och bildläraren Roland Larsson.
Det var den första konstlinjen på en folkhögskola i Sverige och är idag en av
de största konstskolorna i landet.
Skolan har varit en viktig del i länets konstliv och har genom åren bidragit till
utveckling inom området. Under jubileumsveckan planeras workshops,
föreläsningar, utställningar och kreativa matupplevelser mm.
Kansliet föreslår fullmäktige bevilja konstskolan ett bidrag om 100 000 kronor
till 50-års jubiléet. Medel för ändamålet anvisas ur kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda utgifter.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

41 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 217 (forts)
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-26 § 188 beslutat föreslå
fullmäktige bevilja konstskolan vid Sunderby folkhögskola ett bidrag om
100 000 kronor till 50-års jubiléet. Medel för ändamålet anvisas ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsen har 2013-09-16 § 202 beslutat föreslå fullmäktige att bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Maria Burström (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Anders Josefsson (M) och Carola Lidén (C) föreslår avslå ansökan.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla ansökan om bidrag med 50 000 kronor.
Karl Petersen (S), Conny Sundström (KD), Omar Jakobsson (S) och Annika
Eriksson (MP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Thomas Olofsson (FP) och Erland Nilsson (LBPO) stödjer Nina Berggårds
förslag.

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

Beslutsunderlag
Ansökan från Sunderby Folkhögskola (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-26 § 188
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-30 § 202

Beslutet skickas till
Sunderby Folkhögskola
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

42 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

43 (66)

§ 218
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
inom SoL per den 30 juni 2013
Dnr 2013.599-70

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedan framlagda statistikrapport
avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen per
den 30 juni 2013.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

44 (66)

§ 218 (forts)
Socialnämnden rapporterar 5 st gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL, som
inte har verkställts inom föreskriven tid, 90 dagar från det att biståndet
beviljades
Särskilt boende ÄO (1 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på att det saknas lediga bostäder. Den
är dock marginell med 22 dagar över stadgad tid. Personen har tackat nej till
erbjudande om bostad, då han anser att det fungerar bra med hemtjänst.
Särskilt boende OF (3 st)
Fördröjningen av verkställighet beror på att det saknats lediga bostäder. Ett
av dessa beslut kommer att verkställas under juli-augusti 2013 och de två
andra i september 2013. Väntetiden för de ej verkställda gynnande besluten är
3 – 4 månader för två av besluten och 10 mån för det tredje beslutet.
IFO Kontaktfamilj (1 st)
Beslutet är inte verkställt på grund av att det saknas lämplig
personal/uppdragstagare. Personen har fått vänta 3 mån och 5 dagar vid
redovisningsperiodens slut.
En jämförelse med de tre senast föregående kvartalsrapporterna visar
följande statistiska data
Verksamheter
2012-09-30
2012-12-31
2013-03-31
Särskilt boende ÄO
24
7
5
Korttidsboende ÄO
0
0
0
Särskilt boende OF
0
0
0
Kontaktperson OF
0
0
0
Dagverksamhet/sysselsättning OF
0
0
0
Kontaktperson IFO
0
0
0
Kontaktfamilj IFO
1
1
1
Familjehem IFO
0
0
0
Synq IFO
0
0
0
Anhörigbehandling
0
0
0
Summa
25
8
6

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

2013-06-30
1
0
3
0
0
0
1
0
0
0
5

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 218 (forts)
Socialnämnden har 2013-08-23 § 148 beslutat föreslå fullmäktige godkänna
framlagda statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap 1 § socialtjänstlagen per den 30 juni 2013.
Sammanträdet
Ordföranden ställer socialnämndens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-08-23 § 148

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

45 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

46 (66)

§ 219
Statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut
enligt LSS per den 30 juni 2013
Dnr 2013.600-731
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna nedan framlagda statistikrapport
avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS per den 30 juni 2013.
Sammanfattning av ärendet
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 h § (LSS) föreskriver
att socialnämnden ska lämna till fullmäktige en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har verkställts
inom tre månader, från dagen för respektive beslut, samt gynnande beslut
som avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapporteringen
ska även visa könsfördelningen i berörda ärenden d.v.s. hur stor del av de ej
verkställda besluten som gäller män respektive kvinnor.
Socialnämndens verksamheter har följande antal ej verkställda gynnande
beslut enligt 9 § LSS att rapportera för 2:a kvartalet 2013 fördelade på typ av
insats och kön.
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS

Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
Biträde av personlig assistans (9.2)
Ledsagarservice (9.3)
Biträde av kontaktperson (9.4)
Avlösarservice i hemmet (9.5)

Ej verkställda
gynnande beslut
fördelade på män
respektive kvinnor
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

