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§ 95
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.
Avsändare

Ämne

Sv kommuner och
landsting
2014-04-11

SKL:s sammanträdesplan 2015

Sv kommuner och
landsting
2014-04-04

Cirkulär 14:14
Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning
vid trafikskador på kommunala anläggningar

Sv kommuner och
landsting
2014-04-09

Cirkulär 14:15
Vårpropositionen för år 2014

Sv kommuner och
landsting
2014-04-14

Cirkulär 14:16
Arbetsdomstolens dom, AD 2014 nr 19 angående
diskrimineringsersättningens storlek vid brott mot
diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen

Arbets- och
personalutskottet
2014-04-14

Dnr 2014.379-10
Information om studieresa

Plan- och
tillväxtutskottet
2014-04-22

Dnr 2014.405-193
Information om det drogförebyggande arbetet i
Luleå samt drogvaneundersökningen

Plan- och
tillväxtutskottet
2014-04-22

Dnr 2014.406-20
Information om trygghetsboende

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Avsändare

Ämne

Plan- och
tillväxtutskottet
2014-04-22

Dnr 2014.407-20
Information om rapporten Kommunala
verksamheters bostadsbehov – övergripande
ansvar och organisation

Plan- och
tillväxtutskottet
2014-04-22

Dnr 2014.408-20
Information om rapporten Bostadsmässiga
förutsättningar för ökat flyktingmottagande

Plan- och
tillväxtutskottet
2014-04-22

Dnr 2014.373-14
Byte av projektägarskap för NICT-projektet

Länsstyrelsen i
Norrbottens län
2014-04-17

Dnr 2014.400-43
Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
förgenomförande av orienteringstävling på
Kallaxheden och Ormberget

Länsstyrelsen i
Norrbottens län
2014-04-27

Dnr 2013.559-214
Överklagande av kommunfullmäktige i Luleå
kommun beslut från den 30 september 2013, § 202,
att anta detaljplan för del av Gäddvik, del av
Gäddvik 3:6

Länsstyrelsen i
Stockholms län
2014-04-25

Dnr 2014.419-10
Redovisning av kommuners arbete med nationella
minoriteter

Miljönämnden
2014-03-27

Dnr 2014.40-42
Yttrande om Havs- och vattenmyndighetens
redovisning av regeringsuppdrag om enskilda
avlopp – styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt
av små avloppsanläggningar

Miljönämnden
2014-04-24

Dnr 2014.265-50
Remiss om Trafikverkets åtgärdsprogram enligt 12
§ förordning (2004:675) om omgivningsregler

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Avsändare

Ämne

Tekniska förvaltningen
2014-04-09

Dnr 2014.363-00
Yttrande angående Biofuel Regions utredning
”Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i
Norr- och Västerbotten”

Kyrkstadsrådet
2014-04-25

Inbjudan till dialogmöte – världsarvet
Gammelstads kyrkstad

Kommunchefen och
kommunstyrelsens
ordförande
2014-02-20

Dnr 2014.204-10
Luleå kommuns synpunkter på eventuella
nedskärningar av kustbevakningen

Centerpartiet Kalix
kommunkrets
2014-04-14

Dnr 2014.369-53
Resor mellan busstationen i Luleå och Luleå
Airport

Smedsbyns
Husmodersförening
2014-04-22

Dnr 2014.397-736
Förslag på ändrade riktlinjer för färdtjänst

Landsbygdskommittén
2014-04-23

Sammanträdesprotokoll 2014-04-03

Luleå Kommunföretag
AB
2014-03-03

Sammanträdesprotokoll 2014-03-03

Bottenvikens Skärgård
2014-04-22

Dnr 2013.759-14
Samverkansavtal Bottenvikens skärgård –
kommunsamverkan

Kommunförbundet
Norrbotten
Mars 2014

Kommunförbundet Norrbottens nyhetsbrev mars
2014

Kommunrevisionen
2014-03-31

Dnr 2014.348-007
Övergripande granskning av fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Avsändare

Ämne

Kommunrevisionen
2014-04-14

Dnr 2012.815-12
Arbetsmarknadsinsatser för unga vuxna

Inbjudningar kurser/konferenser
Avsändare
Ämne
Urban Centre
Management

UCM Professional Basic, Offentlig sektor,
4-6 nov 2014, Malmö

Kommunal

Inbjudan till möte gällande bärfrågan, 15 april,
Rådstugatan 2, Luleå

Utvärderingsringen

Kommunerna och föreningslivet, att genomföra
analyser av det totala föreningsstödet, 13 maj
Stockholm

Kommunakuten

Ska kommunerna fortsätta att äga och driva
idrottsanläggningar? 5 juni Stockholm

Miklo

En dag får alla kommuner miljonprogram, 13 maj
Stockholm

Regionförbundet
södra Småland

Mötesplats migration/etablering/mångfald/SFI och
samhällsorientering, 27-28 maj, Halmstad

Sv Kommuner och
Landsting

Hur hanterar vi folkets röst? 8 maj Stockholm

Norrbottens
Handelskammare

Världshandelsdagen, 29 april Elite Stadshotell Luleå

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 96
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 2013.34-192
Serveringstillstånd för Restaurang Pastabacken

2014-04-14 § 87

Dnr 2014.294-042
Bidrag till förenings Sveriges
Byggnadsinspektörers konferens i Luleå 2014

2014-04-28 § 96

Plan- och tillväxtutskottet
Dnr 2013.860-86
Sponsring till föreningen Kultur utan gränser
(80 tkr från EU-potten)

2014-03-24 § 28

Dnr 2014.283-24
2014-03-24 § 22
Friköp av fastigheten Björkskatan 1:506 till Lulebo
AB (4,2 mkr)
Friköp av fastigheten Råneå 12:50 till Lulebo AB
(3,2 mkr)

2014-03-24 § 25

Friköp av fastigheten Hertsön 11:749 till Lulebo
AB (2,6 mkr)

2014-03-24 § 24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Delegat

Beslutsdatum

Friköp av fastgiheterna Hertsön 11:708 och
Hertsön 11:709 till Lulebo AB (1,6 resp 1,6 mkr)

2014-03-24 § 23

Deltagande vid Stockholm business arena 2014
(300 tkr ur anslaget 10 000 nya Luleåbor)

2014-03-24 § 27

Finansiering av projektet Förstudie innovativ och
strategisk företagsutveckling Filmpool Nord
2014-2018 (50 tkr anslås ur EU-potten)

2014-03-24 § 30

Finansiering av artist i samband med Luleå Pride
(200 tkr anslås ur EU-potten)

2014-03-24 § 29

Dnr 2014.372-14
Finansiering av Barents Basket Ball Games
(200 tkr anslås ur EU-potten)

2014-04-22 § 42

Dnr 2014.380-00
Tillförande av medel till personalkontorets
budget från anslaget för strategiska
utvecklingsinsatser (500 tkr anslås)

2014-04-22 § 41

Kommunchef
Dnr 2014.371-02
Överenskommelse om uttag av semester/kompensationsledighet

2014-02-26

Dnr 2014.386-105
Luleå kommun middagsvärd för 12 personer i
samband med besök från Södertälje kommun

2014-04-09

Dnr 2014.393-102
Luleå kommuns styrelserepresentant i Mare
Boreale (Jan Unga)

2014-04-16

Inköpschef
Utveckling av WebGIS

2014-04-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Delegat

Beslutsdatum

Chefen för Arbetsmarknadsförvaltningen
Anställningar mars månad 2014

2014-04-24

Stadsbyggnadschef
Anställningar februari/mars 2014

2014-02-28 – 03-24

Bostadsanpassningsbidrag mars månad 2014
(Ulla Andersson)

2014-04-02

Bostadsanpassningsbidrag mars månad 2014
(Lars-Ove Gustafsson)

2014-04-02

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 97
Överenskommelse mellan Polisen och Luleå kommun
Dnr 2014.388-193

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagen överenskommelse mellan Polisen och
Luleå kommun 2014-2016.

