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2014-03-31 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen 
 

§ 69   

 

Kurser och konferenser 
  

Beskrivning av ärendet 

Följande inbjudningar redovisas. 

 

Avsändare Ämne 

Tylösandsveckan Att hantera varsel i praktiken 

Norrbottens läns 

landsting 

Kraftsamling - Tillväxtråd i länet 

Barnombudsmannen Vägen framåt – nationell konferens 10 juni 

Hästnäringens 

nationella stiftelse 

Hästnäringens samhällsnytta 

Polismyndigheten i 

Norrbotten 

Medborgardialog med anledning av Polisens 

omorganisatin, Kulturens hus 20140403 
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§ 70  

 

Upphävande av beslutad informationsskrift om 

fettavskiljare 

Dnr 2014.310-351 

 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutad informationsskrift 

”Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av 

fettavskiljare i Luleå kommun”, antagen 2012-12-17 av kommunfullmäktige. 

 

(Tekniska nämnden behandlar ärendet den 27 mars) 

Sammanfattning av ärendet  

 Kommunfullmäktige antog 2012-12-17 § 257 informationsskriften 

”Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation av 

fettavskiljare i Luleå kommun”. Tekniska förvaltningen vill upphäva 

giltigheten av detta dokument och istället hänvisa till ABVA 2009 – Allmänna 

bestämmelser för användande av Luleå kommuns allmänna vatten- och 

avloppsanläggning, som reglerar utsläpp av fett i avlopp.  

 

Informationsskrift som mer i detalj reglerar installation och drift av 

fettavskiljare föreslås antas av tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2014-02-26, ” Upphävande av beslutad informationsskrift 

om fettavskiljare” 

 ”Fettavskiljare - Information om gällande regler och krav för installation 

av fettavskiljare i Luleå kommun” antagen av kommunfullmäktige 2012-

12-17 (bilaga 1) 

 KF beslut 2012-12-17 § 258, Taxa samt bestämmelser för tömning av 

fettavskiljare (Bilaga) 
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§ 71  

 

Bidrag till föreställningen om spionoperan sommaren 2014 
Dnr 2013.942-042 

Kulturnämndens och ekonomikontorets förslag till beslut 

Om kommunstyrelsen finner det angeläget att fortsätta samarbetet med 

Spionoperan 2014 föreslår kulturnämnden att bevilja bidrag med 50 tkr.  

Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att kulturnämndens förslag 

beviljas, att bidraget gäller under förutsättning att övriga finansiärer bidrar, 

samt att medelsanvisning beaktas i samband med behandling av 

delårsrapport april 2014. 

Sammanfattning av ärendet 

Pronto Production AB ansöker om bidrag till föreställningar av Spionoperan 

” Enbom – spionopera från kalla kriget” av Tomas Bresky och Carsten 

Paelmer som sätts upp för andra gången sommaren 2014 på Kläppenteatern i 

Boden.  

 

Pronto Production AB ansöker om 150 000 kronor i bidrag. 

Projektet kommer att engagera ca 50 personer bestående av både 

professionella och amatörer varav 24 stycken är ungdomar. Totalt kommer 10 

föreställningar att ges under perioden 4 – 13 juli 2014. 

 

Finansiering söks även från Bodens kommun, Norrbottens läns landsting, 

Norrbottens musiken, lokala företag och organisationer. 

Bodens kommun har 2014-02-24 beslutat bevilja 500 000 kronor under 

förutsättning att Luleå kommun och Norrbottens läns landsting deltar som 

finansiärer. 

 

Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag om 100 000 kronor till arrangemanget 

2013. 

  

Kommunledningsförvaltningen har remitterat ärendet till kulturnämnden 

och ekonomikontoret för yttrande.  
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§ 71 (forts) 

Kulturnämndens yttrande 

Kulturförvaltningen är positiv till att kommunmedborgarna ges ytterligare en 

möjlighet att ta del av föreställningen Spionoperan. Ett projekt som 

framförallt har involverat många ungdomar i olika rollbesättningar men även 

i andra delar i produktionen. Ungdomarna har även haft en bärande roll i 

berättelsen. Kulturförvaltningens bedömning är att omkostnaderna för att 

genomföra föreställning år två borde vara något lägre. Musiken och librettot 

är skrivna och även kostnaden för regiarbete borde vara lägre år två. 

Berättelsen är inte bara intressant för Bodens kommun utan gäller övriga 

Norrbotten. Spionoperan är också ett positivt sommararrangemang för de 

närboende medborgarna men även för de turister som besöker vårt vackra 

län. 

Ekonomikontorets yttrande 

Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag med 100 tkr till arrangemanget 2013. 

Kulturförvaltningens bedömning är att omkostnaderna för att genomföra 

föreställningen år två borde vara något lägre. Musiken och librettot är skrivna 

och även konstander för regiarbete borde vara lägre år två. 

 

Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att kulturnämndens förslag 

beviljas, att kommunstyrelsen beviljar 50 tkr till Spionoperan. Bidraget gäller 

under förutsättning att övriga finansiärer bidrar, samt att medelsanvisning 

beaktas i samband med behandling av delårsrapport april 2014. 