Summa
total

0
0
0
2
0

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

47 (66)

§ 219 (forts)
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7)
Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
Summa total

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1

1

2

0
1

0
3

0
4

För redovisningsperioden anmäler socialnämnden 4 st gynnande beslut enligt
9 § LSS, som inte har verkställts inom föreskriven tid.
Biträde av kontaktperson 9.4 LSS (2 st)
Ej verkställda inom föreskriven tid på grund av att det saknats lämplig
personal/uppdragstagare.
Bostad med särskild service 9.9 LSS (2 st)
Ej verkställt inom föreskriven tid på grund av att det saknats lediga bostäder.
Verkställigheten har också förlängts ytterligare då personerna har tackat nej
till erbjuden bostad.
En jämförelse med föregående redovisningsperioder visar följande statistiska data:
Typ av insats enligt 9 § p. 1 – 10 LSS
2012-12-31 2013-03-31
Rådgivning eller annat personligt stöd (9.1)
0
0
Biträde av personlig assistans (9.2)
0
0
Ledsagarservice (9.3)
0
0
Biträde av kontaktperson (9.4)
3
3
Avlösarservice i hemmet (9.5)
0
0
Kortidsvistelse utanför det egna hemmet (9.6)
2
2
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9.7) 0
0
Boende i familjehem eller bostad med särskild 0
0
service för barn eller ungdomar (9.8)
Bostad med särskild service för vuxna eller
3
3
annan särskild anpassad bostad för vuxna (9.9)
Daglig verksamhet (9.10)
0
0
Summa total
8
8

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

2013-06-30
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
4

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 219 (forts)
Socialnämnden har 2013-08-23 § 149 beslutat föreslå fullmäktige godkänna
framlagda statistikrapport avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 9 §
LSS per den 30 juni 2013.
Sammanträdet
Ordföranden ställer socialnämndens förslag under proposition och finner att
fullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2013-08-23 § 149

Beslutet skickas till
Socialnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

48 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

Val av ny ledamot och ersättare för socialdemokraterna i
kommunstyrelsen
Dnr 2013.498-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Roland Nilsson (S) till ny ledamot i
kommunstyrelsen och Fredrik Hansson till ny sista ersättare i
kommunstyrelsen till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Johan Lennartsson har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Socialdemokraterna föreslår att
-

Roland Nilsson (nu ersättare) utses till ny ledamot i kommunstyrelsen
t o m 2014-12-31.

-

Fredrik Hansson utses till ny sista ersättare i kommunstyrelsen t o m
2014-12-31.

Beslutsunderlag
•
•

Avsägelse från Johan Lennartsson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Johan Lennartsson
Roland Nilsson
Fredrik Hansson
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

49 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 220
Val av ny ledamot för socialdemokraterna i
fritidsnämnden
Dnr 2013.524-102

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

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

Madelene Hansson utses till ny ledamot i fritidsnämnden t o m 2014-1231.

Beslutsunderlag
•
•

Avsägelse från Sofia Eriksson
Socialdemokraternas nominering

Beslutet skickas till
Sofia Eriksson
Madelene Hansson
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

50 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 221
Val av ny ersättare för folkpartiet liberalerna i
fritidsnämnden
Dnr 2013.471-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Kurt Holmqvist (FP) till ny sista ersättare i
fritidsnämnden till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Klas Svensson har avsagt sig uppdraget som ersättare i fritidsnämnden.
Folkpartiet liberalerna föreslår att
-

Kurt Holmqvist utses till ny sista ersättare i fritidsnämnden t o m 201412-31.

Beslutsunderlag
•
•

Avsägelse från Klas Svensson
Folkpartiet liberalernas nominering

Beslutet skickas till
Klas Svensson
Kurt Holmqvist
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

51 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 222
Val av ny nämndeman för folkpartiet liberalerna i Luleå
Tingsrätt
Dnr 2013.632-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Katarina Leinikka (FP) till ny nämndeman
i Luleå Tingsrätt till och med 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Lars Hult har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Luleå Tingsrätt.
Folkpartiet liberalerna föreslår att
-

Katarina Leinikka utses till ny nämndeman i Luleå Tingsrätt t o m 201412-31.

Beslutsunderlag
•
•

Avsägelse från Lars Hult
Folkpartiet liberalernas nominering

Beslutet skickas till
Lars Hult
Katarina Leinikka
Luleå Tingsrätt

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

52 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 223
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.
Avsändare

Ämne

Bo Stenlund

Dnr 2013.614-008
Medborgarförslag om loppmarknad i stadsparken
Kommunledningsförvaltningen har meddelat
förslagsställaren att förslaget inte tas upp till
prövning då ett i huvudsak likalydande förslag
redan behandlats inom de senaste två åren, (se
kommun-fullmäktiges arbetsordning).

