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§ 150
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.
Avsändare

Ämne

Sv kommuner och landsting
2014-02-13

Cirkulär
Arbetsdomstolens dom 2014 nr 39 om
kommun haft rätt att häva anställningsavtal
med en lärare som uppgivit felaktig
ämnesbehörighet

Sv kommuner och landsting
2014-06-04

Cirkulär 14:21
Information om lagändringar gällande nya
åtgärder som kan genomföras utan krav på
bygglov

Sv kommuner och landsting
2014-06-16

Cirkulär 14:28
Arbetsdomstolens dom 2014 nr 41. Fråga
om det förelegat saklig grund för
uppsägning av textilslöjdlärare på grund av
nedsatt arbetsförmåga

Sv kommuner och landsting
2014-06-18

Cirkulär 14:29
Sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och
arbetstidsområdet

Sv kommuner och landsting
2014-06-24

Cirkulär 14:30
Nya värden för direktupphandling

Sv kommuner och landsting
2014-07-07

Cirkulär 14:31
Politiska partier inom vård och äldreomsorg
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Avsändare

Ämne

Sv kommuner och landsting
2014-06-13

Meddelande nr 4 från styrelsen
Överenskommelse mellan staten och
Sveriges kommuner och landsting om att
stärka arbetet med mänskliga rättigheter på
kommunal nivå

Sv kommuner och landsting
2014-06-13

Meddelande nr 5 från styrelsen
Förbundsavgift år 2015 till Sveriges
kommuner och landsting

Sv kommuner och landsting
2014-05-22

Dnr 2014.533-10
Pressmeddelande
Ökade krav på välfärd utmanar ekonomin

Arbets- och personalutskottet
2014-06-16 § 138

Dnr 2014.567-04
Information om utvärdering av projekt
folkbokföring av studenter

Plan- och tillväxtutskottet
2014-06-09 § 49

Dnr 2014.539-14
Information – lägesrapport The Node Pole

Plan- och tillväxtutskottet
2014-06-09 § 50

Dnr 2014.540-14
Information om eventet ”hela varvet
dansar”

Plan- och tillväxtutskottet
2014-06-09 § 51

Dnr 2014.541-14
Information om ny bygglovslagstiftning –
Attefall-stugan

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2014-06-17 § 31

Dnr 2014.583-17
Information om 5-kantssamverkan

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2014-06-17 § 32

Dnr 2014.583-17
Information om tillsyn och upphandling av
nytt avtal för sotning

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2014-06-17 § 33

Dnr 2014.583-17
Ekonomisk månadsrapport per den 31 maj
2014
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Avsändare

Ämne

Länsstyrelsen i Norrbottens
län 2014-07-18

Dnr 2014.578-00
Beslut om förordnande av biträdande
notarius publicus

Socialnämnden
2014-06-13

Dnr 2014.312-10
Yttrande avseende ”En samlad
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
och socialtjänst” (Ds 2014:9)

Socialnämnden
2014-06-13

Dnr 2014.354-70
Yttrande över Remiss-betänkandet
”Förändrad assistansersättning – en översyn
av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Fritidsförvaltningen
2014-06-09

Dnr 2014.507-55
Yttrande avseende tillfälligt tillstånd om
avlysning av ett vattenområde i Norra
hamn

Tekniska förvaltningen
2014-07-08

Dnr 2014.557-514
Remissvar – Förslag till Transportstyrelsens
föreskrifter om upphävande av
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om
nytto- och boendeparkering

Energimyndigheten
2014-06-24

Information om förordning (2011-931) om
planering för prioritering av
samhällsviktiga elanvändare

Riksrevisionen
2014-06-25

Riksrevisionens granskningsrapport
”Nyanländ i Sverige – effektiva insatser för
ett snabbt mottagande?” (RiR 2014:15)

Utbildningsdepartementet
2014-05-13

Dnr 2014.532-10
En ny ungdomspolitisk proposition

Arbetsmarknadsdepartementet Dnr 2013.292-10
2014-06-05
Uppdrag till SCB att redovisa registerdata
om integration på nationell, regional och
lokal nivå
Kommuninvest
2014-06-26

Rapporten ”Kommunala investeringar
2014”
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Avsändare

Ämne

Migrationsverket
2014-06-26

Dnr 2014.583-13
Överenskommelse om mottagande av samt
anordnande av boende för barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige

Regionala
kollektivtrafikmyndigheten
2014-06-26

Dnr 2014.578-04
Protokoll från Regionala
kollektivtrafikmyndighetens arbetsutskott

Winternet
2014-06-10

Dnr 2014.578-04
Handlingar från föreningsstämma för år
2013

Arjeplogs kommun
2014-07-14

Dnr 2011.283-165
Förfrågan till mottagningsorter för Luleå
kommun vid stor dammolycka i Lule älv

IT Norrbotten AB
2014-06-16

Förvaltningsraport för förvaltningsobjekt
BD gemensam videoplattform

Konsumentnämnden
2014-06-11

Sammanträdesprotokoll 2014-06-11

Landsbygdskommittén
2014-06-04

Sammanträdesprotokoll 2014-06-04

Kommunrevisionen
2014-05-26

Dnr 2014.526-007
Avslut av granskning avseende
koncernsamordning

Therese Östergren
2014-05-14

Dnr 2014.482-10
Synpunkter på Lulebo AB
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§ 151
Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda
delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen på
nästföljande sammanträde. Följande beslut redovisas enligt gällande
delegationsordning.

