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§ 84
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.
Avsändare
Länsstyrelsen
2014-04-15

Ämne
Dnr 2014.331-102
Mattias Öhman har utsetts till ny ledamot för
socialdemokraterna i kommunfullmäktige efter
Anita Geijer t o m 2014-10-31. Åse Kaati har utsetts
till ny ersättare för samma tid.

Länsstyrelsen
2014-04-15

Dnr 2014.332-102
Robert Lundqvist har utsetts till ledamot för
rättvisepartiet socialisterna efter David Hedberg
t o m 2014-10-31. Thom Nilsson har utsetts till ny
ersättare för samma tid.

Utdragsbestyrkande
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§ 85
Romska brobyggare
Dnr 2014.297-12

Kommunfullmäktiges 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.
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 100 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla förslaget.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 85 (forts)

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
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
Kommunstyrelsens förslag 2014-05-12 § 100
Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 86
Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet
Pyramis
Dnr 2014.318-10

Kommunfullmäktiges 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.
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 102 beslutat bifalla kommunstyrelsens
förslag.

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

Beslutsunderlag
Reviderad förbundsordning för samordningsförbundet Pyramis (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-14 § 84

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

6 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 86 (forts)
Kommunstyrelsens förslag 2014-05-12 § 102
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Pyramis
Arbetsmarknadsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 87
Medborgarförslag om att Luleå kommun ska bli
förvaltningsområde för meänkieli
Dnr 2013.648-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget om att Luleå
kommun ska ansöka om att få bli förvaltningsområde för meänkieli och att
ansökan inlämnas innan kommande ansökningsomgångs utgång den 1 april
2015.

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.
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.
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 106 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta att bifalla medborgarförslaget och att ansökan aktualiseras när finskt
förvaltningsområde är etablerat i Luleå kommun.

Sammanträdet
Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag, med
tilläggsyrkande att Luleå kommun ansöker om att bli förvaltningsområde för
meänkieli senast den 1 april 2015.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 87 (forts)
Göran Thyni (RS), Carola Lidén (C), Stefan Tornberg (C), Ylva Mjärdell (FP)
Anette Asplund (KD), Jörgen Naalisvaara (MP), Annika Eriksson (MP), Nina
Berggård (V) och Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla Thomas Olofssons
förslag och tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Thomas Olofssons förslag och tilläggsyrkande under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget och tilläggsyrkandet.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 87 (forts)
Förstärkt skydd
Utöver grundskyddet innehåller minoritetslagen ett förstärkt skydd för
samiska, finska respektive meänkieli i de så kallade förvaltningsområdena.
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
Kommunstyrelsens förslag 2014-05-12 § 106
Beslutet skickas till
Stig Aspholme
Kanslikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 88
Redovisning av handläggning av medborgarförslag
Dnr 2014.381-008

Kommunfullmäktiges 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 beslutat föreslå fullmäktige
att godkänna upprättad förteckning över handläggningen av
medborgarförslag.
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 108 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 88 (forts)

Beslutsunderlag
Förteckning över handläggning av medborgarförslag
2014-04-15 (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 99
Kommunstyrelsens förslag 2014-05-12 § 108
Beslutet skickas till
Kanslikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 89
Redovisning av handläggning av motioner
Dnr 2014.382-008

Kommunfullmäktiges 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 beslutat föreslå
fullmäktige att godkänna upprättad förteckning över handläggningen av
motioner.
Kommunstyrelsen har 2014-05-14 § 109 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsunderlag
Förteckning över handläggning av motioner 2014-04-15 (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 100
Kommunstyrelsens förslag 2014-05-12 § 109
Beslutet skickas till
Kanslikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 90
Sammanträdesordning för 2015
Dnr 2014.398-10

Kommunfullmäktiges 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 beslutat föreslå
fullmäktige fastställa upprättat förslag till sammanträdesordning för år 2015
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 110 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Kansliets förslag till sammanträdesordning för år 2015 (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag 2014-04-28 § 101
Kommunstyrelsens förslag 2014-05-12 § 110
Beslutet skickas till
Alla nämnder
Alla råd och kommittéer

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 91
Detaljplan för del av Porsön, del av Porsön 1:405
Dnr 2014.375-214

Kommunfullmäktiges 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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 91 (forts)
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 anta detaljplanen för del av Porsön, del av Porsön 1:405.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-04-22 § 37 beslutat bifalla
byggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 117 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag 2014-04-01 § 39
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-04-22 § 37
Kommunstyrelsens förslag 2014-05-12 § 117