Lena Ramström

Dnr 2013.540-008
Medborgarförslag om utegym vid Ormbergets
skidbacke
Kommunledningsförvaltningen har meddelat
förslagsställaren att förslaget inte tas upp till
prövning då ett i huvudsak likalydande förslag
redan behandlats inom de senaste två åren, (se
kommun-fullmäktiges arbetsordning).

Länsstyrelsen

Dnr 2013.583-102
Anita Engström har utsetts till ny ledamot för
socialdemokraterna i kommunfullmäktige efter
Tomas Westman t o m 2014-10-31. Jennie Arvidsson
har utsetts till ny ersättare för samma tid.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

53 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

Avsändare

Ämne

Länsstyrelsen

Dnr 2013.590-102
Ingvar Edelswärd har utsetts till ny ledamot för
socialdemokraterna i kommunfullmäktige efter
Viktoria Johansson t o m 2014-10-31. Jan-Ivar
Johansson har utsetts till ny ersättare för samma tid.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

54 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 224
Motion om att utreda förutsättningar för krav på
motprestation vid mottagande av försörjningsstöd
Dnr 2013.660-008

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

Sammanfattning av ärendet
Anders Josefsson och Sana Suljanovic, för moderata samlingspartiet, föreslår i
en motion att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att införa aktiveringskrav som villkor för försörjningsstöd enligt de möjligheter som öppnas genom ny lagstiftning. Sådant krav ska
i möjligaste mån utformas med hänsyn till människors individuella
förutsättningar och önskemål.
Moderaterna anser att ett långvarigt bidragsberoende leder till utanförskap,
vilket är skadligt för den enskilde och kostsamt för samhället. En av de
viktigaste metoderna för att bryta detta utanförskap är att ge bidragstagaren
en daglig sysselsättning och därigenom återskapa kontakten med arbetslivet.
Upprätthållandet av arbetslinjen och brytandet av utanförskap är två av
samhällets viktigaste uppgifter. Det är därför viktigt att kommunerna ges
tillräckliga verktyg för att förhindra långvarigt bidragsberoende. Av denna
anledning har regeringen nu förtydligat lagstiftningen så att krav på
motprestationer för försörjningsstöd möjliggörs även för personer som fyllt 25
år och att sådant aktiveringskrav kan uppställas som villkor för försörjningsstöd (ändringar i socialtjänstlagen kap 4 § 4, som trädde i kraft den 1 juli
2013).
Undersökningar som föregått denna lagändring visar på positiva effekter
genom att aktiveringskraven lett till att fler hushåll gått från bidrag till arbete.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

55 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 225 (forts)
De kommuner som tidigare uppställt aktiveringskrav som villkor för
försörjningsstöd med hänvisning till dåvarande bestämmelser har dock
saknat stöd i gällande lagstiftning. Detta har i sin tur inneburit svårigheter för
kommuner att med kraft genomföra nödvändiga insatser för att bryta
utanförskap och bidragsberoende. Med den nya lagstiftningen har sådana
hinder undanröjts.

Beslutsunderlag
Motion från Anders Josefsson och Sana Suljanovic

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

56 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 225
Medborgarförslag om ställplats för husbilar
Dnr 2013.612-008

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

Sammanfattning av ärendet
Lena Brännmark föreslår i ett medborgarförslag 2013-09-05 att det
iordningställs ställplatser för husbilar så att folk stannar till i vår vackra stad.
Brännmark anser att de flesta städer med självaktning har ställplatser för
husbilar ofta i anslutning till hamnar. I Luleå finns ypperlig plats nedanför
Hälsans hus. Det är en stor fin parkering med utsikt över vatten och
gångavstånd till stan. Finns det möjlighet till el och färskvatten är det ett plus
men inte alls nödvändigt.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lena Brännmark

Beslutet skickas till
Lena Brännmark
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

57 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 226
Medborgarförslag om upprustning av gamla hus i
Svartöstaden
Dnr 2013.615-008

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

Sammanfattning av ärendet
Linda Fors föreslår i bifogat medborgarförslag 2013-09-05 att de gamla hus
som kommunen förvaltar i Svartöstaden rustas upp. Det handlar om hus med
adresserna Sandgatan 38, Sandgatan 32, Laxgatan 10 samt Bolagsgatan 28.
Fors anser att kommunen måste ta sitt ansvar och åtminstone måla om husen
så att de ser bra ut från utsidan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Linda Fors (bilaga)

Beslutet skickas till
Linda Fors
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

58 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 227
Medborgarförslag om förbättrade rutiner för kontroll av
gode män och förvaltare
Dnr 2013.631-008