Delegat

Beslutsdatum

Arbets- och personalutskottet
Dnr 2014.89-192
Beviljat serveringstillstånd – Toscana Bar & Kök

2014-06-16 § 149

Dnr 2013.69-192
Beviljat serveringstillstånd – Matsalen i Luleå AB

2014-06-16 § 150

Dnr 2014.485-05
Tilldelning av kontrakt – underhålls- och
reparationsarbeten 2013 – 2017, snöskottning av
tak

2014-06-16 § 139

Plan- och tillväxtutskottet
Dnr 2014.500-14
Finansiering av Luleå – Bodendagen 17 juni

2014-06-09 § 55

Kommunstyrelsens ordförande
Dnr 2014.595-042
Bidrag till kulturaktivitet, Allsköns orkester –
anslag 4 500 kr

2014-07-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Delegat

Beslutsdatum

Dnr 2014.599-042
Bidrag till kulturaktivitet, Föreningen Kluster –
anslag 10 000 kr

2014-07-03

Kommunchefen
Dnr 2014.583-00
Överenskommelse mellan Försäkringskassan och
Luleå kommun avseende uppföljningssystemet
SUS

2014-06-12

Dnr 2014.544-02
Förlängt förordnande som vikarierande miljöchef

2014-06-03

Dnr 2014.583-02
Förordnande som tillförordnad miljöchef under
ordinarie miljöchefs semester

2014-06-16

Inköpschefen
Avtal för barnvagnar

2014-06-25

Stadsbyggnadschefen
Dnr 2014.583-02
Anställningar maj 2014

2014-07-17

Dnr 2014.583-02
Anställningar juni 2014

2014-07-04

Dnr 2014.583-02
Tjänstgöring som vikarierande
stadsbyggnadschef under ordinarie chefs
semester

2014-06-11

Dnr 2014.583-27
Bostadsanpassningsbidrag juni 2014 (Ulla
Andersson)

2014-06-01 - 30

Dnr 2014.583-27
Bostadsanpassningsbidrag juni 2014 (Lars-Ove
Gustafsson)

2014-06-01 – 30
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Delegat

Beslutsdatum

Dnr 2014.583-27
Bostadsanpassningsbidrag juni 2014 (Anna
Henriksson)

2014-06-01 - 30

Alkoholhandläggaren
Dnr 2014.1-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Unik Sweden AB

2014-01-09

Dnr 2014.13-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Sunderbyns
Restaurang och Café AB

2014-01-22

Dnr 2014.19-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Toscana Bar och
Kök AB

2014-01-31

Dnr 2014.23-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Scandinavian
Service Partner AB

2014-01-07

Dnr 2014.24-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Melderstein
Herrgård AB

2014-02-14

Dnr 2014.25-192
2014-02-14
Tillsyn av serveringstillstånd – Kyrkbyns Kök och
Matsal AB
Dnr 2014.26-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Pastabacken HB

2014-01-31

Dnr 2014.27-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Kocken och
Assistenten AB

2014-01-31

Dnr 2014.28-192
Tillsyn av serveringstillstånd – PHG Franchise AB

2014-01-31

Dnr 2014.29-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Nöjesgruppen i
Luleå AB

2014-02-01
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Delegat

Beslutsdatum

Dnr 2014.30-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Bendensin
Pizzeria AB

2014-01-31

Dnr 2014.31-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Morino Sadudin

2014-01-31

Dnr 2014.32-192
Tillsyn av serveringstillstånd - O´Learys Bowling
Luleå

2014-02-01

Dnr 2014.33-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Quality Hotel
Luleå AB

2014-01-31

Dnr 2014.37-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Mat och hotel i
Luleå AB

2014-03-06

Dnr 2014.38-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Boldni AB

2014-03-06

Dnr 2014.39-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Restaurang
Köksverket och catering AB

2014-03-04

Dnr 2014.40-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Christina
Holmberg

2014-03-05

Dnr 2014.41-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Aydas Kök AB

2014-03-07

Dnr 2014.42-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Azadeh Saiah

2014-03-11

Dnr 2014.49-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Ormbergets
Restaurang AB

2014-03-24

Dnr 2014.50-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Anthony Liu

2014-03-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Delegat

Beslutsdatum

Dnr 2014.51-192
Tillsyn av serveringstillstånd - Bergnäs Baren KB

2014-03-27

Dnr 2014.52-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Restaurang
Cleopatra AB

2014-03-27

Dnr 2014.53-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Luleå Hockey
Restaurang AB

2014-03-22

Dnr 2014.54-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Scandinavian
Service Partner AB

2014-03-22

Dnr 2014.55-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Morino Sadudin

2014-03-29

Dnr 2014.56-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Malin Hsiung

2014-03-29

Dnr 2014.57-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Khaled Boukhari

2014-03-29

Dnr 2014.58-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Kuo & Familj AB

2014-03-29

Dnr 2014.59-192
Tillsyn av serveringstillstånd – TR i Luleå AB

2014-03-29

Dnr 2014.60-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Ning Hua Rest
AB/Hertsöns restaurang AB

