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§ 179
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisade meddelanden till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande meddelanden redovisas.
Avsändare

Ämne

Sv Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:38
Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv
Avtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Sv Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:39
Interimsavtal om skolkopiering

Sv Kommuner och
Landsting

Cirkulär 13:40
Budgetförutsättningar för åren 2013-2016

Kommunsförbundet
Norrbotten
2013-06-11

Dnr 2013.589.04
Kommunernas medlemmsavgifter år 2014

Försvarsmakten
Dnr 2013.284-162
Norrbottens flygflottilj F21 stödjer Luleå kommuns hemställan om stöd i
2013-06-28
samband med en eventuell evakuering.
Stadsbyggnadskontoret
2013-06-17

Dnr 2013.430-01
Yttrande till Europeiska kommissionens förslag till
förordning om åtgärder för att minska kostnaderna
för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk
kommunikation

Stadsbyggnadskontoret
2013-04-08

Dnr 2013.504-731
Yttrande till socialdepartementet om en samlad
organisation på det funktionshinderspolitiska
område (Ds 2013:40) (Dnr S2013/4687/FST.)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Avsändare

Ämne

Arbetsdepartementet
2013-06-27

Dnr 2013.537-04
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende anslag 7:1 och 7:2 Åtgärder för nationella
minoriteter respektive Åtgärder för den nationella
minoriteten romer.

Renhållningen
Luleå
2013-08-20

Dnr 2013.516-40
Remiss av från Miljödepartementet,
Naturvårdsverkets rapport med förslag till svenskt
genomförande av Europaparlamentets och rådets
direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk eller
elektronisk utrustning (WEEE).
- Luleå kommun avstår från att yttra sig i ärendet.

Förvaltningsrätten
2013-06-19

Dnr 2012.615-105
Överklagat beslut KS 2012-12-03, § 265 angående
bidrag till Pronto Production AB ett bidrag med
100 000 kr till Spionoperan ”Enbomaffären och kalla
kriget”.
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet

Luleå kommun
Kommunledningsförvaltningen
2013-07-05

Dnr 2013.522-212
Brev till förvaltningsrätten angående överklagan på
Luleå kommuns översiktsplan.

Kommunledningsförvaltningen
2013-08-15

Dnr 2013.514-10
Svar till regeringskansliet på skriveles 2013-06-24,
begäran om uppgifter inom det veteranpolitiska
området.

Stadsbyggnadskontoret
2013-06-14

Dnr 2013.455-50
Synpunkter på samrådsremiss från länsstyreslen om
förslag till beslut om avgränsning av miljöbedömning för länstransportplan för Norrbottens
län 2014-2025.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Avsändare

Ämne

Skolverket
2013-06-28

Dnr 2013-527-613
Extra tilldelning 2013 av stadsbidrag för utbildning
till yrkesförare persontransporter inom gymnasial
vuxenutbildning

Luleå
Brukshundsklubb
2013-05-23

Dnr 2013.433-299
Anhållan om inomhuslokal för hundträning och
aktivitet. - Meddelande till brukshundsklubben att
kommunen bevakar frågan men behöver konkreta
idéer och förslag på lämpliga lokaler.

Gammelstads IF
2013-06-26

Dnr 2013.532-28
Problem med lokaler för övernattning till Luleåspelen i Gammelstad.

Länsstyrelsen
2013-06-26

Dnr 2012.448-10
Tackbrev från länsstyrelsen för deltagande i att
utveckla formen för bättre samverkan vid stora
olyckor och kriser i Norrbotten .

Riksrevisionen
2013-06-20

Nyhetsbrev och årlig rapport 2013.

Kommunala
pensionärsrådet
2013-06-13

Sammanträdesprotokoll
§ 9- 13

Länstrafiken
Norrbotten
2013-05-28

Sammanträdesprotokoll
§ 1-13

Arbets- och
personalutskottet
2013-08-12, § 166

Dnr 2013-593-00
Information om organisationsöversyn

Plan- och
tillväxtutskottet
2013-08-19, § 75

Dnr 2013.579-14
Information om projektet Ex-jobb Luleå

Plan- och
tillväxtutskottet
2013-08-19, § 76

Dnr 2013.578-14
Information om EU-potten 2012-2013

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Avsändare

Ämne

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-06-19, § 35

Information om 5-kantssamverkan

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-06-19, § 36

Information om övriga frågor

Räddnings- och
beredskapsutskottet
2013-06-19, § 38

Ekonomisk månadsrapport per den 31 maj 2013

Kurser och konferenser
Kommunakuten AB
Stockholm

Juridik för kommunägda företag
2013-10-08

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 180
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 2013.77-192
Beviljad ansökan om serveringstillstånd –
Toscana Bar & Kök AB

2013-08-26, § 189

Dnr 2013.107-192
Beviljad ansökan om serveringstillstånd –
PHG Franchaise AB

2013-08-26, § 190

Plan- och tillväxtutskottet
Dnr 2013.563-214
Uppdrag till stadsbyggnadskontoret att upprätta
en detaljplan för att möjliggöra en utvidgning av
Örnäsets griftegård, Hertsön 2:65

2013-08-19, § 80

Dnr 2013.565-214
Uppdrag till stadsbyggnadskontoret att upprätta
ett förslag till detaljplan för del av Antnäs 1:29

2013-08-19, § 84

Dnr 2013.567-214
Uppdrag till stadsbyggnadskontoret att påbörja
detaljplanearbetet för del av Sunderbyn 66:1

2013-08-19, § 85

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Delegat

Beslutsdatum

Dnr 2012.344-86
Beslut om att Luleå kommun inte kommer att
fortsätta samarbetet med projektet Kultur och
Näringsliv.

2013-08-19, § 88

Dnr 2013.530-14
Ansökan från Luleå Näringsliv AB om
finansiering till Exjobb Luleå 2014-2016
Anslag - 3 997 000 kr

2013-08-19, § 89

Dnr 2013.506-14
Ansökan från den ideella föreningen Venture
Cup Nord om finansiering av verksamheten från
2013-07-01 till 2016-06-30.
Anslag – max 300 000 kr

2013-08-19, § 90

Dnr 2013.561-14
Norrbottens handelskammare ansöker om
medfinansiering till projektet Förstudie Nordic
Business Support.
Anslag – 70 000 kr

2013-08-19, § 91

Arbetsmarknadsförvaltningen
Redovisning av ansökan arbetsgivarstöd

Maj - juni 2013

Kommunstyrelsens ordförande
Bertil Bartholdson (V) deltar på remissmöte om
Trafikverkets förslag till Nationell plan för
transportsystemet 2014-2025 den 27 augusti 2013
på Länsstyrelsen i Luleå

2013-07-15

Nina Berggård (V) deltar på SCB:s demokratidag:
Supervalåret 2014 den 1 oktober 2013 i Stockholm

2013-08-22

Kommunchefen
Anställningar

Juni 2013

Alkoholhandläggaren eller kommunjuristen
Tillfälliga serveringstillstånd

2013-01-01 - 2013-06-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Delegat

Beslutsdatum

Tillsyn enligt alkohollagen av serveringstillstånd
för allmänheten (A) och slutna sällskap (S)

2013-01-01 - 2013-06-30

IT-chefen
Anställningar

Juni 2013

Anställningar

Augusti 2013

Kanslichefen
Anställningar

Juni - juli 2013

Personalchefen
Anställningar

Juli 2013

Stadsbyggnadschefen
Anställningar

Juli 2013

Mark- och exploateringschefen
Beslut/avtal av fastigheter

Kvartal 2, 2013

Räddningschefen
Anställningar

Februari 2013

Anställningar

April – maj 2013

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 181
Medboragarförslag om gratis buss en period under
vinterhalvåret
Dnr 2013.214-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis buss en
period under vinterhalvåret.