Sammanfattning av ärendet
Det finns ett övergripande avtal mellan Polisen och de olika kommunerna i
Norrbotten. Respektive kommun antar en mer detaljerad överenskommelse
utifrån sina specifika behov. Luleå har haft överenskommelser under många
år och den senaste var för tiden 2012-2013. Det arbete som skett redovisas i
separat bilaga.
Förslag till ny överenskommelse har tagits fram genom förslag från
verksamheterna i såväl kommunen som hos Polisen. Därefter har Trygghetsoch folkhälsorådet diskuterat och lämnat förslag på de områden som behöver
extra prioritering i samarbetet mellan kommunen och Polisen.
Samverkan sker inom många fler områden men överenskommelsen avser
enbart de områden där bägge parter behöver prioritera lite extra för att det
ska fungera. Det kan vara nya områden eller områden som inte riktigt
fungerar idag. Sammankallande för respektive område har utsetts.
De områden som föreslås är:
Krogar mot knark:
Klotter och skadegörelse:
Trafiksäkerhet:
Skotertrafik:
Upprätthålla trivseln:
Samverkan kring ungdomar:

Stadsbyggnadskontoret sammankallande
Tekniska förvaltningen sammankallande
Polisen sammankallande
Fritidsförvaltningen sammankallande
Stadsbyggnadskontoret sammankallande
Socialförvaltningen sammankallande

Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 92 beslutat föreslå
kommunstyrelsen anta föreslagen överenskommelse mellan Polisen och
Luleå kommun 2014-2016.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 97 (forts)

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan Polisen och Luleå kommun 2014-2016 (bilaga)
Sammanställning av arbete enligt Överenskommelse mellan Polisen och
Luleå kommun 2012-2013 (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 92
Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Polismyndigheten
Tekniska förvaltningen
Fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Kommunledingsförvaltningens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 98
Ansökan om samarbete Silva League i Luleå
Dnr 2014.34-04

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till arrangemanget Silva League med
1. marknadsförningsyta för en summa av 20 000 kronor samt hjälpa till att
marknadsföra evenemanget via storbildsskärmar vid Bergnäsbron,
Kulturens hus och Coop Norrbotten Arena samt via sociala medier.
2. Kommunledningsförvaltningen tillhandahåller internetuppkoppling via
Hälsans Hus under förutsättning att barn- och utbildningsförvaltningen
upplåter en lokal för sekretariat.
Vidare noteras att ett andra förvaltningar bidrar enligt nedan;
1) tekniska förvaltningen bidrar med vatten till duschar, tömning wc,
transporter
2) fritidsförvaltningen bidrar med ett finansiellt stöd om 10 000 kronor samt
hyresfritt nyttjande av foajén på Pontusbadet fredag den 23 maj från kl.
12.00 och så länge som tävlingen pågår under fredagen, samt annonsering
på fasadskylt Luleå Energi Arena från veckan innan arrangemanget
3) barn- och utbildningsförvaltningen bistår med vatten, el och mark för att
ställa upp eventuellt tält och s k bajamajor.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Bergnäsets AIK, OK Renen och Gammelstads IF anordnar finalen för Silva
League 2014 – elitserien i orientering. Föreningarna önskar samarbete och
ekonomiskt stöd med Luleå kommun enligt följande;
l. Reklam på Arenor och webbsida för 50 000 kronor
2. Stöd från följande förvaltningar;
– Tekniska förvaltningen - Vatten till duschar, tömning wc, transporter
– Kulturförvaltningen - Ljudanläggning
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 98 (forts)
– Barn- och utbildningsförvaltningen - Hälsans hus, Bälinge förskola
– Fritidsförvaltningen - Luleå Energi arena
3. Stöd från Luleå Energi - El och fiberanslutning
4. Hederspriser med Luleåkaraktär
5. Prisutdelare
Kommunledningsförvaltningen har 2014-01-22 överlämnat ärendet för
yttrande till kulturnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, fritidsnämnden, utvecklingskontoret, Luleå Energi AB
samt Lunet AB.

Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen har mot bakgrund av berörda
nämnders/förvaltningars yttranden och förslag gjort en sammanställning över
hur Luleå kommuns bidrag till arrangemanget Silva League kan se ut:
1. tekniska förvaltningen bidrar med vatten till duschar, tömning wc,
transporter
2. fritidsförvaltningen bidrar med ett finansiellt stöd om 10 000 kronor samt
hyresfritt nyttjande av foajén på Pontusbadet fredag den 23 maj från kl.
12 00 och så länge som tävlingen pågår under fredagen, samt annonsering
på fasadskylt Luleå Energi Arena från veckan innan arrangemanget
3. barn- och utbildningsförvaltningen bistå med vatten, el och mark för att
ställa upp eventuellt tält och s k bajamajor. Gräsytan vid Hälsans Hus kan
också upplåtas som Arena och målgång.
4. marknadsförningsyta för en summa av 20 000 kronor samt hjälpa till att
marknadsföra evenemanget via storbildsskärmar vid Bergnäsbron,
Kulturens hus och Coop Norrbotten Arena samt via sociala medier.
5. Kommunledningsförvaltningen tillhandahåller internetuppkoppling via
Hälsans Hus under förutsättning att barn- och utbildningsförvaltningen
upplåter en lokal för sekretariat.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 93 beslutat bifalla
kommunledningsförvaltningens förslag.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå punkt 1 men bifalla arbets- och
personalutskottets förslag i övrigt.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 98 (forts)
Ordföranden föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag i sin
helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag mot Anders Josefssons förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Kulturnämndens yttrande
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen avslå
ansökan med hänvisning till att orientering inte ligger inom kulturnämndens
ansvarsområde. Om kommunstyrelsen ser ett marknadsmässigt värde i
tävlingen och beslutar att tävlingen ska ses som en kommunövergripande
angelägenhet kan naturligtvis ett sådant beslut fattas.
Kulturnämnden har 2014-03-20 § 30 beslutat föreslå kommunstyrelsen avslå
ansökan med hänvisning till att orientering inte ligger inom kulturnämndens
ansvarsområde. Om kommunstyrelsen ser ett marknadsmässigt värde i
tävlingen och beslutar att tävlingen ska ses som en kommunövergripande
angelägenhet kan naturligtvis ett sådant beslut fattas.
Kostnader för bistådd hjälp enligt ansökan från tekniska förvaltningen torde
inrymmas i ordinarie budget evenemang. Men då ansökan berör flera
förvaltningar och kommunala bolag föreslår tekniska förvaltningen att frågan
om samarbete och total medfinansiering samordnas av kommunledningsförvaltningen och utvecklingskontoret via kommunkansliet och
kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har 2014-02-27 § 39 beslutat föreslå kommunstyrelsen
besluta bifalla ansökan enligt punkt 2 stöd från teknisk förvaltningen och att
hänvisa frågan till KLF och utvecklingskontoret för samordning av
kommunalt stöd via kommunstyrelsen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Fritidsnämnden
Fritidschefen har 2014-03-05 fattat ett beslut på delegation om att bidra med
finansiellt stöd om 10 000 kronor samt hyresfritt i foajén på Pontusbadet
fredag den 23 maj från kl 12.00 och så länge tävlingen pågår under fredagen
(stadssprint) samt annonsering på fasadskylt Luleå Energi Arena från veckan
innan arrangemanget.

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen har 2014-03-18 i skrivelse meddelat att
lokalerna vid Bälinge förskola inte lämpar sig för uthyrning. Däremot kan
barn- och utbildningsförvaltningen bistå med vatten, el och mark för att ställa
upp eventuellt tält och s.k. bajamajor.
Gräsytan vid Hälsans Hus kan också upplåtas som Arena och målgång.
Föreningarna måste säkerställa att området städas efter tävlingarnas slut.

Utvecklingskontoret
Utvecklingskontoret anser att detta evenemang kan bidra till att utveckla
Luleå som boende-, företags- och besöksstad. Utifrån detta avser
utvecklingskontoret att köpa marknadsförningsyta för en summa av 20 000
kronor samt hjälpa till att marknadsföra evenemanget via storbildsskärmar
vid Bergnäsbron, Kulturens hus och Coop Norrbotten Arena samt via sociala
medier. Utvecklingskontoret har idag inga hederspriser och anser att köpet
av marknadsföringsyta för 20 000 kronor är en rimlig sponsringsnivå till detta
evenemang.