2014-03-29

Dnr 2014.61-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Pastabacken HB

2014-03-29

Dnr 2014.62-192
Tillsyn av serveringstillstånd – Andreas Bagiaras

2014-03-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 152
Markanvisning till BoKlok Housing AB på del av
fastigheten Björsbyn 1:12 i Luleå kommun
Dnr 2014.502-24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att BoKlok Housing AB erhåller markanvisning
till ett område för ca 28 radhus på Tallskogsgatan inom Hällbacken etapp 3,
Att markanvisningen ska gälla till 2016-12-31, att BoKlok Housing AB äger
rätt att förvärva området för 210 000 kr per radhus och i övrigt enligt
nedanstående villkor, och att stadsbyggnadschefen ges rätt att underteckna
köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På Hällbacken etapp 3 längs Tallskogsgatan finns i gällande detaljplan ett
område avsatt för radhustomter. BoKlok Housing AB har i en skrivelse som
inkom 2014-05-07 ansökt om markanvisning för byggande av radhusen inom
området. BoKlok har byggt lägenheter i små flerbostadshus på Kronanbacken
men bolaget har i sitt koncept även radhus vilka man nu är intresserade att
bygga.
Inom etapp 2 på Hällbacken har Peab tidigare erhållit markanvisning för
radhus. De radhus som BoKlok Housing nu föreslår har mindre bostadsyta
än Peab:s vilket breddar utbudet, ökar variationen och kan därigenom
attrahera andra målgrupper.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att BoKlok Housing AB erhåller
markanvisning för att uppföra radhus på Tallskogsgatan på Hällbacken etapp
3 inom del av Björsbyn 12:1. Markanvisningen föreslås gälla med
nedanstående villkor.
Markanvisningen ska gälla under förutsättning av att BoKlok Housing AB
påbörjar husproduktion i väsentlig omfattning senast 2016-12-31. Innan
husproduktion påbörjas ska bolaget redovisa tidplan för husproduktionen
och dess färdigställande. Minst 60 % av radhusen ska erbjudas kommunens
tomtkö. Övriga radhus äger BoKlok Housing AB rätt att själva fördela.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 152 (forts)
BoKlok Housing AB äger rätt att förvärva marken i befintligt skick för 210 000
kr per radhus. BoKlok Housing AB svarar för allt arbete och alla åtgärder
inom det anvisade området. Bolaget betalar alla kostnader för
fastighetsbildning, bygglov inklusive planavgift, va-anläggningsavgift, el mm
enligt gällande taxor.
Om BoKlok Housing AB inte har påbörjat husproduktion i väsentlig
omfattning senast 2016-12-31 förfaller denna markanvisning utan rätt för
BoKlok Housing AB till ersättning för nedlagda kostnader.
Stadsbyggnadskontoret har 2015-05-28 föreslagit kommunstyrelsen besluta
att
1) BoKlok Housing AB erhåller markanvisning till ett område för ca 28
radhus på Tallskogsgatan inom Hällbacken etapp 3.
2) Markanvisningen ska gälla till 2016-12-31.
3) BoKlok Housing AB äger rätt att förvärva området för 210 000 kr per
radhus och i övrigt enligt nedanstående villkor
4) Stadsbyggnadschefen ges rätt att underteckna köpehandlingarna
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-06-09 § 52 beslutat bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Ansökan om markanvisningsavtal på del av Hällbacken etapp 3
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-28
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-06-09 § 52
Beslutet skickas till
BoKlok Housing AB
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 153
Försäljning av fastigheten Mjölkudden 3:33 i Luleå
kommun
Dnr 2014.501-253

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1) Försälja fastigheten Mjölkudden 3:33 till Brf Barken 200, org nr 7696269393, i enlighet med villkoren nedan
2) Stadsbyggnadschefen ges rätt att underteckna köpehandlingarna

Sammanfattning av ärendet
Galären AB erhöll markanvisning till fastigheten Mjölkudden 3:33 enligt
beslut i kommunstyrelsen 2013-02-11 § 19. Galären fick markanvisning till
fastigheten för att uppföra stadsradhus upplåtna med bostadsrätt.
Stadsbyggnadskontoret fick samtidigt i uppdrag att upprätta detaljplan för
området.
Detaljplan har upprättats och har numera vunnit laga kraft. Planen ger
möjlighet att bygga 45 stadsradhus i tre plan. Infarten till bostadsområdet
kommer att ske i två olika lägen och gemensamt med intilliggande
fastigheter. Infarterna kommer att inrättas som gemensamhetsanläggning för
berörda fastigheter. Galären har numera bildat bostadsrättsföreningen, Brf
Barken 200, vilken ska vara fastighetsägare för hela området. För utbyggnad
och framtida drift av gata och va-anläggningar inom kvarteret svarar Brf
Barken 200.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Brf Barken 200 får förvärva fastigheten
Mjölkudden 3:33 i befintligt skick för 4 797 000 kr under förutsättning att Brf
Barken 200 påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast 2015-03-28. Brf
Barken 200 svarar för allt arbete och alla åtgärder inom fastighten. Övriga
villkor ska vara att köparen betalar kostnader för bygglov, va-anslutning, el,
fjärrvärme mm enligt gällande taxor.
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§ 153 (forts)
Stadsbyggnadskontoret har 2014-05-28 föreslagit kommunstyrelsen Försälja
fastigheten Mjölkudden 3:33 till Brf Barken 200, org nr 769626-9393, i enlighet
med villkoren nedan, och att stadsbyggnadschefen ges rätt att underteckna
köpehandlingarna.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-06-09 § 53 beslutat bifalla
stadsbyggnadskontorets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-28
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-06-09 § 53
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§ 154
Detaljplan för del av Antnäs, Antnäs 3:26, 3:33 och del av
Antnäs 1:29
Dnr 2014.499-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av Antnäs, Antnäs 3:26, 3:33 och
del av Antnäs 1:29.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att i första hand tillföra fastigheten Antnäs 3:26, ett
markområde mellan Antnäs 3:26 och Älvsbyvägen. Markområdet är idag
bebyggt med två äldre ekonomibyggnader men i gällande detaljplan avsett
för park eller plantering. Markområdet föreslås nu ändras till kvartersmark
för hantverk, och samtidigt ge de planmässiga förutsättningarna så att en ny
byggnad avsedd för hantverk (snickeri) kan uppföras inom området. Syftet är
även att samtidigt reglera utvecklingen av den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsemiljön inom fastigheten Antnäs 3:26 och Antnäs 3:33.
Detaljplanen har upprättats med normalt planförfarande.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att
rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Antnäs,
Antnäs 3:26, 3:33 och del av Antnäs 1:29.
Byggnadsnämnden har 2014-05-06 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Antnäs, Antnäs 3:26, 3:33
och del av Antnäs 1:29.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-06-09 § 54 beslutat bifalla
byggnadsnämndens förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
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§ 154 (forts)