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

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

Stadsbyggnadskontorets och Luleå Lokaltrafik ABs yttrande
Stadsbyggnadskontoret och LLT tycker att förslaget kan vara bra under vissa
förutsättningar. Hur ett eventuellt försök med gratisbussar ska finansieras och
hur det påverkar resandet måste dock utredas innan beslut kan tas. Bland
annat bör det finnas utredningar och ett grundläggande arbete avseende
bland annat människors beteenden, attityder och behov. En undersökning
inom vilka stadsdelar av Luleå ett sådant genomförande skulle ge effekt måste
också utföras. Detta kommer att vara kostsamt både att utreda och att
genomföra.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 181 (forts)
LLT hade under februari 2013 biljettintäkter på cirka 4,7 mkr vilket innebär att
det är mycket kostsamt att ha helt kostnadsfri kollektivtrafik under en hel
månad. Under vissa förutsättningar kan dock gratisbussar under kortare
perioder eller kampanjer genomföras i syfte att locka nya resenärer.
LLT har också i ledningen och styrelsen diskuterat att göra riktade kampanjer
för att på så sätt öka kollektivtrafikresandet vilket är helt i enighet med Vision
2050 samt LLT:s egen vision och mål.
Stadsbyggnadskontoret och LLT anser att medborgarförslaget bör avstyrkas
med hänsyn till de stora kostnader det skulle medföra att ha gratis busstrafik
under en månad eller mer. Men att öka resandet med kollektiva färdmedel är
en angelägen uppgift. Därför bör LLT i samverkan med andra intressenter
kontinuerligt pröva olika vägar för att öka resandet där gratisbussar under
begränsade korta perioder kan vara ett sätt.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 182
Medborgarförslag om att alla förvaltningar/enheter inom
Luleå kommun ska servera rättvisemärkt/ekologiskt kaffe
och te
Dnr 2013.237-008

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

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

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

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kommunstyrelsen
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§ 183
Invigning av Martin Ljungs gata
Dnr 2013.564-20

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

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

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

Beslutsunderlag
•
•
•

Byggnadsnämndens beslut 2013-03-05 § 43
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-24
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 81

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 184
Anslutningsavgifter bredband

Dnr 2012.612-20

Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras för vidare utredning av taxekonstruktionen vid egen
arbetsinsats.

Sammanfattning av ärendet
I bredbandsnätet som byggs med offentliga medel från bl.a. Jordbruksverket
måste de fastighetsägare och företag som vill ansluta sina fastigheter betala en
anslutningsavgift. Storleken på denna avgift får inte understiga 5.000:- exkl.
moms enligt information från landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i
Norrbotten som handlägger bredbandsärenden. Anslutningsavgiften består av
installationsavgift samt en anläggningsavgift.
De byar där bredband tidigare byggts ut inom Luleå kommun togs samma
anslutningsavgift ut enligt förslaget ovan. De byarna är Antnäs,
Alvik/Långnäs, Rutvik, Ersnäs och Bensbyn.
Stadsbyggnadskontoret föreslog 2013-06-18 fullmäktige besluta följande
anslutningsavgifter
1. Anslutningsavgift för privat fastighet inom det av Luleå kommun
projekterade utbyggnadsområdet, 10.000:- inkl.moms
2. Anslutningsavgift för företag inom det av Luleå kommun projekterade
utbyggnadsområdet, 10.000:- exkl.moms
3. Anslutningsavgift för privat fastighet utanför det av Luleå kommun
projekterade utbyggnadsområdet, 10.000:- inkl. moms+ de faktiska
kostnaderna för material och ev. grävning till tomtgräns (25 meter från
fastigheten.
4. Anslutningsavgift för företag utanför det av Luleå kommun projekterade
utbyggnadsområdet, 10.000:- exkl. moms+ de faktiska kostnaderna för
material och ev. grävning till tomtgräns (högst 25 meter från fastigheten).
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 82 beslutat föreslå fullmäktige
besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag ovan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sammanträdet
Nina Berggård (V) föreslår återremittera ärendet för vidare utredning av
taxekonstruktionen vid egen arbetsinsats.
Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP), Anders Josefsson (M), Annika
Eriksson (MP) och ordföranden (S) stödjer förslaget om återremiss.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Projektdirektiv
Kommunstyrelsens beslut 2013-05-13 §111
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-18
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 82

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 185
Utredning av förutsättningar för en eventuell automatbana
mellan Kronan och centrum
Dnr 2013.35-53

Kommunstyrelsens beslut
1. kommunstyrelsen godkänner bilagda utredning med följande ändring av
tredje slutsatsen, sid 6: Osäkerheterna med den nya tekniken i kombination med
att relativt få människor kommer att kunna nyttja banan, åtminstone i ett
inledningsskede, gör att förslaget är ytterst tveksamt.
2. kommunstyrelsen avstyrker byggandet av en automatbana till Kronan.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag om att bygga en automatbana till det nya bostadsområdet Kronan
har presenterats för kommunen av företaget NoWait. Stadsbyggnadskontoret
har tillsammans med Tekniska förvaltningen gjort en bedömning av vilka
förutsättningar det finns för detta och tagit fram förslag om hur kommunen
bör gå vidare. Samråd har också hållits med Kronan Exploatering AB

Beskrivning av ärendet
Utredningen har kommit fram till följande slutsatser:
•

Finansieringslösningen är osäker men kommunen lär behöva göra särskilda investeringar för automatbanan. Det är oklart hur stor insats från
kommunens sida som NoWait förväntar sig.

•

Det finns marknadsföringsmässiga fördelar med att vara en plats med ny
teknik men det innebär samtidigt ett stort ekonomiskt risktagande. Om
automatbanan inte fungerar tekniskt eller inte upplevs som ett attraktivt
alternativ för de resande måste banan rivas. Hur detta ska säkras finansiellt och vad kommunens ansvar blir är oklart.

•

Osäkerheterna med den nya tekniken i kombination med att relativt få
människor kommer att kunna nyttja banan, åtminstone i ett inledningsskede, gör att förslaget är ytterst tveksamt för en plats som Luleå.

•

En automatbana kan inte kombineras med en GC-bro över
Skurholmsfjärden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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•

En automatbana kan tidigast byggas i samband med ett nytt resecentrum
eftersom utrymme för en station väster om järnvägen är mycket begränsat
samtidigt som en sträckning längs Lulsundsgatan ger för stora ingrepp.

•

Alternativa busslösningar ger mer för samma årliga kostnad och utan en
stor investering. Busslösningar ger också större möjligheter för resenärerna att snabbt ta sig till andra stadsdelar utan flera omstigningar än
vad en automatbana skulle innebära.

•

Osäkerheterna kring projektet är så pass stora att Luleå kommun bör avstå
från att gå vidare med förslaget.

Stadsbyggnadskontoret har föreslagit kommunstyrelsen 2013-07-05 besluta att
godkänna den bilagda utredningen samt att avstyrka byggandet av en
automatbana till Kronan.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 83 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att godkänna bilagda utredning med följande ändring av
tredje slutsatsen sidan 6: Osäkerheterna med den nya tekniken i kombination
med att relativt få människor kommer att kunna nyttja banan, åtminstone i ett
inledningsskede, gör att förslaget är ytterst tveksamt. Vidare föreslog planoch tillväxtutskottet att kommunstyrelsen avstyrker byggandet av en
automatbana till Kronan.

Sammanträdet
Carola Lidén (C) föreslår återremiss av ärendet för att få en utvecklad
finansieringslösning.
Thomas Olofsson (FP), Nina Berggård (V) och Annika Eriksson (MP) föreslår
bifalla plan- och tillväxtutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden (S) ställer förslaget om återremiss under proposition och finner
att kommunstyrelsen avslår förslaget. Vidare ställer ordföranden plan- och
tillväxtutskottets förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Utredning om ”Automatbana till Kronan” 2013-07-05 (bilaga)
Skrivelse från Kronan Exploatering AB (bilaga)
PM från NoWait med information om automattåg i Luleå (bilaga)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-05
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 83

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska nämnden
Kronan Exploatering AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 186
Förvärv av fastigheten Svartön 18:28 i Luleå kommun

Dnr 2013.568-252

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. förvärva fastigheten Svartön 18:28 från Diös Fastigheter VI AB för en
köpeskilling av 5,1 mkr med tillträde 2013-11-01
2. uppdra till mark- och exploateringschefen att i samråd med hamnchefen
genomföra fastighetsförvärvet och underteckna erforderliga
köpehandlingar.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Plan – och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 86 beslutat föreslå fullmäktige
besluta enligt stadsbyggnadskontorets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden (S) ställer plan – och tillväxtutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
•
•
•

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 187
Yttrande – förslag till Nationell transportplan 2014-2025

Dnr 2013.494-50

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående synpunkter som
remissyttrande på förslag till Nationell transportplan 2014 - 2025.