Luleå Energi AB
Luleå Energi Elnät AB ser mycket positivt på denna typ av arrangemang men
har dock ingen möjlighet att sponsra elanslutningar eller elleveranser. Enligt
lagen ska elnätsavgifterna vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande.
Ett exempel är kravet på icke-diskriminering som innebär att ett nätföretag
inte får gynna en kund inom en kundkategori framför någon annan inom
samma kundkategori. Likadana kunder ska ha likadana avgifter.

Lunet AB
Lunet AB har ingen fiberanslutning till Bälinge och kan därför inte vara
behjälplig med anslutningar. Gällande fiberanslutningar till Gultzaudden
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ligger Lunets överlämningspunkt i ”Gamla lasarettet” och Luleå kommun har
sedan ett internt fastighetsnät inom området. För tävlingen torde Hälsans
Hus ligga optimalt för tävlingssekretariatet.

Beslutsunderlag
Ansökan om samarbete Silva League i Luleå
Delegationsbeslut för Fritidsnämnden 2014-03-05
Tekniska nämndens förslag 2014-02-27 § 39
Kulturnämndens förslag 2014-03-20 § 30
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande 2014-03-18
Utvecklingskontorets yttrande 2014-04-08
Luleå Energi AB: yttrande 2014-04-14
Lunet ABs yttrande 2014-04-11
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 93
Beslutet skickas till
Bergnäsets AIK
OK Renen
Gammelstads IF
Kulturnämnden
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Fritidsnämnden
Utvecklingskontoret
Ekonomikontoret
Luleå Energi AB
Lunet AB
IT-kontoret
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§ 99
Begäran till Regionala kollektivtrafikmyndigheten om
upphandling av skärgårdstrafik och beslut om trafikplikt
Dnr 2014.335-53

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen begär att Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM)
beslutar om trafikplikt för turbåtstrafik och pendlarbåttrafiken i Luleå
skärgård, att denna trafik tas in i länets trafikförsörjningsprogram och att
uppdra till Luleå kommun att genomföra upphandlingen.

Sammanfattning av ärendet
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) skriver i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Norrbottens län och Luleå kommun att när
det gäller sjötrafiken är kommunens mål att möjliggöra för Luleåbor utan
egen båt att kunna besöka och uppleva Bottenvikens skärgård med dess
unika fauna, djurliv och kultur. Detsamma gäller besökare och turister.
För fastboende i skärgården och sommarstugeägare ska skärgårdstrafiken
vara ett alternativ till egen båt och medföra en reducerad belastning i miljön
av avgaser, oljespill m.m. från båtmotorer. Den ska också möjliggöra för
boende på öarna att arbeta eller gå i skola på fastlandet. För boende på
fastlandet ska trafiken möjliggöra arbete ute på öarna. Detta ska gälla året
runt.
Eftersom kommunen enligt gällande konsortialavtal med den Regionala
kollektivtrafikmyndigheten, RKM, ska finansiera inomkommunal
kollektivtrafik måste kommunen ansöka om trafikplikt och intagande i
trafikförsörjningsprogram när ny upphandling ska göras.
Luleå kommun har under många år upphandlat skärgårdstrafik i Luleå
skärgård i form av arbetsbåtstrafik (pendeltrafik), turbåtstrafik, ”badbåten”
till Klubbviken och förfallstrafiken. Fritidsförvaltningen har resonerat med
Kollektivtrafikmyndigheten, Luleå lokaltrafik m.fl. om sjötrafik och
begreppet kollektivtrafik i Luleå skärgård. Utifrån definitionen i
lagstiftningens mening innefattas ”vardagsresande” men exempelvis inte
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resor till besöksmål. Det innebär att kollektivtrafik i skärgården avser
turbåtstrafik och pendlarbåtstrafik.
Fritidsnämnden har 2014-03-19 § 22 beslutat föreslå kommunstyrelsen att av
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM) begära beslut om trafikplikt för
turbåtstrafik och pendlarbåttrafiken i Luleå skärgård och att dessa tas in
kollektivtrafiken i länets trafikförsörjningsprogram.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 94 beslutat bifalla
fritidsnämndens förslag.

Sammanträdet
Ordföranden föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag med tillägg
att Luleå kommun uppdras att genomföra upphandlingen.

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

Beslutsunderlag
Fritidsnämndens förslag 2014-03-19 § 22
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 94
Beslutet skickas till
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Fritidsnämnden
Stadsbyggnadskontoret
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§ 100
Romska brobyggare
Dnr 2014.297-12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ett extra anslag för år 2014 på 74 tkr ges för
kostnader i samband med utbildningstillfällen för två romska brobyggare
samt 266 tkr för en tjänst mot arbetsmarknadsinsatser för pilotprojektets
målgrupp. Medel anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda
utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen söker 74 tkr för kostnader i samband med
utbildningstillfällen för två romska brobyggare samt 266 tkr för en tjänst mot
arbetsmarknadsinsatser för pilotprojektets målgrupp.

Ekonomikontorets yttrande
Under förutsättning att fullmäktige beviljar arbetsmarknadsförvaltningens
ansökan om 340 tkr år 2014 för pilotprojektet Romska brobyggare,
rekommenderar ekonomikontoret fullmäktige besluta att medel anvisas ur
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 83 beslutat bifalla
arbetsmarknadsförvaltningens förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
På regeringens uppdrag utsågs Luleå kommun att tillsammans med
Göteborg, Linköping, Malmö och Helsingborg utgöra pilotkommun för
inkludering av romer under år 2012-2015. I samband med denna nationella
satsning startade Skolverket en uppdragsutbildning för att utbilda romska
brobyggare som stöd i det arbetet. Utbildningen anordnas av Södertörns
högskola och pågår i två år på halvfart. Två personer är anställda inom Luleå
kommun som brobyggare något som är ytterst betydelsefullt för att nå
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måluppfyllelse inom pilotverksamheten. Utbildningen genomförs på distans
med samlingar tre dagar i månaden oftast i Stockholm.
Från och med hösten 2013 utgår ett bidrag på 30 tkr/läsår och brobyggare för
kostnader i samband med studieträffarna. Tidigare täckte Skolverket samtliga
kostnader. Denna förändring av bidraget innebär att pilotverksamheten
saknar 74 tkr för att täcka de kostnader som uppstår under år 2014 i samband
med studieträffarna.
För att öka måluppfyllelse i pilotprojektet samt utveckla metoder för att
förbättra förutsättningar för romer att komma in på arbetsmarknaden söker
förvaltningen ett extraanslag på 266 tkr för en anställning under 8 månader.

Beslutsunderlag
Kostnadsberäkning för brobyggarutbildning samt tjänst (bilaga)
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-04-07
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 83
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§ 101
Verksamhets- och revisionsberättelse för Luleå kommuns
personalstiftelse år 2013
Dnr 2014.392-91

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa resultat- och balansräkning per
2013-12-31, att årets resultat på 164 208,18 kronor balanseras i ny räkning
samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2013.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns personalstiftelse redovisar bifogad verksamhets- och
revisionsberättelse för år 2013.
Enligt stiftelsens stadgar ska kommunstyrelsen fatta beslut med anledning av
verksamhets- och revisionsberättelserna.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 97 beslutat att fastställa
resultat- och balansräkning per 2013-12-31, att årets resultat på 164 208,18
kronor balanseras i ny räkning samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för år 2013.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse (bilaga)
Balans- och resultaträkning (bilaga)
Revisionsberättelse (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 97
Beslutet skickas till
Personalkontoret
Luleå kommuns personalstiftelse
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§ 102
Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet
Pyramis
Dnr 2014.318-10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna reviderad förbundsordning för
samordningsförbundet Pyramis.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Pyramis har inrättats med stöd av lag om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser. Norrbottens läns landsting,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Luleå kommun ingår i
samordningsförbundet.
Syftet med förbundet är att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå
en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade
bedömningar och insatser som syftar till att den enskildes arbetsförmåga
förbättras.
Styrelsen för samordningsförbundet har 2014-03-24 godkänt reviderad
förbundsordning enligt bilaga.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 84 beslutat föreslå fullmäktige
godkänna reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Pyramis.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Pyramis (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 84
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§ 103
Förslag till ändring av förtursregler till bostad
Dnr 2013.196-10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förtur till bostad på grund av separation tas
bort samt att förtur kan beviljas enligt följande;
- prioritet 1, Akut medicinsk förtur
- prioritet 2, Social förtur.