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

17 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 91 (forts)
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

18 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 92
Detaljplan för del av Skurholmen, del av Skurholmen 8:1,
Småbåtshamn, Toppgatan
Dnr 3014.376-214

Kommunfullmäktiges 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 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.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

19 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 92 (forts)
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 118 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

20 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 93
Detaljplan för del av Skurholmen, del av Skurholmen 8:1,
Pumpstation, Svetsargränd
Dnr 2014.377-214

Kommunfullmäktiges 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 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.
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 119 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

21 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 93 (forts)

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

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens förslag 2014-04-01 § 41
Plan- och tillväxtutskottets förslag 2014-04-22 § 39
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

22 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 94
Detaljplan för del av Kronan, del av Skurholmen 8:1 m fl
Svartövägen – Kronbacksvägen
Dnr 2014.378-214

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

Reservationer
Centerpartiets ledamöter 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.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

23 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 94 (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.
Byggnadsnämnden har 2014-04-01 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige anta detaljplanen för del av Kronan, del av Skurholmen
8:1 m fl, Svartövägen-Kronbacksvägen.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-04-22 § 40 beslutat bifalla
byggnadsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-05-12 § 120 beslutat bifalla plan- och
tillväxtutskottets förslag.

Sammanträdet
Carola Lidén (C) föreslår att detaljplan för Kronanvägen beslutas innan
kommunfullmäktige beslutar om detaljplan för del av Kronan, del av
Skurholmen 8:1 m fl Svartövägen – Kronbacksvägen.
Lenita Ericson (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Carola Lidéns förslag mot kommunstyrelsens förslag och
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Beslutsunderlag
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
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)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

24 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 94 (forts)
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

25 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 95
Val av ny ersättare för moderaterna i barn- och
utbildningsnämnden
Dnr 2014.49-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Persson, Trumslagargatan 10,
976 31 LULEÅ till ny sista ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m
2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Mari-Lena Fuentes har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Moderaterna föreslår att
- Magnus Persson, Trumslagargatan 10, 976 31 LULEÅ utses till ny sista
ersättare t o m 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mari-Lena Fuentes
Moderaternas nominering
Beslutet skickas till
Mari-Lena Fuentes
Magnus Persson
Barn- och utbildningsnämnden
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

26 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 96
Motion om etikombud
Dnr 2014.474-008

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

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson och Ylva Mjärdell (FP) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ser över möjligheten till att inrätta etiska ombud inom
vård- och omsorgen.
Folkpartiet menar att verksamhetens värdegrundsarbete stärks, utvecklas och
underlättas. Etiska ombud ute i verksamheten bidrar till att höja kvalitén
samt levandegör värdegrundsarbetet i praktiken. Personalen inom
socialförvaltningen får råd och stöd vad gäller etiska dilemman och
frågeställningar i det dagliga arbetet. Genom att införa etiska ombud stärks
patientsäkerheten.

Beslutsunderlag
Motion från folkpartiet (bilaga)
Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

27 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 97
Motion om giftfri förskola
Dnr 2014.482-008

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

Sammanfattning av ärendet
Annika Eriksson, Sven Persson, Baby Thein och Jörgen Naalisvaara (MP)
föreslår i en motion att Luleå kommun ska utarbeta en handlingsplan för
giftfria förskolor och att planen ska innehålla inventering samt förslag på
åtgärder för sanering, inköp/upphandlingskrav, ersättning av giftiga material
med giftfritt material, samt upprättande av kontrollfunktioner för att undvika
nya miljögifter i förskolan.

Beslutsunderlag
Motion från miljöpartiet (bilaga)
Beslutet skickas till
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

28 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 98
Medborgarförslag om gångtunnel eller övergångsställe
Mariebergsvägen, Södra Sunderbyn
Dnr 2014.425-008

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

Sammanfattning av ärendet
Lisa Harlin föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bygger en
gångtunnel eller ett övergångsställe vid Lassevallen på Mariebergsvägen.
I Södra Sunderbyn tränar ca 400 barn och ungdomar fotboll på Lassevallen
från maj till september. För att ta sig till Lassevallen behöver
Mariebergsvägen passeras. Mariebergsvägen är en huvudled som på den
aktuella sträckan har en hastighetsbegränsning på 50 km/tim sommartid och
70 km/tim vintertid. Det är inte säkert för alla dessa barn och ungdomar att
passera Mariebergsvägen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lisa Harlin (bilaga)
Beslutet skickas till
Lisa Harlin
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