Reservation
Carola Lidén (C) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har översänt ett förslag till ”Nationell plan för transportsystemet
2014 - 2025 på remiss. Kommunens yttrande ska vara Näringsdepartementet
tillhanda senast 2013-10-01.
Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen har 2013-07-05
gemensamt tagit fram nedanstående förslag till svar på remissen:

Luleå kommuns synpunkter
Sammanfattning
• Satsningarna för gruvnäringen är bra och dessa bör i en framtid resultera i
en total dubbelspårsutbyggnad av Malmbanan för att säkra kapaciteten
på hela sträckan mellan Luleå och Narvik.
• Upprustning av befintlig stambana är positiv men en ny järnväg mellan
Umeå och Luleå som en förlängning på Botniabanan måste påbörjas
snarast.
• De stråk som finns redovisade i planförslaget är i huvudsak inriktade mot
Stockholm och troligen med fokus på persontransporter. Det anser vi är
ett för snävt synsätt.
• Vi delar inte uppfattningen att Norrbotniabanan har låg lönsamhet och
hävdar att man måste ta hänsyn till det stora förädlingsvärde som är
beroende av en robust och tillförlitlig järnväg i norra Sverige.
• Staten måste bidra till att säkra kapaciteten och den internationella
konkurrenskraften för Luleå hamn. Medel måste anslås för att säkra
tillgängligheten till hamnen för större fartyg.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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•

•
•

•

•

•

•

•

I planförslaget står att ” Brister i robusthet på Luleå bangård på grund av
ställverk som passerat tekniska livslängden” kommer att kvarstå efter
2025. Det är helt orimligt att inget görs åt en sådan allvarlig brist som är
aktuell redan idag. Luleå hamn och Malmbanans funktioner är beroende
av ett väl fungerande ställverk.
Väg E10 måste få större medel för upprustning. Vägen är ett viktigt stråk
för både person- och godstrafik mot Norrbottens inland och Nordnorge.
Det regionala vägnätet är mycket stort och har ett stort underhålls- och
reinvesteringsbehov. Därför måste de regionala transportplanerna få en
betydligt större budgetram så att det regionala vägnätet väl kan
komplettera det nationella vägnätet.
Om bristerna i utbud av möjlighet till kollektiv resande skulle åtgärdas
för sambandet Nordnorge – Norra Sverige – Bottenhavet – Finland –
Ryssland finns en stor potential för ökat resande
Planförslaget går emot de mål om minskad klimatpåverkan som finns.
Föreslagna åtgärder borde i större utsträckning bidra till minskade
utsläpp av växthusgaser.
Sverige bör avsätta mer resurser till den fysiska infrastrukturen och
därmed höja ramarna för både den nationella och de regionala
transportplanerna.
Planen ger ett intryck av att prioritera persontrafik i för stor utsträckning
på godstrafikens bekostnad. Konsekvenserna av ett system som innebär
att det finns stora risker för avbrott i godsleverenser anser vi att
planförslaget inte tar hänsyn till.
Remisstiden tar inte hänsyn till kommunernas beslutsprocess vilket
medför att tiden för beredning av frågan på tjänstemannanivå måste
göras under sommarmånaderna vilket medför att yttrandet inte hinner bli
fullt genomarbetat och förankrat i hela kommunen.

Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 beslutat föreslå kommunstyrelsen
lämna ovanstående synpunkter som remissyttrande på förslag till Nationell
transportplan 2014-2025.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sammanträdet
Carola Lidén (C) föreslår bifalla plan- och tillväxtutskottets förslag med
tillägg enligt bilaga.
Ordföranden (S) föreslår avslå Carola Lidéns tilläggsförslag.
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla plan- och tillväxtutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer plan- och tillväxtutskottets förslag under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Vidare ställer ordföranden
Carola Lidéns tilläggsförslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår detsamma.
Järnväg – Malmbanan – Botniska korridoren
Förslaget till transportplan innehåller många lovvärda satsningar. Norrbotten
är en region som är inne i en expansion som är till nytta för hela landet och
därför behövs satsningar på den fysiska infrastrukturen. Satsningarna för
gruvnäringen, bland annat upprustning av Malmbanan och ny järnväg
Kaunisvaara – Svappavaara, är bra och dessa bör i en framtid resultera i en
total dubbelspårsutbyggnad för att säkra kapaciteten på hela sträckan mellan
Luleå och Narvik.
Vi anser dock att det är oroväckande att Norrbotniabanan som en del av
Botniska korridoren inte är medtagen i planen. Järnvägen har stor betydelse
för försörjning av råvaror till industrin i mellersta och södra Sverige. Att, som
skrivs i planförslaget, sjötransporter och inlandsbanan säkerställer ett robust
transportsystem är knappast förankrat i den moderna industrin med dess
behov av leverenser ”just in time”. Regeringen har också arbetat för att
Botniska korridoren ska tas med i EU:s TEN-nät med möjlighet till
delfinansiering från EU. Och att då inte lyfta fram den i en plan som sträcker
sig till 2025 förefaller något märkligt.
Botniska korridoren som godsstråk mellan Finland, norra Sverige och landets
södra delar med sikte bland annat på Göteborgs hamn är ett exempel på
stråktänkande i ett nationellt och internationellt perspektiv som inte framgår i
förslaget till plan. De stråk som finns redovisade på sidan 84 är i huvudsak
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inriktade mot Stockholm och troligen med fokus på persontransporter. Det
anser vi är ett för snävt synsätt.
I planen sägs att Norrbotniabanan har för låg lönsamhet vilket vi ifrågasätter.
Banverket skrev tidigare ”Banverket bedömer att kostnaderna och nyttorna är
ungefär lika stora och att det dessutom uppstår mycket stora system- och
samhällseffekter som inte kan fångas in i en vanlig kalkyl.” Vi delar denna
uppfattning och menar att man måste ta hänsyn till det stora förädlingsvärde
som är beroende av en robust och tillförlitlig järnväg mellan södra, mellersta
och norra Sverige.
Luleå hamn
Luleå hamn är en av Sveriges största hamnar och är mycket viktig för
gruvnäringen och stålindustrin. Staten måste bidra till att säkra kapaciteten
och den internationella konkurrenskraften för hamnen. Medel måste anslås
för att säkra tillgängligheten till hamnen för större fartyg med sikte på
”Östersjömax”, 15 meters djupgående. Landhöjning och uppgrundning gör
redan idag att de största båtarna inte kan ta sig in till kaj utan omlastning ute
till havs. Tillgängligheten för stora fartyg är positiv för näringslivets
transporter. Transporter som kan ske på ett miljömässigt och kostnadseffektivt
sätt är betydelsefullt för näringslivet och utvecklingen i hela regionen.
Ställverk på Luleå bangård
På sidan 89 görs en bedömning av vilka brister som kvarstår efter 2025 i
Norrbotten och Västerbotten. Bland annat står ” Brister i robusthet på Luleå
bangård på grund av ställverk som passerat tekniska livslängden”. Vi anser
att det är helt orimligt att inget görs åt en sådan allvarlig brist som är aktuell
redan idag. En god funktion av Luleå bangård är förutsättning för hamnens
och malmbanans verksamhet. För att inte riskera stora problem för tågtrafiken
måste det investeras i ett nytt ställverk. Det nuvarande ställverket innebär
också att inga större ombyggnader kan göras inom hela Luleå bangård vilket
medför att utvecklingen av bland annat ett modernt resecentrum hindras.
Konsekvenserna om ställverket skulle haverera måste beaktas.
E10
Vi anser också att väg E10 måste få större medel för upprustning. Vägen är ett
viktigt stråk för både person- och godstrafik mot Norrbottens inland och
Nordnorge. Vägen har idag en standard som inte uppfyller de trafiksäkerhets-
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och framkomlighetskrav som bör kunna ställas på en väg med den typ av
funktion som E10 har.
Det regionala vägnätet
Planförslaget behandlar inte det regionala vägnätet. Finansieringen för detta
skjuts till de regionala transportplanerna. Det regionala vägnätet är mycket
stort och har ett stort underhålls- och reinvesteringsbehov. Den totala
transporten eller resan är, förutom bra nationella förbindelser, också beroende
av ett väl fungerande regionalt vägnät som dessutom på många sträckor har
ett väl så högt trafikarbete som det nationella vägnätet. I planförslaget talas
om en prioritering av åtgärder som främjar gång- och cykeltrafik. De resurser
som avsätts till detta är dock små. Om talet om att prioritera gång- och
cykeltrafik ska var vara trovärdigt, och det är nödvändigt inte minst ur
miljösynvinkel, måste prioriteringen också synas i medelstilldelningen, dvs.
främst i de regionala planerna. Sammantaget anser vi därför att de regionala
transportplanerna måste få en betydligt större budgetram.
Gränsöverskridande trafik
På sidan 82 i planförslaget redovisas viktiga internationella samband. För
sambandet Nordnorge – Norra Sverige – Bottenhavet – Finland – Ryssland
sägs att ”Personresandet i korridoren kan betraktas som mindre omfattande”.
Vilka antagande som ligger bakom detta kan ifrågasättas då det exempelvis
finns ett stort dagligt resande över gränsen till Finland. Dessutom är det svårt
att bedöma då det idag inte finns några förutsättningar för ett kollektivt
personresande mellan Norge, Sverige och Finland. Järnvägstrafik för personer
mellan Sverige och Finland saknas helt och busstrafikresenärer måste byta i
Haparanda/Torneå. Om bristerna i utbud av möjlighet till kollektiv resande
åtgärdas är vi övertygade om att det finns en stor potential för ökat resande.
Klimatpåverkan
Det är förvånansvärt att Trafikverket lägger fram, ett planförslag som går
emot de mål om minskad klimatpåverkan som finns. I Sverige finns en bred
politisk enighet om att utsläppen av växthusgaser måste minska. Hur kan då
Trafikverket lägga ett planförslag som innebär att utsläppen på sikt stiger? I
planen sägs exempelvis att vägtrafiken, och därmed också utsläppen av
klimatgaser, kommer att öka till följd av ökade banavgifter. Avgifter i
transportsystemet anser vi bör stödja de mål man satt upp. I detta fall miljö-
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och klimatmålen. Ökade banavgifter får alltså negativ påverkan på
måluppfyllelsen. Motiveringen till, och konsekvenserna av detta anser vi inte
framgår av planen. En infrastrukturplanering av detta slag och åtgärder som
föreslås borde i större utsträckning bidra till minskade utsläpp av
växthusgaser än vad som görs i denna plan.
Generella synpunkter på förslaget
En övergripande synpunkt är att vi anser att det avsätts för lite medel till
infrastruktur generellt. För ett land som Sverige med långa avstånd måste det
vara till fördel att satsa på en utbyggnad och upprustning av
transportsystemen. Det utgör grunden för ett konkurrenskraftigt näringsliv
och ger ett varaktigt värde i form en robustare infrastruktur. Detta behövs för
att Sveriges olika regioner ska behålla och stärka sin konkurrenskraft
internationellt sett. Vi anser att Sverige, likt många andra länder i Europa, bör
avsätta mer resurser till den fysiska infrastrukturen och därmed höja ramarna
för både den nationella och de regionala transportplanerna.
Planen ger ett intryck av att prioritera persontrafik i för stor utsträckning på
godstrafikens bekostnad. Sveriges välstånd är till stor del beroende av ett väl
fungerande godstransportsystem. Konsekvenserna av ett system som innebär
att det finns stora risker för avbrott i godsleverenser anser vi att planförslaget
inte tar hänsyn till.
Kort tid för kommunal handläggning
Luleå kommun vill slutligen framföra att kommunerna har alldeles för kort till
förfogande för att vi ska hinna gå igenom det mycket omfattande materialet
fullt ut och förankra det på rätt sätt.
Vi finner det anmärkningsvärt att man inte tar hänsyn till den kommunala
beslutsprocessen vilket medför att tiden för beredning av frågan på
tjänstemannanivå måste göras under sommarmånaderna. Det innebär att det
är omöjligt att leverera ett remissvar som är fullt genomarbetat och förankrat i
hela kommunen. Vi anser att man i framtiden måste ta hänsyn till de
kommunala beslutsprocesserna för denna typ av remisser som är viktiga för
både landet, regionen och kommunen.
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025, Remissversion
2013-06-14 (bilaga)
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-07-05
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 87
Särskilt yttrande från centerpartiet (bilaga)

Hela remissunderlaget finns på www.trafikverket.se/nationellplan
Beslutet skickas till
Trafikverket
Stadsbyggnadskontoret
Tekniska nämnden
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§ 188
Medborgarförslag om bryggbad i Södra hamnen
Dnr 2013.207-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om bryggbad i Södra
hamnen.

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

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

Tekniska nämndens yttrande
I samband med att ombygganden av Södra hamnplan färdigställs 2013
kommer fler platser att tillskapas för soldyrkare. Kopplat till turbåtstrafik
anläggs en vågbrytare som gör att den allmänna vattenkontakten ökar. Även
segelfartyg sk K-fartyg kommer att lägga till i området. Båttrafiken innebär
vissa risker kopplat till badverksamhet. Nivåskillnader och att området vid
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”Tutti-Frutti” klassas som kajområde ställer stora krav såväl säkerhetsmässigt, ekonomiskt som funktionellt vid anläggande av badbryggor.
Sammantaget är det inte lämpligt att anordna möjlighet till bad i området
men väl för sköna solupplevelser.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Medborgarförslag från Eva Plumppu (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 61
Tekniska nämndens beslut 2013-06-18 § 110
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 170
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§ 189
Medborgarförslag om en ”STOR” lekpark som kan
stimulera barn i olika åldrar
Dnr 2013.210-008

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

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

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karin Ek (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 63
Tekniska nämndens beslut 2013-06-18
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 171
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§ 190
Handlingsplan för förorenade områden i Luleå kommun
Dnr 2012.412-42

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta upprättat förslag till handlingsplan.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen har i en skrivelse till kommunstyrelsen begärt att en
handlingsplan för förorenade områden upprättas för Luleå kommun. I
handlingsplanen ska förutsättningarna och målsättningen för
efterbehandlingsarbetet inom kommunen fastställas.
Länsstyrelsen kommer sedan att sammanställa handlingsplanerna och detta
kommer att utgöra ett värdefullt underlagsmaterial för länsstyrelsens
fortsatta arbete inom förorenade områden.
Kommunledningsförvaltningens kansli har översänt ärendet till
miljönämnden, tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret för ett
gemensamt yttrande där miljökontoret är samordnare.
Ett gemensamt förslag till handlingsplan har tagits fram av miljökontoret,
tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Förslaget bifogas.
Tekniska nämnden, miljönämnden och stadsbyggnadskontoret har beslutat
föreslå kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till handlingsplan.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 172 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till handlingsplan.