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustrationskarta (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Granskningsutlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag 2014-05-06 § 53
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-06-09 § 54

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
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§ 155
Medlemskap i nationella nätverket Svenska Cykelstäder
Dnr 2014.45-312

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Luleå kommun ska gå med i det nationella
nätverket Svenska Cykelstäder.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har blivit inbjuden att delta i det nystartade nationella
nätverket Svenska Cykelstäder som har startats som ett samarbete mellan
Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad. Medlemmar i nätverket är
några av Sveriges främsta cykelkommuner, organisationer och
forskningsinstitut. Nätverket lanseras officiellt under SKL-dagarna i juni.
Totalt är det 12 kommuner som blivit inbjudna att bli medlemmar i nätverket.
Syftet med nätverket är att främja cykling i och mellan städer. Nätverket ska
arbeta med gemensamma mål och projekt med fokus på att vara
imageskapande och i internationell framkant gällande kunskap och praxis
inom vardagscykling.
Luleå kommun har den senaste tiden inlett en kraftfull satsning för cykling.
De senaste åren har kommunen deltagit i Cykelfrämjandets
kommunvelometer där utmärkelsen ”Årets cykelstad” delas ut. Luleå
kommun rankades vid senaste kommunvelometern som 21:a kommun (av
total 31) och siktar på att bli årets cykelstad senast år 2016. Vid en
internationell konferens för en tid sedan utnämndes Luleå kommun till en av
världens tio bästa vintercykelstäder.
För att stärka Luleå kommun i arbetet med att bli en bättre cykelstad ser
tekniska förvaltningen det som viktigt att gå med i nätverket för Svenska
Cykelstäder.
Tekniska nämnden har 2014-04-24 § 76 föreslagit kommunfullmäktige besluta
att Luleå kommun går med i det nationella nätverket Svenska Cykelstäder.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-02 § 133 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 155 (forts)

Sammanträdet
Niklas Nordström (S) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Niklas Nordströms förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Inbjudan om medlemskap i nätverket Svenska Cykelstäder från Svensk
Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad (bilaga)
Tjänsteskrivelse 2014-04-07
Tekniska nämndens förslag 2014-04-24 § 76
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-02 § 133

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 156
Ansökan om ekonomiskt bidrag till fotbollssäsongen 2014
Dnr 2014.343-042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Notvikens IKs
(pojkar 95/96) om bidrag till fotbollssäsongen 2014.

Sammanfattning av ärendet
Notvikens IK har i skrivelse till kommunstyrelsen ansökt om bidrag för
pojkar 95/96 inför fotbollssäsongen 2014. Laget är ett kvarterslag med
huvudsakligt upptagningsområde i Notviken och Mjölkudden och består av
22 pojkar med väldigt olika bakgrund. 12 av 22 har invandrarbakgrund och 3
är ensamkommande flyktingbarn.
Notvikens IK ser laget som ett framgångsrikt integrationsprojekt som i år
spelar i juniorallsvenskan. Några är för gamla för juniorfotboll. För att de ska
få fortsätta spela har klubben anmält laget till division 5. Detta medför ökade
kostnader om ca 40 000 kronor. Klubben ansöker därför om ekonomiskt
bidrag.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från fritidsnämnden och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Fritidsnämnden har 2014-05-14 § 38 beslutat föreslå kommunstyrelsen att
avslå ansökan.
Arbetsmarknadsförvaltningen har i yttrande 2014-04-15 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att avslå ansökan.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-16 § 141 beslutat bifalla
fritidsnämndens och arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Sammanträdet
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla ansökan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -08-11

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen
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§ 156 (forts)
Mårten Ström (S) och Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag mot Annika
Erikssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbets- och
personalutskottets förslag.

Fritidsförvaltningens yttrande
Fritidsförvaltningen konstaterar att laget består av 22 spelare, varav 12 med
invandrarbakgrund från ett stort antal olika länder och detta ställer större
krav på föreningen än normalt. Notvikens IK har valt att göra en
juniorelitsatsning i och med spelet i juniorallsvenskan, samtidigt som man
också väljer att spela i division 5. Motivet som anges till detta val är att någon
av spelarna är för gamla för att få delta i juniorallsvenskan. Det är detta val
som gör att lagets kostnader för säsongen ökar, inte det faktum att spelarna
kommer från olika länder.

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar
arbetsmarknadspolitiska insatser samt integrations- och
vuxenutbildningsfrågor. Integrationsområet omfattar flyktingmottagning och
mottaganing av ensamkommande barn och finansieras av särskilt riktade
medel frän migrationsverket. Utifrån dessa medel har gruppen
enskakommande barn ett årligt ”aktivetetbidrag” så länge man är inskriven i
verksamheten. Detta bidrag förfogar individen själv över och avser att täcka
medlemskap, träningsavgifter etc.
Arbetsmarknadsförvaltningen förfogar även över en mindre summa medel
till informationsinstaser och bidrag till särskilda integrationsprojekt.
Notviken IKs ansökan har inte prioriterats eftersom ansökan inte är att
betrakta som ett rent integrationsprojekt utan ordinarie verksamhet för en
idrottsförening. Sökta medel avses användas till fördyringar av att spela i en
serie till samt att föreningen vill täcka kostnader för förlorade spelaravgifter
för den grupp man avser att integrera.
Arbetsmarknadsförvaltningen hänvisar till ”Fritidsförvaltningens bidrag till
föreningslivet” och särskilt deras lokala aktivitetsstöd.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 156 (forts)

Beslutsunderlag
Framställning från Notvikens IK pojkar 95/96 om bidrag, 2014-03-31
(bilaga)
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande 2014-04-15
Fritidsnämndens förslag 2014-05-14 § 38
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-16 § 141
Beslutet skickas till
Notvikens IK
Fritidsnämnden
Arbetsmarknadsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 157
Bidrag till projektet Bra fritid för alla – en självklarhet
Dnr 2014.302-042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag till Luleå Ridklubbs projekt ”Bra
fritid för alla – en självklarhet.