Sammanfattning av ärendet
Arbets- och personalutskottet har 2013-04-29 § 110 beslutat återremittera
ärendet i avvaktan på resultatet av den utredning tekniska förvaltningen
initierat. Tekniska förvaltningen har återrapporterat resultatet av genomförd
utredning vid plan- och tillväxtutskottets sammanträde den 22 april 2014.

Lulebo AB
Mot bakgrund av tekniska förvaltningens slutrapport har VD för Lulebo AB
föreslagit att förtursreglerna på grund av separation tas bort och att två typer
av förtur ska finnas akut medicinsk förtur samt social förtur.
Prioritet 1 – Akut medicinsk förtur
Akuta medicinska skäl med läkarintyg som påvisar behov av bostad på
bottenvåning och/eller boende i fastighet med hiss. För att ansöka om en akut
medicinsk förtur krävs att sökande är folkbokförd i Luleå kommun sedan
minst ett år.
Prioritet 2 – Social förtur
Förturen gäller ärenden via kommunens tekniska förvaltning, och lägenheter
för nyanlända och PUT-boende via AMF. Förturen gäller även för ärenden
via socialförvaltningen/bostadsgruppen.
Borttagen förtur
Förslagen enligt skrivelsen innebär att förtur på grund av separation inte
längre är möjlig att ansöka om. Detta utesluter dock inte möjligheten för
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familjer med särskilda behov att erhålla bostad. Vi har sedan många år ett
nära samarbete med socialtjänsten i Luleå och i vårt gemensamma arbete
möts vi av familjesituationer med särskilda behov. Det rör sig om familjer där
barn far illa, misshandel, problem med ekonomin eller missbruk etc.
Tillsammans med socialtjänsten löses bostadssituationen för dessa familjer
eller individer. Socialtjänsten äger ansvaret att besluta om vilka ärenden som
ska lyftas i bostadsgruppen.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 102 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att förtur till bostad på grund av separation tas bort
och att förtur kan beviljas enligt
- prioritet 1, Akut medicinsk förtur
- prioritet 2, Social förtur.

Sammanträdet
Nina Berggård (v) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Med hänsyn till hur bostadssituationen sett ut en längre tid föreslår Lulebo i
bifogad skrivelse en förändring av regler när det gäller förtur vid separation.
Sedan en längre tid tillbaka fördelas en ansenlig mängd av lediga bostäder till
förturer. Antalet har ökat år från år, samtidigt som det finns allt färre
lägenheter. Vidare gör dagens familjeförhållanden med särkullebarn det allt
svårare att argumentera för förutsättningen gemensamma minderåriga barn.
Skulle även kategorin med särkullebarn komma att erbjudas förtur innebär
det att Lulebo till allra största delen fördelar bostäder till förturer.
Gällande förtursregler antogs i kommunstyrelsen 2000-04-10. Det finns tre
olika typer av förturer.
Förtur på grund av separation med gemensamma minderåriga barn (18
år)
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Medicinska skäl med läkarintyg
Social förtur, ärenden via tekniska förvaltningen i Luleå kommun som
avser lägenheter för nyanlända svenskar, vård och service samt PUTboende. Social förtur gäller även för ärenden vid Bostadsgruppen –
socialförvaltningen samt landsting, företag och föreningar som är i behov
av lägenhet till sin personal
Lulebos förslag är att förtur på grund av separation inte längre ska beviljas.
Lulebo har sedan många år ett nära och mycket bra samarbete med
socialtjänsten i Luleå och de möts bland annat av familjesituationer där barn
far illa, oavsett familjens konstellation. Lulebo har även en bostadskonsulent
som fungerar som en länk mellan socialtjänsten, berörd familj och Lulebo där
de tillsammans löser bostadssituationen för dessa familjer.
Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande över förslaget från
socialnämnden och tekniska nämnden.
Socialnämnden har 2013-03-22 § 47 beslutat uppdra till förvaltningschefen att
yttra sig rörande Lulebos förslag till ändring av förtur på grund av separation
med gemensamma minderåriga barn. Förtur på grund av separation ska gälla
även i fortsättningen utifrån den risk och konsekvensbedömning som
förvaltningen ser.
Tekniska nämnden har 2013-04-25 § 75 beslutat vidhålla att de nu gällande
förtursreglerna ska gälla även i fortsättningen.
Socialnämndens yttrande
Socialnämnden har förståelse för att bostadsbristen i Luleå innebär problem
för Lulebo att tillgodose behovet av lägenheter. Det är dock viktigt att se
frågan om bostadsförsörjning som en helhet och framförallt analysera
konsekvenserna av föreslagna åtgärder innan de verkställs.
En förändring eller avskaffning av förtursregler innebär inte att problemet att
finna bostad vid separation löses. Följande konsekvenser bedömer socialnämnden som påtagliga vid en eventuell förändring av förtursregler på
grund av separation med gemensamma minderåriga barn (18 år).
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1. Personer som genomgår skilsmässa kommer att söka sig till
socialförvaltningen för att få hjälp med bostadsförsörjning.
Socialförvaltningens uppdrag är inte att lösa kommunens bostadsbrist.
2. Framförallt kvinnor som lever i en destruktiv och våldsam relation kan se
sig tvungna att stanna kvar på grund av att de inte har någonstans att ta
vägen.
3. Socialnämnden delar jämställdhetskommitténs uppfattning angående
tolkningen av barns rättigheter. Självklart är det i första hand ett
föräldraansvar, lika viktigt är det dock att kommunala verksamheter och
bolag tar sitt samhälleliga ansvar när så krävs.
Socialnämnden föreslår att nuvarande förtursregler kvarstår med hänvisning
till de konsekvenser som beskrivits.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Lulebo AB 2013-02-26 (Bilaga)
Skrivelse från jämställdhetskommittén 2012-06-21 (bilaga)
Lulebos svar till jämställdhetskommittén 2012-08-02 (bilaga)
Jämställdhetskommitténs skrivelse 2012-09-10 (bilaga)
Socialnämndens yttrande 2013-03-22
Tekniska nämndens yttrande 2014-04-25
VD Lulebos skrivelse 2014-04-16
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 102
Beslutet skickas till
Lulebo AB
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Jämställdhetskommittén
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§ 104
Ändring av system för bostadskö för studenter vid LTU
Dnr 2014.394-10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ändra kösystem för studenter vid Luleå tekniska
universitet så att två separata köer införs, en för studentbostäder och en för
övriga lägenheter.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av nu gällande poängsystem avseende Luleå kommuns
bostadskö har Lulebo AB inlämnat förslag till förändring av kösystem för
studenter vid LTU.
Studentbostäder är en genomgångsbostad för studenter vid LTU under
studietiden. När en student idag skriver kontrakt för en studentbostad
nollställs köpoängen och de får börja spara poäng på nytt. Det försvårar för
personen ifråga att stanna kvar i vår kommun efter studietiden, eftersom
köpoängen sällan räcker till en ny bostad.
Med anledning av detta föreslår därför Lulebo AB två separata köer; en för
studentbostäder och en för övriga lägenheter. Detta skulle bidra till större
förutsättningar för Luleå kommun att behålla kompetens inom länet, och att
nå målet 10 000 fler invånare.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 103 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att ändra kösystem för studenter vid Luleå
tekniska universitet så att två separata köer införs, en för studentbostäder och
en för övriga lägenheter.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Lulebo ABs förslag 2014-04-16
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 103
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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2014-05-12

§ 104 (forts)
Beslutet skickas till
Lulebo AB
Luleå tekniska universitet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

28 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 105
Ekonomiskt stöd till utövare av handikappidrott
Dnr 2014.208-042