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

Beslutsunderlag
•
•
•

Begäran om handlingsplan från länsstyrelsen 2012-06-26
Förslag till handlingsplan (bilaga)
Miljönämndens beslut 2013-05-30 § 31
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•
•

Tekniska nämndens beslut 2013-05-30 § 89
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 172

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadskontoret
Miljönämnden
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§ 191
Motion om att införa handledning för pedagoger som
arbetar med barn i behov av särskilt stöd
Dnr 2013.91-008

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

Sammanfattning av ärendet
Sana Suljanovic (M) och Anders Josefsson (M) föreslår i bifogad motion att
barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att
erbjuda kontinuerlig professionell handledning till alla som arbetar med barn
och ungdomar i behov av särskilt stöd.
Idag har skolan ett bredare uppdrag och ett ökat ansvar för barn och
ungdomars sammanlagda utvecklingsmöjligheter. Detta ställer också större
krav på kunskap och förståelse för ungdomars hela livssituation, beteende
och hälsa och inte enbart för kunskapsinhämtning. En grupp bland
pedagoger som själva kan hamna i en utsatt position är de som arbetar med
barn och elever i behov av särskilt stöd, dvs speciallärare, specialpedagoger,
elevassistenter, andra resurspersoner och SVA lärare.
Kommunfullmäktige har 2013-02-25 § 18 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens kansli har begärt in yttrande över motionen från barnoch utbildningsnämnden.
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Barn- och utbildningsnämnden har 2013-06-20 § 64 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen om att utreda möjligheten att erbjuda
kontinuerlig professionell handledning till alla som arbetar med barn och
ungdomar i behov av särskilt stöd.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 173 beslutat föreslå
fullmäktige bifalla motionen.

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

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

Motion från Sana Suljanovic och Anders Josefsson (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 18
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-05-17
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-06-20 § 64
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 173
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§ 192
Motion om införande av fältassistenter
Dnr 2012.546-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i enlighet med
socialförvaltningens förslag till uppdrag och upplägg i sitt yttrande.

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

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Anders Josefsson (M) och Nina Berggård (V) föreslår
bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion från Anders Josefsson och Sana Suljanovic (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 § 180
Socialförvaltningens yttrande 2013-05-22 (bilaga)
Socialnämndens beslut 2013-06-14 § 130
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 174
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§ 193
Motion om utredning av flickornas fritidsbehov
Dnr 2013.168-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen i enlighet med
fritidsnämndens yttrande.

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

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet
Sana Suljanovic (M), Nina Berggård (V) och Inger B Larsson (S) föreslår
bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

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

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Motion från Sana Suljanovic och Anders Josefsson (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 19
Fritidsnämndens beslut 2013-06-12 § 59
Kartläggning om flickornas fritidsbehov (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 175

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 194
Övernattning i kommunala lokaler
Dnr 2013.531-28

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunala lokaler ska kunna hyras ut vid övernattningar i samband
med exempelvis tävlingar, turnering, cuper, mästerskap och liknande
föreningsaktiviteter. Uthyrningen sker via fritidsförvaltningen.
2. Godkänna rutinbeskrivningen ”Hantering av förfrågningar om tillfälliga
övernattningar i kommunala lokaler” med undantag av meningen ” Vid
tillfällig övernattning för vuxna ska i första hand andra aktörer
rekommenderas”, som stryks.
3. Uppdra till fritidsnämnden att behandla och besluta om revideringar av
ovanstående rutinbeskrivning.
4. Uppdra till tekniska nämnden att säkerställa tillgång till kommunala
lokaler för övernattning utifrån rekommenderad säkerhetsnivå.
5. Fastställa hyran för ett klassrum till 350 kronor/dygn.
6. Utvärdering sker efter två år.

Reservation
Anders Josefsson (M) och Thomas Olofssons (FP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
I samarbete mellan räddningstjänst, tekniska förvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen och fritidsförvaltningen har en utredning initierats
för att se över behov av och förutsättningar för tillfällig övernattning kopplad
till föreningsverksamhet. Frågan kring övernattningar är komplex eftersom
den berör flera verksamheter, förvaltningar och personer. Diskussionerna har
pågått i flera år. Arbetsgruppen föreslår att kommunala lokaler ska vara
tillgängliga för övernattning och nödvändiga åtgärder behöver vidtas.
Eftersom arbetet är förvaltningsövergripande bör intentioner och rutiner
fastställas av kommunstyrelsen. Fritidsnämnden har 2013-06-12 § 58 beslutat
föreslå kommunstyrelsen beslutat att kommunala lokaler ska kunna hyras ut
vid övernattningar i samband med exempelvis tävlingar, turnering, cuper,
mästerskap och

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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liknande. Uthyrningen sker via fritidsförvaltningen enligt rutinskrivningen
”Hantering av förfrågningar om tillfälliga övernattningar i kommunala
lokaler”, bilaga.
Vidare uppdras till fritidsnämnden att behandla och besluta om revideringar
av ovanstående rutinbeskrivning, att uppdra till tekniska nämnden att
säkerställa tillgång till kommunala lokaler för övernattning utifrån
rekommenderad säkerhetsnivå samt att fastställa hyran för ett klassrum till
350 kronor/dygn.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 176 beslutat föreslå
kommunstyrelsen besluta enligt fritidsnämndens förslag.

Sammanträdet
Nina Berggård (V) föreslår att följande mening stryks i rutinbeskrivningen på
sidan 2: Vid tillfällig övernattning för vuxna ska i första hand andra aktörer
rekommenderas.
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.
Thomas Olofsson (FP) stödjer Anders Josefssons förslag.
Annika Eriksson (MP) stödjer Nina Berggårds förslag.
Ordföranden föreslår ett tillägg på punkt 1 enligt följande:
… mästerskap och liknande föreningsaktiviteter.
Vidare föreslår ordföranden att utvärdera hanteringen efter två.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag med eget
tilläggsförslag på punkt 1 samt om utvärdering efter två år under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden Nina Berggårds förslag om att styrka meningen på
sidan 2 och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beskrivning av ärendet
Luleå har en stark idrottslig tradition. Utöver träningar, matcher mm
arrangeras regelbundet olika turneringar/cuper där önskemål om möjlighet
till övernattning lyfts fram. Fritidsförvaltningen ansvarar för all uthyrning av
fritids- och skollokaler från hösten 2011. Tidigare skedde även föreningskontakter direkt med rektor. Idag råder allmänt övernattningsförbud i skoloch fritidslokaler utifrån det faktum att våra kommunala lokaler inte når upp
till den av tekniska förvaltningen rekommenderade säkerhetsnivån. Den
enda lokal som är godkänd för övernattning är Arcus skyttehall.
Arbetsgruppen rekommenderar att i första hand iordningsställa
Stadsöskolan, Råneåskolan, Hedskolans gymnastiksal, lämplig lokal i
Sunderbyn (under utredning) och eventuell skola på Kronan.

Beslutsunderlag
•
•
•

Fritidsnämndens beslut 2013-06-12 § 58
”Hantering av förfrågningar om tillfälliga övernattningar i kommunala
lokaler”(bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 176

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 195
Ansökan om bidrag i samband med Sveriges Fritids- och
Kulturchefs förenings årskonferens i Luleå
Dnr 2013.525-105

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 90 000 kronor för arrangemang och
välkomstaktiviteter i samband med Sveriges Fritids- och Kulturchefs
Förenings årskonferens i Luleå den 20-22 augusti 2013. Bidraget finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Reservationer
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden och kulturnämnden är gemensamt värdar för Sveriges
Fritids- och Kulturchefs Förenings årskonferens på Kulturens Hus 20-22
augusti. Antalet deltagare på konferensen är beräknad till 140 personer och
deltagare är politiker och högre tjänstemän inom sektorerna fritid och/eller
kultur från hela Sverige.
I samband med konferensen planerar fritidsnämnden och kulturnämnden en
välkomstmiddag och till genomförandet av denna middag inklusive
underhållning söker nämnderna gemensamt ett bidrag från
kommunstyrelsen på 90 000 kronor.
Fritidsnämnden har 2013-06-12 § 68 beslutat föreslå att kommunstyrelsen
beviljar bidrag med 90 000 kronor till välkomstmiddag mm i samband med
Sveriges Fritids- och Kulturchefs Förenings årskonferens i Luleå den 20-22
augusti 2013. Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att ansökan
beviljas, att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 177 beslutat föreslå
kommunstyrelsen bevilja bidrag med 90 000 kronor för arrangemang och
välkomstaktiviteter i samband med Sveriges Fritids- och Kulturchefs
Förenings årskonferens i Luleå den 20-22 augusti 2013. Bidraget finansieras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdet
-+Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V) och Thomas Olofsson (FP) föreslår
avslå anhållan.