Reservationer
Carola Lidén (C) och Bertil Bartholdson (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Ridklubb har ansökt om bidrag till projektet Bra fritid för alla – en
självklarhet. Projektet är ett samarbete mellan Luleå Ridklubb och
Norrbottens Idrottsförbund där syftet är att ge bland annat nyanlända
ungdomar ett intresse för ridsport.
Enligt Luleå Ridklubb ska projektet genomföras med två instruktörer, två
hjälpledare och hästar från Luleå Ridklubb. Den sammanlagda kostnaden
beräknas till 549 000 kronor där 440 000 kronor avser instruktörer och
hjälpledare och resterande del, 109 000 kronor avser kostnader för hästar och
utbildning.
Som delfinansiering av projektet har ansökan på 69 000 kronor lämnats in till
Norrbottens Idrottsförbund. I dagsläget har vi ingen information om denna
ansökan har beviljats.
Kommunledningsförvaltingen har begärt yttrande från fritidsnämnden och
utvecklingskontoret.
Fritidsnämnden har 2014-05-14 § 36 beslutat föreslå kommunstyrelsen att
avslå ansökan.
Utvecklingskontoret föreslår i skrivelse 2014-06-03 att kommunstyrelsen
avslår ansökan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 157 (forts)
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-16 § 142 beslutat bifalla
fritidsnämndens och utvecklingskontorets förslag.

Sammanträdet
Bertil Bartholdson (V) och Carola Lidén (C) föreslår bifalla ansökan.
Annika Eriksson (MP) och Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Bertil Bartholdsons förslag mot Annika Erikssons förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller Annika Erikssons förslag.
Carola Lidén (C) och Bertil Bartholdson (V) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Ansökan ”Bra fritid för alla – en självklarhet”, 2014-03-17 (bilaga)
Fritidsnämndens förslag § 36 2014-05-14
Utvecklingskontorets yttrande 2014-06-03
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-16 § 142
Beslutet skickas till
Luleå Ridklubb
Fritidsnämnden
Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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§ 158
Ansökan om bidrag till projektet Den oändliga resan
Dnr 2014.128-14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka 40 000 kr till genomförandet av Den
oändliga resan. Medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.
Reservationer
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP) och Bertil Bartholdson (V)
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Johansson har i skrivelse till kommunstyrelsen ansökt om 40 000
kronor i projektbidrag för Den oändliga resan. Projektets syfte och mål är att
ge möjlighet för körer från Sverige samt körer med svensk anknytning från
USA att tillsammans framföra musik som handlar om den gemensamma
historien om utvandringen till Amerika under 1800- och 1900-talet.
Körer från USA har efter inbjudan av Lennart Johansson besökt Luleå vid tre
tillfällen, och framtida besök planeras. I det nu aktuella projektet är tanken att
musikalen Den oändliga resan ska framföras 20-26 oktober i Minneapolis,
Minnesota. Tre konserter är planerade under vilka korister från Sverige och
USA tillsammans framför hela verket på svenska. 40 korister deltar i projektet
och en orkester bestående av åtta personer från Sverige följer med på resan.
Inledande repetitioner och workshops har redan hållits. Sökt bidrag ska täcka
del av kostnaden för orkestermusiker, solist samt dirigent. Samtliga korister
betalar själva 100 % av kostnaden för logi och resa. Finansiering söks även
från andra aktörer och biljettintäkter går till lokaler, marknadsföring och
busstransporter.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kulturnämnden och
utvecklingskontoret.
Kulturnämnden har 2014-05-22 § 51 beslutat föreslå kommunstyrelsen
tillstyrka 40 000 kronor till genomförandet av Den oändliga resan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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25 (39)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2014-08-11

§ 158 (forts)
Utvecklingskontoret har 2014-05-22 beslutat föreslå avslå ansökan om
finansiering av projektet.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-16 § 143 beslutat föreslå
kommunstyrelsen tillstyrka 40 000 kr till genomförandet av Den oändliga
resan och att medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP) och Bertil Bartholdson (V)
föreslår avslå ansökan.
Carola Lidén (C) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag med
tilläggsförslag om att få en utvärdering av projektet när det avslutats.
Niklas Nordström (S) föreslår avslå Carola Lidéns förslag om utvärdering av
projektet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Anders Josefssons förslag mot arbets- och
personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbets- och
personalutskottets förslag.
Ordföranden ställer Carola Lidéns förslag om utvärdering av projektet under
proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Anders Josefsson (M), Thomas Olofsson (FP) och Bertil Bartholdson (V)
reserverar sig mot beslutet att bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

Kulturförvaltningens yttrande
Mellan 1901-1920 emigrerade över 9 000 personer från Norrbottens län enligt
Sveriges officiella statistik för den perioden. Kan idag jämföras med hela
folkmängden i Älvsbyns kommun.
Därmed är det många som idag lever i Norrbotten som har släktingar som
utvandrat eller som på något annat sätt har anknytning till emigrationen från
Norrbotten. Mellan 1901-1920 utvandrare drygt 700 personer från Luleå.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 158 (forts)
Luleås befolkningsmängd bestod under denna period av ca 30 000 personer.
Luleå hade även en befolkningsminskning under denna period på grund av
emigrationen.
Kulturförvaltningen ställer sig positiv till ansökan om bidrag och ser en
möjlighet att sätta Luleå på den kulturella kartan genom ett musikaliskt verk
som beskriver en viktig del av Sveriges men även en del av Luleås historia.
Genom den Oändliga resan kan ett spännande kulturutbyte ske men också ett
sätt att komma närmare sina rötter och vår gemensamma historia.
Kulturnämnden har inom gällande regelverk inte möjligheten att bidra till
denna typ av verksamhet. Kulturnämnden anser däremot att arrangemanget
har en sådan positiv karaktär för Luleå att kommunstyrelsen kan bevilja ett
bidrag. 2015 planeras det för ett återbesök av sångare och musiker med
svensk anknytning från Minnesota och då blir förmodligen spelplatsen
Nederluleå kyrka och därmed Luleås möjlighet att visa vår stad och historia
men framförallt vårt fantastiska världsarv.