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Lundbäck medges ledighet med lön med
maximalt 100 timmar (25 dagar á 4 timmar) under aktuell anställningstid
(2013-12-02 till 2014-12-01). Medel för ändamålet anvisas ur anslaget för
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Handikapplandslaget för bordtennis har anhållit om ekonomiskt stöd till
Ingela Lundbäck som siktar på deltagande i VM i Peking i höst och på sikt
även Paralympics i Rio 2016.
Förbundskaptenen för handikapplandslaget i bordtennis refererar till det
faktum att Svenska Handikappidrottsförbundets och Riksidrotts förbundet
har varit mycket tillfredsställande men från årsskiftet har Riksidrottsförbundets elitstöd till idrotten dragits in. För Ingela Lundbäcks
del innebär det en minskning av stöd på ca 100 000 kronor/år.
Förutom ekonomiska resurser till bl a träning, läger och tävlingar är behovet
stort för Lundbäck att få bättre förutsättningar att ta ledigt från sitt arbete på
Luleå kommun. Under 2014 beräknas Lundbäck behöva ta ledigt ca 35-40
dagar från arbetet för att fullfölja sin satsning. Hennes tidigare arbetsgivare
beviljade ledighet med betalning men så är inte fallet nu.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 85 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att Lundbäck medges ledighet med lön med maximalt 100 timmar (25
dagar á 4 timmar) under aktuell anställningstid (2013-12-02 till 2014-12-01).
Medel för ändamålet anvisas ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

29 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 105 (forts)

Personalkontorets yttrande
Ingela Lundbäck är anställd vid stadsbyggnadskontoret som assistent från
2013-12-02 till 2014-12-01. Hennes uppdrag omfattar femtio procents
sysselsättningsgrad och arbetet medger stora möjligheter till anpassning till
hennes behov av träning, tävling etc. Stadsbyggnadskontoret har tidigare fått
frågan om ledighet med lön och ställde sig då tveksamma till det utifrån att
det skulle innebära en förtäckt sponsring.
Lundbäck innehar en så kallad trygghetsanställning vilket innebär att statliga
medel täcker upp en del kostnader för hennes tjänst. Vid kontakt med
Arbetsförmedlingen som beslutar om bidrag till trygghetsanställning
framkom att de inte kommer att omvärdera bidrag om arbetsgivaren ger
ledighet med lön.
Personakontoeret anser att det är rimligt med ekonomisk stöttning av en
framgångsrik idrottare som Lundbäck för att möjliggöra hennes satsningar.
Då det finns störa möjligheter att anpassa förläggningen av hennes arbete är
det också rimligt att begränsa möjligheten att medge ledighet med lön.
Ekonomikontoret har beräknat kostnaden till 6 000 kr.

Beslutsunderlag
Anhållan om ekonomiskt stöd till handkappidrotten (bilaga)
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2014-03-24
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 85
Beslutet skickas till
Ingela Lundbäck
Personalkontoret
Ekonomikontoret
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

30 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 106
Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli
förvaltningsområde för meänkieli
Dnr 2013.648-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget om att Luleå
kommun ska ansöka om att få bli förvaltningsområde för meänkieli. Ansökan
aktualiseras när finskt förvaltningsområde är etablerat i Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 § 229 att medborgarförslaget får
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet som framgår av yttrande
2014-01-08.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 86 beslutat föreslå fullmäktige
att avslå medborgarförslaget om att Luleå kommun ska ansöka om att få bli
förvaltningsområde för meänkieli.

Sammanträdet
Ordföranden (S) föreslår bifalla medborgarförslaget om att Luleå kommun
ska ansöka om att få bli förvaltningsområde för meänkieli. Ansökan
aktualiseras när finskt förvaltningsområde är etablerat i Luleå kommun.
Nina Berggård (V), Thomas Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Anette
Asplund (KD) bifaller ordförandens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

31 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 106 (forts)

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

Beskrivning av ärendet
Sveriges fem erkända nationella minoriteter är judar, romer, samer,
sverigefinnar och tornedalingar. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att
de har befolkat Sverige under lång tid och har eget språk och kultur.
År 2000 utsågs minoritetspolitiken till ett specifikt politikområde i Sverige
och under 2009 lades en ny minoritetspolitisk strategi fram av regeringen
med fokus på bland annat bevarande av minoritetsspråken och förstärkning
av de nationella minoriteternas inflytande.
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)
innehåller ett grundskydd och ett förstärkt skydd för de nationella
minoriteterna.
Grundskydd
Grundskydd gäller alla kommuner i Sverige och för samtliga fem nationella
minoriteter (judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar). Det
innebär bland annat att:
- förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna
om deras rättigheter
- det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de
nationella minoritetsspråken
- det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige
- barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket ska främjas särskilt
- förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda
med representanter för minoriteterna i sådana frågor
Förstärkt skydd
Utöver grundskyddet innehåller minoritetslagen ett förstärkt skydd för
samiska, finska respektive meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

32 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 106 (forts)
I förvaltningsområden har enskilda rätt att använda samiska, finska
respektive meänkieli i sina skriftliga och muntliga kontakter med
myndigheter. Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och
förskola helt eller delvis på sitt minoritetspråk.
Luleå kommun
Luleå kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan 1 februari 2013 och
samordnaren för finskt förvaltningsområde påbörjade sin tjänst den 1 oktober
2013. Arbetet är i inledningsfasen och det finns mycket kvar att göra för att
förverkliga det finska förvaltningsområdet. För verksamheterna innebär
implementeringen ett förändringsarbete som tar tid och resurser.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är viktigt att följa upp och
utvärdera resultaten och erfarenheterna från implementeringen av finskt
förvaltningsområde innan ytterligare åtaganden övervägs.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Stig Aspholme (bilaga)
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-01-08
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 86

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

33 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 107
Remiss av departementspromemorian En tydligare
beredning av myndighetsföreskrifter
Dnr 2014.315-10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kansliets förslag till yttrande över rubricerat
betänkande. Kansliet bedömer att förslagen kommer att få de positiva effekter
som eftersträvas och tillstyrker förslagen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått möjlighet att yttra sig över en departementspromemoria med förslag på ändringar av regelverket som styr de statliga
myndigheterna vid deras utfärdande av föreskrifter. Bland annat föreslås att
en statlig myndighet ska inhämta regeringens medgivande innan den
beslutar om föreskrifter med inte oväsentliga ekonomiska konsekvenser för
t.ex. kommuner. I promemorian lämnas också förslag på att den
konsekvensutredning som myndigheter ska göra vid sin regelgivning ska
vara mer omfattande än vad som är fallet idag beträffande bl.a.
föreskrifternas inverkan på den kommunala självbestämmanderätten.
Kansliet bedömer att förslagen kommer att få de positiva effekter som
eftersträvas och tillstyrker förslagen.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 98 beslutat föreslå
kommunstyrelsen överlämna kansliets förslag till yttrande över rubricerat
betänkande.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kansliets synpunkter
Ett uttalat syfte med förslagen är att tydliggöra processen för statliga
myndigheters beslut om föreskrifter och att konsekvenserna av föreskrifter
framöver på ett tydligare sätt ska redovisas för kommuner och andra berörda.
Kravet på regeringens medgivande när det gäller föreskrifter med inte
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

34 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 107 (forts)
oväsentliga ekonomiska konsekvenser anges kunna förbättra
förutsättningarna för bl.a. kommuner att planera sin verksamhet. Kansliet
bedömer att de förändringar som föreslås i promemorian kommer att få de
gynnsamma effekter som eftersträvas och tillstyrker därför förslaget i sin
helhet.