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

Ekonomikontorets yttrande
Ekonomikontoret anser att kostnader för liknande aktiviteter bör finansieras
av berörd nämnd. I ett liknande ärende 2009 har dock kommunstyrelsen
beviljat ett bidrag till ”Värdskap vid föreningen Sveriges Socialchefers
studiedagar i Luleå”.

Beslutsunderlag
•
•
•

Fritidsnämndens beslut 2013-06-12 § 68
Ekonomikontorets yttrande 2013-08-05
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 177

Beslutet skicka till
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 196
Ansökan om förstärkt stöd till Kulturnatten 2013 avseende
kostnad för projektanställd
Dnr 2013.285-86

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen bifaller Skådebanans ansökan och anslår 141 865 kr till
Kulturnatten 2013 avseende kostnad för projektanställd Kulturnattskoordinator.
2. Medel för ändamålet anvisas ur EU-potten.

Reservation
Anders Josefsson (M) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Inför Kulturnatten 2013 ansöker Skådebanan om ett fortsatt stöd från
kommunledningen med 141 865 kr för en projektanställd koordinator.
Arbetet med Kulturnatten äger till största delen rum under ordinarie
semesterperiod (maj-augusti), då helårsanställda har sin semester.
Kulturnatten anordnas hösten 2013 för åttonde året. Kulturnatten har kommit
att bli en viktig del av Luleås utbud av återkommande evenemang.
Arrangören Skådebanan har under åren 2010-2012 beviljats motsvarande
belopp av kommunstyrelsen för en Kulturnattskoordinator. Annan redan
beslutad finansiering från Luleå kommun utgörs av ett årligt bidrag på
200 tkr från kulturnämnden samt 50 tkr från utvecklingskontorets
marknadsföringsanslag.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet för yttrande till
kulturnämnden, ekonomikontoret och utvecklingskontoret.
Kulturnämnden har 2013-04-25 § 47 beslutat föreslå kommunstyrelsen bifalla
Skådebanans ansökan om extra resurser för en projektanställning 2013.
Ekonomikontoret och utvecklingskontoret föreslår att bifalla ansökan samt
anslå medel ur EU-potten.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Arbets- och personalutskottet har 2013-08-12 § 178 beslutat föreslå
kommunstyrelsen bifalla Skådebanans ansökan och anslå 141 865 kr till
Kulturnatten 2013 avseende kostnad för projektanställd Kulturnattskoordinator. Medel för ändamålet anvisas ur EU-potten.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår avslå ansökan.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag och
lämnar in särskilt yttrande enligt bilaga.
Ordföranden (S), Carola Lidén (C) och Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla
arbets- och personalutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag och Anders
Josefssons förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets- och personalutskottet förslag.

Yttrande
Kulturnatten har under de sju år den pågått hållit en hög och jämn kvalitet
som borgat för en bred kulturfest för alla åldrar och smakriktningar.
Kulturnatten har genom åren blivit en viktig kulturhändelse i Luleå.
Kommunledningen och kulturnämnden beslutade så sent som 2009 att
tillförsäkra Kulturnatten en kommunal medfinansiering på 200 000
kr/genomfört år. Detta anslag betalas ut via kulturnämndens budget. Under
åren 2010, 2011 och 2012 erhöll projektet ett ytterligare kommunalt stöd till en
projektanställning från kommunstyrelsen.
Kulturförvaltningen har utöver dessa 200 000 kr/år inga ytterligare medel att
anslå.
Utvecklingskontoret menar att Kulturnatten är en viktig del av Luleås utbud
av återkommande evenemang och föreslår att medel anslås till Kulturnattskoordinator.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Ansökan från Skådebanan (bilaga)
Kulturnämndens beslut 2013-04-25 § 47
Ekonomikontorets yttrande 2013-06-26
Utvecklingskontorets yttrande 2013-07-05
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 178
Särskilt yttrande från Vänsterpartiet (bilaga)

Beslutet skickas till
Utvecklingskontoret
Kulturnämnden
Ekonomikontoret
Skådebanan

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 197
Medborgarförslag om Luleåkalaset
Dnr 12.675-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om Luleåkalaset.

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

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
•
•
•
•

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Motion om att främja ett mångkulturellt kalas
Dnr 2012.197-008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i enlighet med
utvecklingskontorets yttrande.

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

Sammanträdet
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla motionen.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

56 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 199
Handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplatser
Dnr 2013.581-02

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplanen Hälsofrämjande
arbetsplatser att gälla för kommunens förvaltningar.

Sammanfattning av ärendet
I Luleåkommun har sjuktalet ökat och frisktalet minskat. I HR-strategin för
åren 2012-2016 är ett av fokusområdena ”Arbetsmiljö och Hälsa”.
Planeringsförutsättningarna 2014, har målområden inom medarbetarperspektivet som ska ligga till grund för en fokusering mot goda
förutsättningar för chefer samt hälsofrämjande arbetsplatser.
Som ett stöd för organisationen att nå målen i HR-strategin samt strategisk
plan och budget har denna handlingsplan tagits fram.
Personalkontoret föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplanen
Hälsofrämjande arbetsplatser att gälla för kommunens förvaltningar.
Arbets- och personalutskottet har 2013-08-26 § 186 beslutat föreslå
kommunstyrelsen att anta handlingsplanen Hälsofrämjande arbetsplatser att
gälla för kommunens förvaltningar.

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

Beslutsunderlag
•
•

Handlingsplan Hälsofrämjande arbetsplatser (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-26 § 186

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

57 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 200
Årsredovisning och revisionsberättelse 2012 för
samordningsförbundet Pyramis
Dnr 2013.493-10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012 och
godkänna årsredovisningen.

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

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Årsredovisning (bilaga)
Revisionsberättelse (bilaga)
Revisionsrapport (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-12 § 185

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

58 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 201
Årsredovisning och revisionsberättelse för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet
Dnr 2013.536-007

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

59 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 201 (forts)

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

Beslutsunderlag
•
•
•

Årsredovisning 2012 (bilaga)
Revisionsberättelse (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08–26 § 187

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

60 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 202
Ansökan om bidrag till konstskolans 50-års jubileum
Dnr 2013.263-105

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

Reservationer
Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V), Carola Lidén (C) och Thomas
Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

61 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

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

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) och Carola Lidén (C) föreslår avslå ansökan.
Nina Berggård (V) föreslår anslå 50 000 kronor.
Thomas Olofsson (FP) stödjer Ninas förslag.
Ordföranden (S) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag, Anders Josefssons
förslag och Nina Berggårds förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbets- och personalutskottets förslag.

Beslutsunderlag
•
•

Ansökan från Sunderby Folkhögskola (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-08-26 § 188

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

62 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 203
Detaljplan för del av Storporsön, del av Porsön 1:3
Dnr 2013.558-214

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

Sammanfattning av ärendet
Det huvudsakliga syftet med planen är att ge plats för ett nytt verksamhetsområde, i första hand som utvidgning av serverhallsverksamhet eller
närstående verksamheter. Med tanke på behoven av kraft och vatten som
verksamhetstypen har och med rådande begränsningar i infrastruktur för
avlopp och dagvatten utforma bestämmelser som kan vara långsiktiga.
Ny detaljplan innebär att det obebyggda området bebyggs, indelas i en till tre
fastigheter, och att ett område med natur behålls närmast Haparandavägen
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Storporsön, del av Porsön 1:3.
Arbetsutskottet har 2013-05-28 § 85 föreslagit byggnadsnämnden besluta i
enlighet med stadsbyggnadskontorets förslag.
Byggnadsnämnden har 2013-06-11 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för del av
Storporsön, del av Porsön 1:3.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 77 beslutat föreslå fullmäktige att
godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för del av Storporsön, del av
Porsön 1:3.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

63 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 203 (forts)

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

64 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 204
Detaljplan för del av Gäddvik, del av Gäddvik 3:6
Dnr 2013.559-214

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

65 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 204 (forts)
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommenderat kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Gäddvik, del av Gäddvik 3:6.
Byggnadsnämnden har 2013-06-11 beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att godkänna utlåtandet och anta detaljplanen för del av
Gäddvik, del av Gäddvik 3:6.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 78 beslutat föreslå fullmäktige att
godkänna utlåtandet och anta för del av Gäddvik, del av Gäddvik 3:6.