Utvecklingskontorets yttrande
Utvecklingskontoret inser värdet av mellanfolkliga relationer inom t ex kultur
och idrott. Mot bakgrund av att det varje år bland annat är ett
antal skolklasser, idrottslag och säkerligen även kulturutövare som gör resor
utomlands har Luleå kommun svårt att bidra ekonomiskt till allt
mellanfolkligt utbyte. Beslut om finansiering av sådana initiativ bör grundas
på vänortssamarbetet eller att det handlar om offentlig medfinansiering av
EU-projekt. Mot bakgrund av detta föreslår utvecklingskontoret att ansökan
avslås.

Beslutsunderlag
Ansökan om projektmedel till Den oändliga resan 2014-03-10 (bilaga)
Kulturnämndens förslag 2014-05-22 § 51
Utvecklingskontorets yttrande 2014-05-22
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-16 § 143
Beslutet skickas till
Lennart Johansson
Ekonomikontoret
Kulturnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 158 (forts)
Utvecklingskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 159
Bidrag till genomförandet av ”Singing People Together”
Dnr 2013.939-042

Kommunstyrelsens beslut
1) Kommunstyrelsen beslutar att anslå 300 tkr till projektet Singing People
Together 2014.
2) Medel anvisas ur EU-potten.
3) Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.
4) Som villkor för beslutet ska projektet marknadsföra platsen Luleå enligt
avtal som upprättas mellan projektägaren och utvecklingskontoret.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Körledare Monica Åslund har lämnat in en ansökan om bidrag för
genomförande av ”Singing People Together” 2014.
Projektet innebär genomförande av en internationell körfestival där
norrbottniska ungdomar, körer, körledare och allmänhet samt tre inbjudna
internationella körer/sånggrupper från Haiti, Sydafrika samt USA kommer att
genomföra workshops, seminarier, konserter med mera i Luleå och
Norrbotten.
Projektet syftar till att skapa ökad förståelse och kunskap för olika kulturer
och ge möjlighet till gränsöverskridande möten. Speciellt fokus ligger på
möten mellan ungdomar från länet och de hitresande körerna.
Den internationella körfestivalen genomförs den 20-29 oktober. Kostnaderna
för projektet uppgår till 1 160 tkr. Från kommunstyrelsen uppgår sökt belopp
till 300 tkr. Övrig finansiering söks från NLL (450 tkr), Luleå kommuns
kulturförvaltning (150 tkr), Norrbottens Läns Arbetsstugor, Luleå Stift, ARRA
AB, Jokkmokks kommun, Övertorneå kommun, Lunds

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 159 (forts)
missionssällskap, Haparanda kommun. Sökande och ansvariga är Monica
Åslund, Ulf Boström och Tomas Lind.
Kommunledningsförvaltningen har 2014-01-14 överlämnat ärendet till
kulturnämnden och utvecklingskontoret för yttrande. Kulturnämnden har
2014-03-20 § 31 beslutat föreslå kommunstyrelsen tillstyrka 150 000 kr till
genomförandet av Singing People Together 2014.
Utvecklingskontoret föreslår 2014-06-09 att kommunstyrelsen anslår 300 000
kronor ur EU-potten. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns
allmänna villkor för projektfinansiering och att projektet ska marknadsföra
platsen Luleå enligt avtal som upprättas mellan projektägaren och
utvecklingskontoret.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-16 § 144 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att anslå 300 tkr till projektet Singing People Together 2014.
Medel anvisas ur EU-potten och att som villkor för beslutet gäller Luleå
kommuns allmänna villkor för projektfinansiering och att projektet ska
marknadsföra platsen Luleå enligt avtal som upprättas mellan projektägaren
och utvecklingskontoret.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå ansökan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Anders Josefssons förslag mot arbets- och
personalutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbets- och
personalutskottets förslag
Anders Josefsson reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering till ”Singing People Together” –
2013-12-20 (bilaga)
Kompletterande information inför beslut om stöd till Singing People
Together 2014-05-09 (bilaga)
Kulturnämndens § 31, 2014-03-20
Utvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-09
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-16 § 144
Beslutet skickas till
Monica Åslund
Ulf Boström
Tomas Lind
Ekonomikontoret
Utvecklingskontoret
Kulturnämnden
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§ 160
Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över
kommunala bolag
Dnr 2014-491-007

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar, baserat på den utredning som genomförts
för verksamhetsåret 2013, att inte vidta några åtgärder med anledning av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen gentemot följande
kommunala bolag:
- Luleå Kommunföretag AB
- Luleå Energi AB inkl. dotterbolag och Lunet AB
- Lulebo AB
- Luleå Bogserbåts AB (numera Luleå Hamn AB)
- Luleå Lokaltrafik AB
- Luleå Renhållning AB
- Nordisk Flygteknikcentrum AB
- Luleå Expo AB
- Kronan Exploatering AB
2. För att garantera en oberoende utredning i enlighet med den nya
lagstiftningen ges ett nytt stående uppdrag till kommunrevisionen att
bereda denna fråga inför bedömning av verksamhetsår 2014 och framåt.
Kommunrevisionen och dess valda lekmannarevisorer är den instans som
på bästa sätt kan agera självständigt och oberoende i förhållande till de
kommunala bolagen. Det bör därför införas som ett sidoengagemang
jämte ordinarie revision.