Beslutsunderlag
Finansdepartementets promemoria ”En tydligare beredning av
myndighetsärenden” (Ds 2014:10)
Kansliets yttrande 2014-04-15 (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 98
Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

35 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 108
Redovisning av handläggning av medborgarförslag
Dnr 2014.381-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens
kansli 2014-04-15 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
medborgarförslag.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i oktober
2013.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 99 rekommenderat
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att godkänna upprättad förteckning
över handläggningen av medborgarförslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

36 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 108 (forts)

Beslutsunderlag
Förteckning över handläggning av medborgarförslag
2014-04-15 (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 99

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

37 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 109
Redovisning av handläggning av motioner
Dnr 2014.382-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av motioner.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens
kansli 2014-04-15 upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
motioner.
Föregående redovisning lämnades vid fullmäktiges sammanträde i december
2013.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 100 rekommenderat
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att godkänna upprättad förteckning
över handläggningen av motioner.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Förteckning över handläggning av motioner 2014-04-15 (bilaga)
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

38 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 109 (forts)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 100

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

39 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 110
Sammanträdesordning för år 2015
Dnr 2014.398-10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa upprättat förslag till
sammanträdesordning för år 2015 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kansliet har utarbetat bifogat förslag till sammanträdesordning för år 2015.
Förslaget innebär att arbets- och personalutskottet sammanträder 2 gånger
per månad. Plan- och tillväxtutskottet, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad (undantaget juli
månad). Budgetutskottet har 10 inplanerade sammanträden under året.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 101 rekommenderat
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige fastställa upprättat förslag till
sammanträdesordning för år 2015 enligt bilaga.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kansliets förslag till sammanträdesordning för år 2015 (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 101

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

40 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 111
Uppföljning av granskningsrapport om
dricksvattenförsörjning från 2011
Dnr 2014.15-007

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att informera kommunrevisionen om att
pågående översyn av samhällsbyggnadsprocessen renderar i förslag på
organisation och ansvarsfördelning som föreläggs fullmäktige i augusti.

Sammanfattning av ärendet
Revisionsbyrån KPMG har på uppdrag av kommunrevisorerna gjort en
uppföljning av granskningsrapporten om dricksvattenförsörjning från 2011.
Syftet med uppföljningen är att se huruvida tekniska nämnden vidtagit
åtgärder utifrån synpunkterna i granskningsrapporten.
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att den långsiktiga
planeringen av VA-frågorna följs och samordnas av kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden har 2014-02-27 § 35 beslutat avge yttrande till
kommunrevisionen.
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande med
anledning av revisionens förslag.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 104 beslutat bifalla
kommunledningsförvaltningens förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens slutdokument Uppföljning dricksvattenförsörjning
(bilaga)
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-16
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 104
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

41 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 111 (forts)
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

42 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 112
Bostadsmässiga förutsättningar för ett ökat mottagande av
nyanlända flyktingar i Luleå kommun
Dnr 2014.399-13

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utredningen och konstaterar att det
inte finns fler bostäder att anvisa år 2014 än tidigare år. I takt med att
bostadsbyggandet ökar och kommunala verksamheters lokaler frigörs kan
fler lägenheter göras tillgängliga för mottagande av flyktingar.

Reservation
Nina Berggård (v) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-14 § 8 att uppdra till kommunchefen att
se över möjligheterna att öka flyktingsmottagandet ytterligare i kommunen.
Kommunchefen har via tekniska förvaltningen utrett de bostadsmässiga
förutsättningarna för ett ökat flyktingmottagande.
De senaste åren har kommunen tagit emot 80 - 100 nyanlända varje år. En
grundläggande förutsättning för ett ökat åtagande är tillgång till bostäder av
varierande storlek, fördelade på olika bostadsområden.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-28 § 105 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att godkänna utredningen och konstaterade att det
inte finns fler bostäder att anvisa år 2014 än tidigare år. I takt med att
bostadsbyggandet ökar och kommunala verksamheters lokaler frigörs kan
fler lägenheter göras tillgängliga för mottagande av flyktingar.

Sammanträdet
Nina Berggård (v) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag med
skriftligt tilläggsyrkande att kommunstyrelsen uppdrar till
stadsbyggnadskontoret att senast under oktober 2014 återkomma med förslag
på var fler bostäder ska byggas eller på andra sätt göras tillgängliga för
kommunens möjlighet att snarast ta emot fler flyktingar.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 112 (forts)

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Nina Berggårds tilläggsyrkande under proposition och
finner att arbets- och personalutskottet avslår tilläggsyrkandet.
Nina Berggård (v) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Bostadsmässiga förutsättningar för ökat mottagande av nyanlända
flyktingar i Luleå (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 105
Skriftlig reservation från vänsterpartiet (bilaga)
Beslutet skickas till
Kansliet
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 113
Val av revisor i Stiftelsen Samfond för allmän
undervisning för år 2014
Dnr 2014-361-102

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Johanna Sandberg Rova, KPMG Luleå till
revisor i Stiftelsen Samfond för allmän undervisning för år 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse revisor i Stiftelsen Samfond för allmän
undervisning för år 2014.
För år 2013 valdes Johanna Sandberg Rova, KPMG, Luleå som revisor.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 89 föreslagit kommunstyrelsen
utse Johanna Sandberg Rova, KPMG Luleå till revisor i Stiftelsen Samfond för
allmän undervisning för år 2014.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-08
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 89
Beslutet skickas till
Johanna Sandberg Rova, KPMG Luleå
Stiftelsen Samfond för allmän undervisning
Kansliet
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§ 114
Val av revisor i Stiftelsen Norrbottensteatern för år 2014
Dnr 2014.360-102

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Johanna Sandberg Rova, KPMG Luleå till
revisor i Stiftelsen Norrbottensteatern för år 2014 med Ulrika Öhlund KPMG
Luleå som ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse revisor i Stiftelsen Norrbottensteatern för år
2014.
För år 2013 valdes som ordinarie revisor Johanna Sandberg Rova, KPMG,
Luleå och som ersättare Annica Brännström, KPMG Luleå.
Arbets- och personalutskottet har 2014-04-14 § 90 föreslagit kommunstyrelsen
besluta utse Johanna Sandberg Rova, KPMG Luleå till revisor i Stiftelsen
Norrbottensteatern för år 2014 med Ulrika Öhlund KPMG Luleå som
ersättare.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-04-08
Arbets- och personalutskottets beslut 2014-04-14 § 90
Beslutet skickas till
Johanna Sandberg Rova, KPMG Luleå
Stiftelsen Norrbottensteatern
Kansliet
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§ 115
Markanvisning till Peab Sverige AB på del av fastigheten
Björsbyn 1:12 i Luleå kommun
Dnr 2014.287-24

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Peab Sverige AB erhåller markanvisning
till ett område för ca 21 radhus på Granskogsgatan inom Hällbacken
etapp 2,
2. Markanvisningen ska gälla till 2015-12-31,
3. Peab Sverige AB äger rätt att förvärva området för 210 000 kr per radhus
och i övrigt enligt nedanstående villkor,
4. Stadsbyggnadschefen ges rätt att underteckna erforderliga
köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
På Hällbacken etapp 2 längs Granskogsgatan finns i gällande detaljplan ett
område avsatt med drygt 20 illustrerade radhustomter. Peab Sverige AB har
2014-02-10 kommit in med en begäran om markanvisning för byggande av
radhusen inom området. Peab har byggt radhus på Kronanbacken som är
mycket populära och nu vill man bygga vidare på det konceptet men med en
utformning som passar Hällbacken. Peab vill gärna starta försäljning av
radhusen till sommaren 2014.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att Peab Sverige AB erhåller markanvisning
för att uppföra radhus på Granskogsgatan på Hällbacken etapp 2 inom del av
Björsbyn 12:1. Markanvisningen föreslås gälla med nedanstående villkor.
Markanvisningen ska gälla under förutsättning av att Peab Sverige AB
påbörjar husproduktion i väsentlig omfattning senast 2015-12-31. Innan
husproduktion påbörjas ska bolaget redovisa tidplan för husproduktionen
och dess färdigställande. Minst 60% av radhusen ska erbjudas kommunens
tomtkö. Övriga radhus äger Peab rätt att själva fördela. Peab äger rätt att
förvärva marken i befintligt skick för 210 000 kr per radhus. Peab svarar för
allt arbete och alla åtgärder inom det anvisade området. Bolaget betalar alla

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

47 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12

§ 115 (forts)
kostnader för fastighetsbildning, bygglov inkl planavgift, va-anläggning, el
mm enligt gällande taxor.
Om Peab Sverige AB inte har påbörjat husproduktion i väsentlig omfattning
senast 2015-12-31 förfaller denna markanvisning utan rätt för Peab till
ersättning för nedlagda kostnader.
Stadsbyggnadskontoret har 2014-03-07 föreslagit plan- och tillväxtutskottet
besluta att Peab Sverige AB erhåller markanvisning till ett område för ca 21
radhus på Granskogsgatan inom Hällbacken etapp 2. Markanvisningen ska
gälla till 2015-12-31. Peab Sverige AB äger rätt att förvärva området för
210 000 kr per radhus och i övrigt enligt nedanstående villkor.
Stadsbyggnadschefen ges rätt att underteckna erforderliga köpehandlingar.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-03-24 § 26 föreslagit kommunstyrelsen
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 2 (bilaga)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-03-07
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-03-24 § 26
Beslutet skickas till
Peab Sverige AB
Stadsbyggnadskontoret
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§ 116
Förslag till nytt område för lokalt ledd utveckling (f d
Leaderområden Mare Boreala och Spira fyrkanten)
Dnr 2014.288-14