Sammanträdet
Ordföranden (S) 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)
Genomförandebeskrivning (separat bilaga)
Bilaga bestämmelser för bebyggelse (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Byggnadsnämndens beslut 2013-06-11 § 107
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 78

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

66 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 205
Program för detaljplan för del av Södra Hamn
Dnr 2013.560-214

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

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

67 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 205 (forts)
Programmet rekommenderar även att ett promenadstråk ska anläggas genom
programområdet, längs strandlinjen, för att i en framtid vara en del av ett
sammanhängande stråk längs centrumhalvöns stränder. Programförslaget
förtydligar även att den framtida kopplingen mot Svartöstaden är viktig att
bevara.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
rekommendera kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadskontorets
förslag till detaljplaneprogram för del av Södra Hamn som underlag till
fortsatt arbetet med detaljplaner.
Byggnadsnämnden har 2013-06-11beslutat att rekommendera
kommunfullmäktige att godkänna stadsbyggnadskontorets förslag till
detaljplaneprogram för del av Södra Hamn som underlag till fortsatt arbetet
med detaljplaner.
Plan- och tillväxtutskottet har 2013-08-19 § 79 beslutat föreslå fullmäktige att
godkänna detaljplaneprogrammet för del av Södra Hamn som underlag för
fortsatt arbete med detaljplaner.

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

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Förslag till detaljplaneprogram (separat bilaga)
Samrådsredogörelse (separat bilaga)
Byggnadsnämndens beslut 2013-06-11 § 129
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2013-08-19 § 79

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

68 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 206
Betänkandet Privata utförare – Kontroll och insyn (SOU
2013:53)
Dnr 2013.538-10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge bifogat yttrande avseende betänkandet
Privata utförare – Kontroll och insyn med följande tillägg till yttrandet: Krav
på en större insyn i ekonomiska angelägenheter tillförs den nya lagstiftningen.

Reservationer
Anders Josefsson (M), Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP) och Annika
Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet Privata
utförare – Kontroll och insyn. Sammanfattning av betänkandet bifogas.
De föreslagna förändringarna i lagstiftningen avser framförallt justering av
begrepp för att tydligare omfatta även privata utförare, förtydligande av det
kommunala huvudmannaskapet även om andra utför tjänster samt ökad
tydlighet av omfattning och gränser för det kommunala ansvaret avseende
uppföljning och kontroll då andra utför tjänster. Vidare omfattas
bestämmelser om bättre information till brukare och stärkt insyn i privata
utförares företag, även om ekonomisk redovisning undantas.
Utredaren bedömer att förändringarna medför begränsade administrativa
kostnader.
Lagförändringarna beräknas träda ikraft under 2015.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över
betänkandet från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat föreslå
kommunstyrelsen att avge bifogat yttrande avseende betänkandet Privata
utförare – Kontroll och insyn.
Socialnämnden föreslår även följande tillägg till yttrandet: att krav på en större
insyn i ekonomiska angelägenheter tillförs den nya lagstiftningen.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

69 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 206 (forts)

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår bifalla förslaget till yttrande samt avslå
socialnämndens tilläggsförslag.
Annika Eriksson (MP) föreslår följande tillägg:
”För att förbättra kontroll och insyn hos privata utövare anser Luleå kommun att
krav på meddelarfrihet för privata utförare bör införas”.
Nina Berggård (V) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets förslag och
Annika Erikssons tilläggsförslag.
Thomas Olofsson (FP) föreslår bifalla Anders Josefssons förslag och avslå
Annika Erikssons tilläggsförslag.
Margareta Bladfors Eriksson (S) föreslår bifalla arbets- och personalutskottets
förslag.
Carola Lidén (C) föreslår bifalla Anders Josefssons förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag och Anders
Josefssons förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets- och personalutskottets förslag. Vidare ställer ordföranden Annika
Erikssons tilläggsförslag under proposition och finner att kommunstyrelsen
avslår förslaget.

Beslutsunderlag
•
•
•

Betänkandet Privata utförare – Kontroll och insyn (SOU 2013:53)
Sammanfattning (bilaga)
Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttrande
2013-08-20 (bilaga)

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Finansdepartementet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

70 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 207
Betänkandet nämndemannauppdraget – breddad
rekrytering och kvalificerad medverkan (SOU 2013:49)
Dnr 2013.542-10

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avge yttrande enligt kansliets förslag vilket
sammanfattningsvis innebär följande
1. Införande av en s.k. fri kvot avstyrks
2. Minskad medverkan av nämndemän tillstyrks endast i vissa delar
3. Förbättringar av nämndemännens villkor samt förslaget om att
nämndemannaval inte ska ske samtidigt som allmänna val tillstyrks
Reservationer
Nina Berggård (V) och Annika Eriksson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått möjlighet att yttra sig över ett betänkande gällande
nämndemannauppdraget. Betänkandet innehåller förslag på stora
förändringar vad gäller tillsättning av nämndemän och deras medverkan i
domstolarna. En del av nämndemännen ska enligt utredningen fortsatt utses
på det sätt som sker idag d.v.s. genom nominering av politiska partier i
kommun- och landstingsfullmäktige. För att bredda underlaget för
rekrytering och föryngra nämndemannakåren föreslås att också andra
än de som har koppling till ett politiskt parti ska kunna ansöka om
nämndemannauppdrag hos kommun eller landsting. Dessa ska utgöra en s.k.
fri kvot. Minst hälften av det totala antalet nämndemän fullmäktige väljer
måste väljas ur den fria kvoten. Det föreslås också att antalet nämndemän i
underrätt (tingsrätt/förvaltningsrätt) minskas från tre till två och att
nämndemän inte längre ska delta i hovrätt och kammarrätt. I utredningen
lämnas också förslag på höjningar av ersättningen till nämndemännen för att
öka intresset för uppdraget.
Kansliet bedömer att införandet av en fri kvot innebär att kommunerna
åläggs en tids- och kostnadskrävande uppgift samtidigt som det är ovisst om
den verkligen kommer att innebära att rekryteringsunderlaget breddas och
att nämndemannakåren föryngras. Förslaget innebär också en inskränkning i

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

71 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 207 (forts)
kommunernas självbestämmande vad gäller hur nämndemannavalen
organiseras. Förslaget bör därför avstyrkas. Allmänhetens möjlighet till insyn
och inflytande i domstolarna bedöms av kansliet finnas kvar också med den
föreslagna minskningen av antalet nämndemän i tingsrätt/förvaltningsrätt.
Dock menar kansliet att nämndemän, i motsats till vad som sägs i förslaget,
även fortsättningsvis bör delta i hovrätt/kammarrätt. Kansliet ser positivt på
förslaget om förbättringar i ersättningsvillkor m m eftersom detta bedöms
öka intresset för uppdraget och bredda rekryteringsunderlaget.

Sammanträdet
Anders Josefsson (M) föreslår tillstyrka betänkandets förslag om
nämndemäns deltagande i kammarrätt och hovrätt. I övrigt föreslår Josefsson
bifalla kansliets förslag till yttrandet.
Nina Berggård (V) föreslår följande lydelse på punkt 2: Betänkandets förslag om
minskad medverkan av nämndemän avstyrks.
Annika Eriksson (MP) föreslår bifalla Nina Berggårds förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag, Nina Berggårds
förslag och Anders Josefssons förslag mot varandra och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbets- och personalutskottets förslag.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet
Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad medverkan
(SOU 2013:49).
Bakgrund
I maj 2012 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att genomföra en
översyn av nämndemannasystemet och att överväga åtgärder för att
modernisera systemet för att detta även i framtiden ska kunna bidra till att
upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna. Till utredningen har
knutits en referensgrupp med representanter för samtliga riksdagspartier.
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Mer specifikt har utredningen haft uppdraget att göra nämndemännens
medverkan i domstolarna mer ändamålsenlig, att reformera rekryteringen av
nämndemän, överväga behovet av att ändra reglerna om entledigande och
avstängning, skapa moderna tjänstgörings och ersättningsvillkor för
nämndemannauppdraget och att förbättra informationen till och
grundutbildningen av nämndemän samt den löpande informationen och
övriga kontakter mellan domstolarna och nämndemännen.