Sammanfattning av ärendet
VD för Luleå Kommunföretag AB har med anledning av förändringar i
kommunallagen tagit fram ett förslag till hantering av kommunstyrelsens
förstärkta uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen.
De nya bestämmelserna infördes i kommunallagen den 1 januari 2013 och
innebär att kommunstyrelsen i årliga beslut ska bedöma om verksamheten
varit förenlig med de kommunala ändamål fullmäktige fastställt för bolagen
och dels varit förenlig med de kommunala befogenheterna.
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§ 160 (forts)
Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Syftet med den förstärkta
uppsiktsplikten är att det fattas ett beslut som därefter kan överklagas enligt
kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. Bestämmelserna
gäller endast aktiebolag och berör inte stiftelser.
1. Tillvägagångsätt
Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande beslutades att
beslutsberedningen av uppsiktplikten skulle ske med hjälp av 3 separata
analyser som beskrivs nedan:
- Koncernchefen har med kunskap om de olika bolagens verksamheter,
bolagsrapportering och samtal med operativ ledning i de olika bolagen
gjort en bedömning av efterlevnaden.
- På koncernchefens uppdrag har samtliga styrelseordföranden i
bolagen gjort motsvarande bedömning.
- Lekmannarevisionen har tillfrågats om de i samband med revision av
2013 års verksamhet har identifierat verksamheter eller beslut som bör
ifrågasättas utifrån lagstiftningen.
2. Bedömning
Efter de kontroller/undersökningar som gjorts enligt ovan konstateras att det
inte upptäckts något som bör åtgärdas av kommunstyrelsen gällande
bolagens efterlevnad av de kommunala ändamålen. Samtliga bolag agerar
förenligt med de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslås därför besluta för varje bolag följande:
- Baserat på den utredning som genomförts beslutas att inte vidta några
åtgärder med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt
kommunallagen.
3. Framtida hantering av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
För att garantera en oberoende utredning i enlighet med den nya
lagstiftningen bör kommunstyrelsen beakta att ge ett nytt stående uppdrag
till kommunrevisionen att bereda denna fråga inför bedömning av
verksamhetsår 2014 och framåt. Kommunrevisionen och dess valda
lekmannarevisorer är den instans som på bästa sätt kan agera självständigt
och oberoende i förhållande till de kommunala bolagen. Det bör därför
införas som ett sidoengagemang jämte ordinarie revision.
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§ 160 (forts)

Luleå Kommunföretag AB
VD för Luleå Kommunföretag AB gör bedömningen att de kommunala
bolagen agerar enligt sina kommunala ändamål och inte har bedrivit
aktiviteter som skulle stå i strid med de kommunala befogenheterna under
verksamhetsår 2013.

Lekmannarevisorers bedömning
Lekmannarevisor för respektive bolag har i skrivelse till kommunstyrelsen
anfört att bolaget efterlever sitt kommunala ändamål och har inte identifierat
aktiviteter som står i strid med de kommunala befogenheterna.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-16 § 145 föreslagit fullmäktige
besluta, baserat på den utredning som genomförts för verksamhetsåret 2013,
att inte vidta några åtgärder med anledning av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt enligt kommunallagen gentemot följande kommunala bolag:
- Luleå Kommunföretag AB
- Luleå Energi AB inkl. dotterbolag och Lunet AB
- Lulebo AB
- Luleå Bogserbåts AB (numera Luleå Hamn AB)
- Luleå Lokaltrafik AB
- Luleå Renhållning AB
- Nordisk Flygteknikcentrum AB
- Luleå Expo AB
- Kronan Exploatering AB, samt:
för att garantera en oberoende utredning i enlighet med den nya
lagstiftningen ge ett nytt stående uppdrag till kommunrevisionen att bereda
denna fråga inför bedömning av verksamhetsår 2014 och framåt.
Kommunrevisionen och dess valda lekmannarevisorer är den instans som på
bästa sätt kan agera självständigt och oberoende i förhållande till de
kommunala bolagen. Det bör därför införas som ett sidoengagemang jämte
ordinarie revision.

Sammanträdet
Niklas Nordström (S) föreslår bifalla förslaget.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer Niklas Nordströms förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Luleå Kommunföretag ABs tjänsteskrivelse 2014-05-27
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Kommunföretag AB, 2014-05-26
(bilaga)
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Energi AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Lunet AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Lulebo AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Bogserbåts AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Lokaltrafik AB, 2014-05-28
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Renhållning AB, 2014-05-27
Yttrande från lekmannarevisor för Nordiskt Flyg Teknik Centrum AB,
2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Luleå Expo AB, 2014-05-26
Yttrande från lekmannarevisor för Kronan Exploatering AB, 2014-05-26
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-16 § 145
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§ 161
Ny organisation för en utvecklad
samhällsbyggnadsprocess
Dnr 2014.494-00