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

Sammanfattning av ärendet
Annette Holmström föreslår i ett medborgarförslag att det införs bättre
rutiner för kontroll av gode män och förvaltare. Detta för att så långt det är
möjligt säkerställa att de personer som har god man/förvaltare får den hjälp
de via den insatsen blivit beviljade. Exempel på olika sätt att förbättra
kontroll och redovisning bifogas.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Annette Holmström (bilaga)

Beslutet skickas till
Annette Holmström
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

59 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 228
Medborgarförslag om att pensionärer i Råneå ska få äta i
Råneskolans matsal
Dnr 2013.647-008

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

Sammanfattning av ärendet
Ove Ljung föreslår i ett medborgarförslag 2013-09-17 att hemmaboende
pensionärer i Råneå ska ha möjlighet att äta vid Råneåskolans matsal.
I Råneå finns inget alternativ för lunchservering likt ”Fyrens mat & cafe”,
sedan ”Pärlan” vid Klockarängen lades ner. Pensionärer har tidigare kunnat
äta vid Råneåskolans matsal, men har efter påstötning från näringsidkare
fråntagits denna möjlighet, då dessa tror att det är priset som varit avgörande
för varför pensionärer ätit vid Råneåskolans matsal. Anledningen till att vi
pensionärer önskar få fortsätta med att inta vår lunch vid skolans matsal är;
Maten är näringsriktig, maten är varierande, miljön och personalen är trevlig.
Bieffekter av att pensionärer får äta i matsalen blir bl a att barn/ungdomar och
pensionärer möts naturligt och kan skapa goda relationer och känna igen
varandra på samhället. Sedan Ljung inte längre kunnat äta sin lunch vid
Råneåskolans matsal har flera barn undrat vart han tagit vägen, alltså har det
lagt märke till hans närvaro i matsalen.
Pensionärerna är villiga att betala gängse marknadspris för lunchen i
Råneåskolans matsal via kupong/block lämpligen märkt pensionär och pris.
Förslag på inköpsställe: Råneå Medborgarkontor, som redan i dagsläget bl a
har försäljning av måltidskuponger till personal och föräldrar som besöker
sitt barn i skolan i sk föräldrasamverkan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ove Ljung

Beslutet skickas till
Ove Ljung, Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

60 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 229
Medborgarförslag om Luleå kommun ska bli förvaltningsområde för Meänkieli
Dnr 2013.648-008

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

Sammanfattning
Stig Aspholme föreslår i bifogat medborgarförslag 2013-09-17 att Luleå
kommun ska ansöka om att få bli förvaltningsområde för meänkieli.
Aspholme anser att Tornedalingarnas behov av tillgång till sitt modersmål
bör ha samma prioritet som andra minoritetsspråk och att antalet som talar
meänkieli är större än de som talar finska i Luleå kommun.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Stig Aspholme (bilaga)

Beslutet skickas till
Stig Aspholme
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 230
Medborgarförslag om lekpark för större barn
Dnr 2013.661-008

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

Sammanfattning av ärendet
Marika Sieppi föreslår i bifogat medborgarförslag att kommunen bygger en
lekpark för lite större barn på exempelvis Gültzauudden. Sieppi föreslår att
den byggs i stil med den som finns på Piteå Havsbad eller på Lycksele
djurpark. Hon anser att de lekplatser som finns roar inte barn över tre år och
tycker att det bör finnas utmaningar även för de större barnen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Marika Sieppi (bilaga)

Beslutet skickas till
Marika Sieppi
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-30

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

62 (66)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2013-09-30

§ 231
Medborgarförslag om grillplats med tak i närheten av
Hertsö centrum
Dnr 2013.666-008

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

Sammanfattning av ärendet
Marita Lundberg m fl ungdomar föreslår i bifogat medborgarförslag att
kommunen bygger en grillplats med tak som rymmer minst 20 personer vid
”Banankullen” på Hertsön. De är några ungdomar som ofta hänger i Hertsö
centrum på kvällar och helger och som vill ha en plats att vara på med tak
över huvudet. De tror att en sådan grillplats skulle vara bra för hela Hertsön,
exempelvis kan skola, förskola och familjer nyttja den för olika aktiviter och
utflykter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Marita Lundborg (bilaga)

Beslutet skickas till
Marita Lundborg
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 232
Interpellation om delade turer
Dnr 2013.674-008

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

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
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§ 233 (forts)

Beslutsunderlag
Interpellation från Thomas Olofsson och Ylva Mjärdell
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§ 233
Interpellation om rätt till tjänstledighet
Dnr 2013.675-008

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

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?

Beslutsunderlag
Interpellation från Thomas Olofsson (bilaga)

Beslutet skickas till
Margareta Bladfors Eriksson

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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