Utredningens förslag i korthet
Utredningen har arbetat med utgångspunkten att nämndemännen har en
viktig funktion genom att utöva insyn och ha inflytande i domstolarna och att
de bidrar till att bibehålla förtroendet för rättsväsendet och skapa legitimitet
för domstolarnas avgöranden. För att göra nämndemännens medverkan mer
ändamålsenligt och för att frigöra resurser för att förbättra deras
tjänstgöringsvillkor lämnas bl.a. de förslag som anges nedan.
Rekryteringskretsen måste enligt utredningen breddas och nämndemannakåren föryngras för att upprätthålla förtroendet för kåren. Utredningen
föreslår därför att dagens system där de politiska partier som är företrädda i
fullmäktige föreslår nämndemän till kommun- och landstingsfullmäktige
kompletteras med ett lagfäst krav på att minst hälften av nämndemännen
måste väljas ur en s.k. fri kvot. Också den som inte är medlem i ett politiskt
parti men är intresserad av nämndemannauppdraget ska kunna ansöka om
sådant uppdrag hos kommun eller landsting. Kommunen/landstingen ska
kontrollera sökandens behörighet och bedöma deras lämplighet för
uppdraget. Nuvarande krav på att endast den som med hänsyn till
omdömesförmåga, självständighet, laglydnad m.m. bör komma ifråga ändras
så att endast den som uppfyller dessa krav får utses. De som uppfyller kraven
ska sedan genom majoritetsval väljas att ingå i den fria kvoten. Utredningen
lämnar åt kommuner och landsting att själva avgöra hur val av nämndemän
ska beredas men bedömer att det är lämpligt att beredningen sker på
tjänstemannanivå.
Utredningen anser att behovet av insyn i domstolarnas verksamhet kan
tillgodoses också om nämndemännen medverkar i mindre omfattning än
idag. En inskränkning av nämndemännens medverkan till mål där de gör
störst nytta och på ett konstruktivt sätt kan medverka i domstolens
överläggningar skapar enligt utredningen engagemang hos nämndemännen
och bidrar till att öka uppdragets attraktivitet. I mål i tingsrätt och
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förvaltningsrätt där idag tre nämndemän medverkar föreslås att istället två
nämndemän ska ingå i rätten.
Ett flertal måltyper där idag nämndemän ska ingå i rätten föreslås kunna
avgöras utan medverkan av nämndemän. Bland annat föreslås att det vid
huvudförhandling i brottmål i tingsrätt inte behöver ingå nämndemän i de
fall där det inte kan dömas till svårare straff än fängelse i två år. I
förvaltningsrätten föreslås som huvudregel att rätten ska bestå av en
juristdomare (lagfaren domare) till skillnad mot dagens huvudregel om en
lagfaren domare och tre nämndemän. Är någon av parterna en fysisk person
och ingår omfattande skälighets- eller bevisbedömningar eller
omhändertagande för vård ska nämndemän dock ingå i rätten enligt
förslaget. I förvaltningsrätten kommer förslaget enligt utredningen i
praktiken endast innebära att nämndemän inte deltar i skattemål.
I andra instans (hovrätt och kammarrätt) ska nämndemän inte delta enligt
utredningen. Utredningen menar att behovet av insyn redan har tillgodosetts
genom nämndemännens medverkan i underrätt (tingsrätt och
förvaltningsrätt) och att överrätterna vanligtvis grundar sina avgöranden på
samma underlag som underrätterna. Nämndemännens individuella rösträtt
föreslås behållas oförändrad.
Utredningen föreslår också förbättringar i villkoren för nämndemännen bl.a.
genom en dubblering av dagarvodet, att extra ersättning ska utgå vid arbete
efter kl. 16:30 och att inläsningsarvode införs. Ökade utbildningsinsatser för
nämndemannakåren föreslås också.
Ytterligare ett förslag till förändring är att val av nämndemän särskiljs från de
allmänna valen. Från och med 2015 kommer nämndemän att väljas under
hösten året efter att allmänna val har hållits. Ändringen tydliggör enligt
utredningen att uppdraget inte är politiskt och underlättar även den
praktiska hanteringen av tillsättningen av nämndemän. Med nuvarande
ordning måste en kommun eller ett landsting avvakta att platserna i
fullmäktige har tillsatts innan nämndemannaval kan hållas vilket då ofta sker
med kort varsel innan deras tjänstgöring ska börja vilket innebär praktiska
problem för domstolarna och nämndemännen.
Lagändringar med anledning av förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari
2015 och de nya bestämmelserna om rekrytering och val av nämndemän ska
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tillämpas första gången för de nämndemän som väljs under hösten 2015 för
tiden fr.o.m. 1 januari 2016.

Kansliets synpunkter
Syftet med förslaget att införa en fri kvot är främst att bredda rekryteringsunderlaget och att föryngra nämndemannakåren. Enligt utredningen anförs
arbets- och familjeskäl som orsak till varför yngre personer lämnar sina
nämndemannauppdrag i förtid. Kansliet ställer sig mot bl.a. den bakgrunden
tveksam till om införandet av en fri kvot i sig kommer att innebära att fler
yngre intresserar sig för nämndemannauppdrag. Beredningen av varje
ansökningsärende och den administrativa hanteringen i övrigt som förslaget
om den fria kvoten innebär för kommunerna får antas innefatta ibland svåra
bedömningar och kan därför antas bli en både tids- och kostnadskrävande
uppgift. Förslaget innebär dessutom en begränsning i det kommunala
självbestämmandet då det gäller kommunernas rätt att bestämma hur arbetet
med nämndemannaval ska organiseras. Kansliets uppfattning är att intresset
för nämndemannauppdraget bör kunna ökas och rekryteringsunderlaget
breddas även om dagens ordning där de politiska partierna svarar för
beredningen och nomineringen av kandidater behålls. Mot bakgrund av det
som sagts ovan avstyrks förslaget om införandet av en fri kvot.
Förslaget om att minska antalet nämndemän från tre till två i tingsrätt och
förvaltningsrätt med den oförändrade individuella rösträtt som föreslås kan
enligt kansliet genomföras utan att allmänhetens möjlighet till insyn och
inflytande i och förtroende för domstolarnas verksamhet minskar. Detta
förslag tillstyrks.
Vad gäller utredningens förslag om att fler mål i tingsrätt av enklare karaktär
ska kunna avgöras utan nämnd instämmer kansliet i utredningens
uppfattning. Förslaget om nämndemännens medverkan i förvaltningsrätt
innebär att skattemål, som inte sällan är komplicerade, kommer att avgöras
utan nämndemän. Kansliet anser att konsekvenserna ur rättssäkerhetssynpunkt av att nämndemän inte ska delta i skattemål inte har belysts
tillräckligt i utredningen.
När det gäller förslaget om att nämndemän inte ska delta i hovrätt och
kammarrätt så anser kansliet att behovet av insyn från allmänhetens sida gör
sig gällande även i dessa instanser. Exempelvis deltar idag i kammarrätt
nämndemän i mål som gäller tvångsvård som innebär stora ingripanden i
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2013-09-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen

75 (76)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-09-16

§ 207 (forts)
enskildas liv d.v.s. en sådan typ av mål där det anses särskilt viktigt att
allmänheten ges insyn. Förslaget avstyrks därför.
Förslaget om att förbättra villkoren för nämndemännen tillstyrks då det får
antas öka intresset för uppdraget och därmed bredda underlaget för
rekrytering.
Slutligen tillstyrks förslaget om att tiden för val av nämndemän inte ska
infalla samtidigt som de allmänna valen genomförs.
Kansliet har utöver vad som sagts ovan inga synpunkter på förslaget.

Beslutsunderlag
•
•

Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering och kvalificerad
medverkan (SOU 2013:49)
Tjänsteskrivelse från kansliet
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