29 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 99
Medborgarförslag om stängning och avveckling av
skjutbanan på Norrabyn i Råneå
Dnr 2014.423-008

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

Sammanfattning av ärendet
Börje Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att skjutbanan på Norrabyn i
Råneå stängs och avvecklas, att området rensas från sådant som tillhör skytte
och att skogen röjs upp så att det blir ett riktigt friluftsområde.
Skjutbanan innebär en olägenhet i den fysiska och psykosociala boendemiljön
för de närboende. Skjutbanan har idag ingen laglig funktion eftersom den inte
finns medtagen som en av Luleå kommun godkänd och officiellt redovisad
anläggning/skjutbana enligt bland annat kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Börje Nilsson (bilaga)
Beslutet skickas till
Börje Nilsson
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

30 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 100
Medborgarförslag om att hyra kanoter och kajaker
Dnr 2014.465-008

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

Sammanfattning av ärendet
Annika Holmgren föreslår i ett medborgarförslag att det bör vara möjligt att
hyra kanoter och kajaker i kommunens regi, gärna på ett lättillgängligt ställe
som exempelvis Gültzauudden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Annika Holmgren (bilaga)
Beslutet skickas till
Annika Holmgren
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

31 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 101
Medborgarförslag om möjlighet att disponera hallar i
Hälsans hus för träning och tävling i badminton
Dnr 2014.468-008

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

Sammanfattning av ärendet
Bengt-Erik Johansson föreslår i ett medborgarförslag ett antal förbättringar av
de hallar i Hälsans hus som Luleå Badmintonklubb kan disponera.
Eftersom de fönster som finns i hallarna släpper in allt för mycket ljus bör det
installeras anordningar med fördragbara skynken/gardiner. En
badmintonanpassad reglering av takbelysningen bör anordnas. Den
befintliga ljudanläggningen bör anpassas så att det går att kommunicera i
både Kungshallen och i Blå hallen.
Utöver dessa konkreta förslag önskar Luleå Badmintonklubb att få tillgång
till en rackethall med ca 15 godkända badmintonbanor, en hall som också kan
inrymma fler racketsporter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Bengt-Erik Johansson (bilaga)
Beslutet skickas till
Bengt-Erik Johansson
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

32 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 102
Medborgarförslag om trafiksituationen Residensgatan –
Varvsgatan
Dnr 2014.466-008

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

Sammanfattning av ärendet
Roland och Gunnel Nygren föreslår i ett medborgarförslag att
trafiksituationen kring korsningen Residensgatan – Varvsgatan förbättras.
Såväl nu som i framtiden är det nödvändigt att enkelrikta trafiken. Om en ny
utfart skapas från nybyggnationen med en rondell för Rådstugatan –
Sandviksgatan – Varvsgatan, kan gatan från och med O´Learys enkelriktas.
Det innebär att boende på östra delen av Varvet kör ut den vägen och att
boende och förvärvsarbetande på västra Varvet fortsättningsvis kan köra ut
ur området via Residensgatan.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Roland och Gunnel Nygren (bilaga)
Beslutet skickas till
Roland och Gunnel Nygren
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

33 (35)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-05-26

§ 103
Medborgarförslag om nya parkeringsplatser vid gamla
NAB-huset
Dnr 2014.467-008

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

Sammanfattning av ärendet
Roland och Gunnel Nygren föreslår i ett medborgarförslag att åtminstone fem
parkeringsplatser skapas vid gamla NAB-husets långsida på Residensgatan.
Där finns ett väl tilltaget utrymme och ett farthinder mellan korsningen och
eventuella parkeringar skulle kunna bidra till säkerheten. För närvarande
finns endast en gästplats för närliggande bostäder, vilket gör att hyresgäster
som betalar ofta blir drabbade.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Roland och Gunnel Nygren (bilaga)
Beslutet skickas till
Roland och Gunnel Nygren
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2014-05-26

§ 104
Medborgarförslag om central mötesplats för alla
barnfamiljer i Bensbyn
Dnr 2014.401-008

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

Sammanfattning av ärendet
Karoline Bergdahl föreslår i ett medborgarförslag att en central lek- och
aktivitetsplats anordnas i Bensbyn.
I kommunen finns 60 lek- och aktivitetsplatser, dock ingen i Bensbyn. Den
närmaste ligger på Björkskatan och enligt kommunens hemsida ska alla
kunna nå en lek- och aktivitetsplats på 15 minuters gångavstånd, vilket man
inte kan som boende i Bensbyn.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karoline Bergdahl (bilaga)
Beslutet skickas till
Karoline Bergdahl
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -05-12

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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