Beslutsunderlag 

 Kulturnämndens förslag till beslut 2014-02-20 § 20 

 Ekonomikontorets yttrande 2014-03-13 

 Skrivelse från Pronto Production AB 2013-12-18 (bilaga) 

 Arbetsutskottets förslag 2014-02-06 § 3 
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§ 72  

Tilldelning av kontrakt avseende arbetskläder 
Dnr 2014.30-05 

Sammanfattning av ärendet 

Anbuden redovisas på sammanträdet. 
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§ 73  

 

Internkontroll – uppföljning 2013 och information om plan 

för 2014 
Dnr 2014.858-04 

  

Kommunledningsförvaltningens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas rapportering av de 

interna kontrollerna då de skett enligt reglementet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnder ska enligt gällande reglemente för intern kontroll återrapportera 

resultatet av sina interna kontroller till kommunstyrelsen. Detta för att 

kommunstyrelsen ska kunna göra en bedömning över hur kommunens totala 

kontrollsystem fungerar. 

 

Sammantaget kan sägas att Luleå kommuns arbete med intern kontroll till 

största del genomförts och där brister uppmärksammats har åtgärder 

identifierats och initierats. Nämndernas kontrollarbete följer således det 

reglementet som fastställts. 

 

Nämndernas resultat av de interna kontrollerna för 2013 har sammanställts i 

bifogad rapport och innefattar även nämndbeslutade interna kontrollplaner 

för 2014. 

 

Kommunstyrelsen har inte fastställt något kommunövergripande 

internkontrollområde för verksamhetsåret 2014. 

Beslutsunderlag 

 Intern kontroll, uppföljning 2013 och nämndernas plan 2014 (bilaga) 
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§ 74  

 

Granskning avseende koncernsamordning 
Dnr 2014.14-007 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följa de rekommendationer som 

kommunrevisonen tar upp för att ytterligare förbättra en redan i dag väl 

fungerande samordning inom Luleå kommuns koncernorganisation. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunrevisionen i Luleå har i samarbete med revisorerna i Umeå kommun 

och Sundsvalls kommun genomfört en granskning av hur 

koncernsamordningen fungerar inom respektive kommun. Resultatet har 

sammanställts i en granskningsrapport ”Koncernsamordning – 

Granskningsrapport” 2013-11-05. 

 

Granskningsrapporten ger överlag ett gott betyg till Luleå kommun när det 

gäller koncernsamordning men lämnar samtidigt ett antal rekommendationer 

på olika förbättringsåtgärder som kommunstyrelsen uppmanas att yttra sig 

kring. 

 

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med Vd för Luleå 

Kommunföretag AB berett ärendet och lämnar följande förslag till yttrande: 

 

Förvaltningen instämmer i revisorernas rekommendationer till åtgärder för 

en ytterligare förbättrad koncernsamordning. Inom ett flertal av dessa har 

åtgärder redan vidtagits och ytterligare åtgärder är på gång. 

 

Beslutsunderlag  

 Revisorernas gransknings avseende koncernsamordning (bilaga) 

 Revisorernas slutdokument (bilaga) 

 Yttrande över granskningsrapport om koncersamordning 
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§ 75  

 

Avtal om överlåtelse av hamnverksamhet och 

anläggningsarrende 
Dnr 2014.305-552 

 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att till Luleå Hamn AB arrendera ut 

markområde för hamnverksamhet i enlighet med Arrendeavtal med ett årligt 

arrende om 3,22 MSEK.  I och med detta beslutar Kommunfullmäktige också 

om att låta Luleå Hamn AB förvärva tillhörande inkråm i enlighet med 

inkråmsavtal till ett försäljningsbelopp om 98,9 MSEK. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29 § 105 om bolagisering av 

verksamheten i Luleå Hamn. Vid årsskiftet bildades därför det 

kommunalägda bolaget Luleå Hamn AB, med ansvar för att säkerställa 

förutsättningar för bedrivande av all hamnverksamhet inom Luleå hamn. 

 

Med anledning av detta ska Luleå Hamn AB, genom arrende av mark samt 

förvärv av där tillhörande inkråm, säkerställas kontroll över de resurser som 

är nödvändiga för att fortsättningsvis kunna förvalta och utveckla 

hamnverksamheten för hela regionen.   

 

I huvudsak kan upplägget beskrivas med att Luleå Hamn AB av Luleå 

Kommun arrenderar den mark som behövs för nuvarande och framtida 

hamnverksamhet, samt att bolaget till bokförda värden förvärvar de 

anläggningar och lös egendom som finns inom hamnverksamheten såsom 

maskiner, verktyg, kranar, kajer, byggnader och motsvarande.  

 

Avtalstid för arrende är satt till 25 år med möjlighet till förlängning om 10 år i 

taget. 

Genomförande & Finansiering 

Det föreslagna upplägget medför att finansiell risk i betydande omfattning 

överförs från Luleå Kommun till Luleå Hamn AB.  
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§ 75 (forts) 

 

Arrende kommer att erläggas årsvis i början verksamhetsåret och finansieras 

via ordinarie verksamhet.  

 

Förvärv finaniseras initialt via kommunal räntebärande kredit, men omsätts 

så snart som möjligt till externt lån som upptas av Luleå Hamn AB. För detta 

lån behöver kommunal borgen beviljas.  

 

Beslutsunderlag  

 Arrendeavtal Luleå Kommun – Luleå Hamn AB (m bilaga) 

 Inkråmsavtal Luleå Kommun – Luleå Hamn AB (med bilagor) 

 

 