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget att slå samman
leaderområdena Spira fyrkanten och Mare Boreale. Utvecklingskontorets
yttrande får utgöra Luleå kommuns svar på Mare Boreales förfrågan.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Leader är en metod för landsbygdsutveckling, som bygger på initiativ och
drivkraft hos de lokala människorna. I förra landsbygdsprogrammet 2007–
2013, har det funnits möjlighet att arbeta med lokal utveckling genom
Leaderområden. Den möjligheten kommer att finnas kvar även i nästa
programperiod, år 2014–2020. Metoden har döpts om till lokalt ledd
utveckling.(på engelska Community-Led Local Development, CLLD).
Genom metoden för lokalt ledd utveckling kommer man fortsättningsvis att
kunna engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina
utvecklingsprojekt.
Styrelserna för Leaderområdena Mare Boreale och Spira Fyrkanten vill att
Luleå kommun ställer sig bakom förslaget till att det bildas ett utvecklingsområde för Lokalt Ledd Utveckling genom att slå ihop områdena för Mare
Boreale och Spira Fyrkanten.
Styrelserna för Mare Boreale och Spira Fyrkanten ber också om Luleå
kommuns mandat att påbörja arbetet med att tillsammans ta fram en lokal
strategi för det ovan utpekade utvecklingsområdet inför programperioden
2014-2020.
Utvecklingskontoret har 2014-03-10 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
ställa sig bakom förslaget att slå samman leaderområdena Spira fyrkanten
och Mare Boreale samt att utvecklingskontorets yttrande får utgöra Luleå
kommuns svar på Mare Boreales förfrågan.
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Plan- och tillväxtutskottet har 2014-03-24 § 31 bifallit utvecklingskontorets
förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
I programperioden för 2007-2013 har det funnits totalt 63 Leaderområden i
Sverige. Ett Leaderområde är ett geografiskt avgränsat område, med egen
strategi för utvecklingsinsatserna samt en egen budget. De olika lokala
utvecklingsprojekten har kunnat ansöka om medel från denna budget som
bestått av medel från Landsbygdsprogrammet, lokal och regional offentlig
medfinansiering. Sannolikt kommer antal utvecklingsområden att bli färre.
Regeringen har nu beslutat att tillämpa lokalt ledd utveckling i alla fyra
struktur- och investeringsfonder. Detta innebär konkret att
utvecklingsområden har möjlighet att förutom pengar för fiske- och
landsbygdsutveckling även söka pengar för exempelvis social utveckling och
kompetensutveckling. Det gör det också möjligt att kunna få med tätorter
och på så sätt kunna ta ett helhetsgrepp över områdets utveckling.
Jordbruksverket(JBV) kommer att tillsätta en urvalskommitté under våren
2014. Denna kommitté kommer att välja ut och prioritera vilka strategier och
utvecklingsområden som ska godkännas.
Under april och maj vill JBV få in en intresseanmälan från de grupper som
har för avsikt att bilda ett utvecklingsområde. Då fås en bild över vilka
områden som är på gång och komma i kontakt med dessa grupper.
Varje grupp kan lämna in en ansökan under september för att få ekonomiskt
stöd för sina kostnader att skriva strategierna. JBV räknar med att
strategierna ska vara inlämnade 1 december. Dessa ska då behandlas av
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urvalskommittén. Förhoppningsvis kommer besked om vilka LAG-grupper
som godkänns i mars 2015.
Därefter ska godkända grupper komplettera sina strategier, bilda förening,
samt beskriva organisationsstruktur med mera mer ingående. JBV räknar
med att ansökningarna om driftsstöd och eventuellt även kunna prioritera
projekt kommer igång efter sommaren och att projektstöden kan börja
utbetalas från januari 2016.
Utvecklingskontorets yttrande
Tanken är att lokal utveckling genomförs mest effektivt av dem som bor och
verkar i ett område. Ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och
ideella aktörer i en bygd har möjlighet att gemensamt söka om att bilda ett
lokalt utvecklingsområde.
De ska också skriva en lokal utvecklingsstrategi. Framtagandet av strategin
behöver göras med en bred förankring. Grunden för strategin ska vara den
regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS, är framtagen i ett brett
partnerskap och visar vilka åtgärder som är viktigast för länets sysselsättning
och tillväxt. RUS är tänkt att fungera som ett paraply för andra
utvecklingsprogram.
Den lokala utvecklingsstrategin ska också förankras i kommunernas
översiktsplaner, där också hela områdets utvecklingspotential finns
beskriven.
Det är angeläget att i god tid starta en dialog inom och mellan de lokala
partnerskapen för att övergången ska bli bra. Det handlar om att vi ska lyfta
blicken för att komma längre. Förhoppningen är att framtida samarbeten ska
fördjupas ännu mer, till företagens, kommunernas, föreningarnas och ytterst
såväl bygdens som den enskildes bästa.
Det finns ett behov av att bryta tendensen att lokalt utvecklingsarbete på
landsbygd sker isolerat från utvecklingsplaneringen i stad och region.
Genom att nyttja flera fonder kan vi skapa en gemensam strategisk ram för
utvecklingsarbetet.
Samtliga kommuner har utmaningar som kan behöva stöd från både
regionalt och statligt håll vad gäller exempelvis energi, infrastruktur,
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bredband med mera. Medlen kan förhoppningsvis koppla aktörer med olika
medel närmare varandra som drar nytta av varandras arbeten.
Framgångskonceptet är att samarbeta - alla organisationer, kommuner och
företag måste arbeta för gemensamma målsättningar. Kunskapsöverföringen
är särskilt viktig när nya utvecklingsstrategier ska skrivas.
Det framtida utvecklingsområdet för Lokalt Ledd Utveckling består av:
Kalix, Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner samt kustdelarna (E4’an
mot kusten) av Haparanda och Skellefteå kommuner.
Landsbygdsutvecklarna inom fyrkanten och Kalix dvs. det vi kallar för
femkanten, har ett pågående samarbetet som har fått förstudiemedel av
Landstinget och Länsstyrelsen för 2014. Inom detta samarbete är man överens
om att ett framtida utvecklingsområde kommer att utveckla denna region.
Genom att slå ihop områdena för Mare Boreale och Spira Fyrkanten till ett
gemensamt utvecklingsområde kan man räkna med att verksamhetens
kvalité och kompetens ökar samt att administrationen kommer att
kostnadseffektiviseras.
Lule Byaforum har haft sitt möte den 23 januari 2014 och föreslår att det
bildas ett leaderområde enligt det förslag som styrelserna för Mare Boreael
och Spira Fyrkanten lämnat.
Landsbygdskommittén har på sitt möte, daterad 2014-01-30, enhälligt ställt
sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag
Förfrågan från Mare Boreale och Spira Fyrkanten (bilaga)
Utvecklingskontorets yttrande 2014-03-10 (bilaga)
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-03-24 § 31
Beslutet skickas till
Mare Boreale
Spira Fyrkanten
Utvecklingskontoret
Kansliet
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§ 117
Detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:405
Dnr 2014.375-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Porsön, del av
Porsön 1:405.