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1) Kommunfullmäktige beslutar att förändra nämndsorganisationen genom
att avveckla nuvarande miljönämnd, byggnadsnämnd och tekniska
nämnd inklusive de utskott som finns till resp nämnd.
2) Kommunfullmäktige beslutar inrätta en stadsbyggnadsnämnd och en
miljö- och byggnämnd.
3) Inrätta två nya förvaltningar; stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och
byggförvaltningen.
4) Den nya organisationen träder i kraft 2015-01-01.
5) Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förslag till nya reglementen
samt delegationsordningar för de nyinrättade politiska organen samt
anpassa kommunstyrelsens styrdokument.
6) Uppdra till kommunchefen att organisera de nya förvaltningarna kopplat
till de nya nämndernas uppdrag samt det nya kontoret i
kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Som en följd av arbete med kommunens nya översiktsplan och målet 10 000
nya Luleåbor har kommunstyrelsens ordförande gett kommunchefen i
uppdrag att genomföra en översyn av samhällsbyggnadsprocessen. Syftet
med översynen var att identifiera förbättringsområden för att kunna skapa en
ännu effektivare organisation inom samhällsbyggnadsprocessen.
En extern konsult (Public Partner) har genomfört en förstudie. Förstudien
resulterade i en rapport som inkom 2014-02-07. Rapporten pekar på behovet
av en förändring av nuvarande arbetssätt och organisation. Närmast berörda
nämnder och förvaltningar är tekniska nämnden, byggnadsnämnden,
miljönämnden och kommunstyrelsen samt tekniska förvaltningen,
stadsbyggnadskontoret, kommunledningsförvaltningen och miljökontoret.
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§ 161 (forts)
Personal inom berörda förvaltningar har haft möjlighet att komma med
synpunkter. Ett flertal informationsmöten har anordnats. En risk- och
konsekvensanalys har genomförts och det förslag till förändring som
föreligger har varit föremål för förhandlingar enligt medbestämmandelagen i
den kommunövergripande samverkansgruppen.
En styrgrupp bestående av berörda förvaltningschefer, kommunstyrelsens
ordförande samt oppositionsråd har utarbetat ett förslag till förändring.
Förslaget innebär en förändrad fördelning av ansvarsområden.
Kommunstyrelsens ansvar för den strategiska samhällsutvecklingen
förtydligas. Myndighetsutövning inom stadsbyggnadsprocessen samlas
under miljö- och byggnämnden. Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för
stadsplanering, utförande och drift.
Arbets- och personalutskottet har 2014-06-16 § 146 föreslagit fullmäktige
besluta att förändra nämndsorganisationen genom att avveckla nuvarande
miljönämnd, byggnadsnämnd och tekniska nämnd inklusive de utskott som
finns till resp nämnd, att inrätta en stadsbyggnadsnämnd och en miljö- och
byggnämnd, att inrätta två nya förvaltningar; stadsbyggnadsförvaltningen
och miljö- och byggförvaltningen, att den nya organisationen träder i kraft
2015-01-01, att kommunchefen får i uppdrag att utarbeta förslag till nya
reglementen samt delegationsordningar för de nyinrättade politiska organen
samt anpassa kommunstyrelsens styrdokument, och att uppdra till
kommunchefen att organisera de nya förvaltningarna kopplat till de nya
nämndernas uppdrag samt det nya kontoret i
kommunledningsförvaltningen.

Sammanträdet
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Annika Erikssons förslag under proposition och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
En förändring av den politiska organisationen föreslås vilket även föranleder
förändring av förvaltningsorganisationen.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 161 (forts)
Politisk organisation
I korta drag innebär förändringen att följande politiska organ avvecklas;
miljönämnden med utskott, byggnadsnämnden med utskott, tekniska
nämnden med utskott. Kommunstyrelsen har idag fyra utskott. Av dessa
avvecklas plan- och tillväxtutskottet, arbets- och personalutskottet samt
budgetutskottet. Det innebär att räddnings- och beredskapsutskottet kvarstår.
Följande politiska organ inrättas: miljö- och byggnämnd samt stadsbyggnadsnämnd. Kommunstyrelsen inrättar ett arbetsutskott och en budgetberedning.
Nämndernas uppdrag
Miljö- och byggnämnden blir en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar för
myndighetsutövning kopplat till stadsbyggnadsprocesen inom plan- och
bygglagen samt miljöbalken i den mån detta inte hanteras av annan nämnd
eller styrelse.
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering, drift och underhåll
enligt intentionerna i översiktsplan och program samt planläggning av mark
och vatten, inklusive antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser,
med undantag för översiktsplanering.
Kommunstyrelsens ansvar för övergripande planering och strategi avseende
samhällsutvecklingen enligt programmen (som även utgör kommunens
översiktsplan) förtydligas.
Förvaltningsorganisation
Till kommunstyrelsen finns idag fyra förvaltningar; kommunledningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, räddningstjänsten samt
stadsbyggnadskontoret. Miljönämndens förvaltning utgörs av miljökontoret
och tekniska nämnden har tekniska förvaltningen som sin
verkställarorganisation. Förändringen kan sammanfattas som följer.
-

Avveckling av tekniska förvaltningen
Avveckling av stadsbyggnadskontoret
Avveckling av miljökontoret

Skapande av ett samhällsutvecklingskontor under kommunledningsförvaltningen.
Samhällsutvecklingskontoret blir beredande till kommunstyrelsen i ärenden
som rör övergripande samhällsutveckling. Den får en bredd av kompetenser,
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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exempelvis inom hållbarhet, översiktsplanering samt övergripande mark,
bostads- och fastighetsfrågor.
Skapande av en stadsbyggnadsförvaltning
Förvaltningen skapas genom att föra samman stadsplaneringsfunktioner,
utförar- och stödfunktioner samt driftsfunktioner. Inom stadsplanering finns
exempelvis bebyggelse-, trafik-, park-, VA- och miljöplanering. Utförarsidan
består exempelvis av teknisk projektledning, projektering, upphandling och
markförvärv och –försäljning. Stödfunktioner innefattar bland annat GIS,
kartproduktion, mätning och juridik. På driftssidan finns exempelvis trafik-,
park-, fastighets- och VA-drift samt verkstad/förråd/transport.
Skapande av en miljö- och byggförvaltning
Förvaltningen skapas genom att föra samman myndighetsutövning kopplat
till stadsbyggnadsprocessen. Myndighetsutövningen innefattar bland annat
tillstånd och anmälan, tillsyn inom miljö och bygg samt lovgivning och
dispenser.

Beslutsunderlag
Förstudie samhällsbyggnadsprocessen, Public Partner, dnr 2014/220-21
Omhändertagande av tidiga risk- och konsekvensanalyser 2014-05-16
Förhandlingsprotokoll KÖS 2014-05-20
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-06-05
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-06-16 § 146
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