Sammanfattning av ärendet
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra byggande av student- och
forskarlägenheter i anslutning till Luleå Tekniska Universitet (LTU). Marken
används idag till största delen som parkering. I arbetet med planen löses även
parkeringsfrågor för närliggande kontor från tidigare planering.
Behoven av fler studentbostäder och helst nära LTU är stort. Akademiska hus
som äger marken har för avsikt att utveckla universitetet, med nya lokaler
främst inom det område som redan är bebyggt för den verksamheten och ser
gärna att verksamheter och boende som gynnar universitet kan byggas i dess
direkta närhet.
Planområdet är beläget direkt norr om Luleå tekniska universitet, vid
Laboratorievägen. Planområdet gränsar kontorsfastigheten Porsön 1:405
(tidigare Erisoft).
Planen ger plats för ca 250 student och forskarlägenheter i byggnader mellan
2 och 7 våningar. De högre husen placerade närmast universitetsbebyggelsen. Inom planen ryms även parkeringar för bostäderna samt
parkering i ett eller två plan för den angränsande kontorsfastigheten.
Planens nordligaste del övergår till allmän platsmark med användningen
Natur och kommer efter att planen har vunnit laga kraft att övergå i
kommunal ägo.
Översiktsplan 2013 anger att inom campusområdet ska byggnader och
anläggningar för universitets verksamhet prioriteras samt att studentbostäder ska prioriteras i stråket mellan Porsön och Luleå centrum liksom
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övrig förtätning av området. Den möjliggör dock byggande av nya
studentbostäder i ett område där universitet har uttryckt att ett sådant
byggande skulle gynna deras verksamhet.
Utredningar med hänsyn till geotekniska förhållanden och förutsättningar för
utbyggnad har använts som underlag till planen, och sammanfattats i
planbeskrivningen. Dessa utredningar har varit tillgängliga för allmänheten
under samråds- och granskningstiden, men bifoga inte planhandlingarna.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att godkänna
utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av Porsön, del av Porsön 1:405.
Byggnadsnämnden har 2014-04-01 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige besluta att godkänna utlåtandet och att anta
detaljplanen för del av Porsön, del av Porsön 1:405.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-04-22 § 37 beslutat bifalla
byggnadsnämndens förslag.

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

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag 2014-04-01 § 39
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-04-22 § 37
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Detaljplan för del av Skurholmen, del av Skurholmen 8:1,
Småbåtshamn, Toppgatan
Dnr 2014.376-214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Skurholmen, del
av Skurholmen 8:1, Småbåtshamn, Toppgatan.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun arbetar med planering och projektering av ett nytt
huvudstråk för vatten och avlopp, den så kallade Östra Länken. Detaljplanens
syfte är att möjliggöra en sådan utbyggnad genom att planlägga den
markutfyllnad som kommer att ske i samband med ledningens
framdragande, som parkmark. Ytterligare ett syfte är att möjliggöra en ny
utformning av den befintliga småbåtshamnen.
Detaljplanen är belägen på Skurholmsfjärdens östra sida, mellan Västra
Brogatan och Gränsgatans förlängning. Genomförda markundersökningar
har visat på förekomst av markföroreningar i planområdet. Hantering av
föroreningar inklusive provtagning finns beskrivet, och kommer att regleras, i
den tillståndsansökan för vattenverksamet som lämnats in till mark- och
miljödomstolen (målnummer M 1330-13) för ledningsarbeten omfattande
Östra länken etapp 4a.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att godkänna
utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av Skurholmen, del av Skurholmen 8:1, Småbåtshamn, Toppgatan.
Byggnadsnämnden har 2014-04-01 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige besluta att godkänna utlåtandet och att anta
detaljplanen för del av Skurholmen, del av Skurholmen 8:1, Småbåtshamn,
Toppgatan.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-04-22 § 38 beslutat bifalla
byggnadsnämndens förslag.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag 2014-04-01 § 40
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-04-22 § 38

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

56 (61)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunledningsförvaltningen

2014-05-12
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Detaljplan för del Skurholmen, del av Skurholmen 8:1,
Pumpstation, Svetsargränd
Dnr 2014.377-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Skurholmen, del
av Skurholmen 8:1, Pumpstation, Svetsargränd.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun arbetar med planering och projektering av ett nytt
huvudstråk för vatten och avlopp, den så kallade Östra länken. Huvudsyftet
med detaljplanen är att möjliggöra en sådan utbyggnad genom att tillskapa
en byggrätt för en ny pumpstation på mark som idag är planlagd för
parkändamål. Byggrätten reglerar pumpstationens högsta tillåtna höjd och
den största yta som pumpstationen får uppta. Detaljplanen reglerar även
Svetsargränd, omgivande parkmark med gång-, cykel- och mopedväg samt
strandskyddet.
Den nya pumpstationen angränsar till mark som är planlagd för
småindustriändamål. Avståndet till närmaste bostad är ca 100 meter.
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att godkänna
utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av Skurholmen, del av Skurholmen 8:1, Pumpstation, Svetsargränd.
Byggnadsnämnden har 2014-04-01 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige besluta att godkänna utlåtandet och att anta
detaljplanen för del av Skurholmen, del av Skurholmen 8:1, Pumpstation,
Svetsargränd.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-04-22 § 39 beslutat bifalla
byggnadsnämndens förslag.
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§ 119 (forts)

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

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag 2014-04-01 § 41
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-04-22 § 39
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§ 120
Detaljplan för del av Kronan, del av Skurholmen 8:1 m fl
Svartövägen-Kronbacksvägen
Dnr 2014.378-214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Kronan, del av
Skurholmen 8:1 m fl, Svartövägen-Kronbacksvägen.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun arbetar med planering och projektering av ett nytt
huvudstråk för vatten och avlopp, den så kallade Östra länken. Detaljplanens
syfte är att möjliggöra en sådan utbyggnad genom att planlägga den
markutfyllnad som kommer att ske i samband med ledningens
framdragande, som parkmark. Ytterligare ett syfte är att möjliggöra en
cirkulationsplats i korsningen Svartövägen-Kronbacksvägen.
Detaljplanen möjliggör att ny mark, ca 2 ha, kan tillskapas genom utfyllnader
väster om Svartövägen, vid Kronbacksvägens förlängning.
Markutfyllnaderna kommer att variera i bredd med mellan ca 30 meter till ca
100 meter längre ut än nuvarande strandlinje, och ska iordningställas som
allmänplats för parkändamål. Detaljplanen möjliggör även att korsningen
Svartövägen-Kronbacksvägen kan byggas om till en cirkulationsplats med en
ny gång- och cykelport strax söder därom. Utformningen av porten medför
att Svartövägen kommer att höjas med som mest ca 1,5 meter.
En inventering av Skurholmsfjärden visar att det finns två arter i fjärden som
är upptagna på artdatabanken rödlista: barklöst sträfse och bandnaten. Av
inventeringen framkommer också att arten barklöst sträfse kommer att
påverkas negativt i samband med utfyllnadsarbetet varför skadeförebyggande åtgärder föreslås. Frågan finns beskrivet, och kommer att regleras,
i den tillståndsansökan för vattenverksamet som lämnats in till mark- och
miljödomstolen (målnummer M 1330-13) för ledningsarbeten omfattande
Östra länken etapp 4a.
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§ 120 (forts)
Stadsbyggnadskontoret föreslår byggnadsnämnden besluta att godkänna
utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av Kronan, del av Skurholmen 8:1 m fl; Svartövägen-Kronbacksvägen.
Arbetsutskottet har 2014-03-18 § 35 föreslagit byggnadsnämnden besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag. Vid arbetsutskottets
sammanträde reserverade sig Lars Pohjanen (C) mot arbetsutskottets beslut.
Vid byggnadsnämndens sammanträde reserverade sig Lars Pohjanen (C) mot
byggnadsnämndens beslut.
Byggnadsnämnden har 2014-04-01 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige besluta att godkänna utlåtandet och att anta
detaljplanen för del av Kronan, del av Skurholmen 8:1 m fl, SvartövägenKronbacksvägen.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-04-22 § 40 beslutat bifalla
byggnadsnämndens förslag.

Sammanträdet
Carola Lidén (C) inlämnar skriftligt förslag om att detaljplan för
Kronanvägen ska beslutas innan kommunfullmäktige beslutar om detaljplan
för del av Kronan, del av Skurholmen 8:1 m fl, Svartövägen –
Kronbacksvägen.
Lenita Ericson (S) föreslår bifalla plan- och tillväxtutskottets förslag.
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag mot Carola Lidéns
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller plan- och tillväxtutskottets
förslag.
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
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Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag 2014-04-01 § 42
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-04-22 § 40
Skriftlig reservation från centerpartiet (bilaga)
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