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§ 18
Detaljplan för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:33
Dnr 2014.25-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för del av Mjölkudden,
Mjölkudden 3:33.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen i gällande detaljplan
från förskola till bostadsändamål.
Detaljplanen medger att planområdet som ligger mellan Tunaskolan och
Radiomastens bostadsområde, kan bebyggas med 45 stadsradhus med
tillhörande carportar samt förråd. Planen innebär även att en ny gemensam
infart från Mjölkuddsvägen till både Tunaskolan och planområdet, anläggs.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:33.
Byggnadsnämnden har 2014-01-07 § 9 beslutat att godkänna utlåtandet och
rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av
Mjölkudden, Mjölkudden 3:33.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-01-20 § 4 rekommenderat
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige godkänna utlåtandet och anta
detaljplanen för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:33.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 48 föreslagit fullmäktige besluta att anta
detaljplanen för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:33.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 18 (forts)
Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
Byggnadsnämndens förslag till beslut 2014-01-07 § 9
Översiktskart/Illustrationskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Bilaga 1 till planbeskrivningen: Bullerutredning (separat bilaga)
Bilaga 2 till planbeskrivningen: Solstudie (separat bilaga)
Nytt granskningsutlåtande (separat bilaga)
Bilaga 1 till nytt granskningsutlåtande: Länsstyrelsens yttrande (separat
bilaga)
Bilaga 2 till nytt granskningsutlåtande: Jämställdhetskommitténs yttrande
(separat bilaga)
Granskningsutlåtande (separat bilaga)
Samrådsredogörelse (separat bilaga)
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2014-01-20 § 4
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 48
Särskilt yttrande från vänsterpartiet 2014-02-10 (bilaga)
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 19
Detaljplan för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:10 mfl
Dnr 2014.26-241

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för del av Mjölkudden,
Mjölkudden 3:10 m fl.

Sammanfattning av ärendet
Planens huvudsakliga syfte är att skapa förutsättningar för förtätning av
bebyggelsen nordväst om Mjölkuddscentrum genom komplettering med
bostäder och garage på fastigheten Mjölkudden 3:10.
Planområdet är beläget ca 1 km norr om Luleå Centrum, på andra sidan
Stadsviken, omedelbart nordväst om Mjölkuddscentrum.
Planområdet gränsar till kvarteret Kuttern med villabebyggelse i norr, till
Mjölkuddens vårdcentral i öst och ett område med flerfamiljshus i söder och
väst.
Detaljplanen möjliggör förtätning genom komplettering med bostäder och
parkering vid Mjölkuddscentrum. Marken som tas i anspråk för ny
bebyggelse utgörs av befintliga parkeringsytor och garagelängor till Lulebos
hyreslägenheter på fastigheten Mjölkudden 3:12 och 3:13, väster om
planområdet.
Detaljplanen medger ett vinkelhus i sex och sju våningar och ett
parkeringsgarage i fyra våningar, varav tre ovan mark. Exploatören har för
avsikt att uppföra ett så kallat trygghetsboende med ca 80 lägenheter och ett
garage med plats för ca 400 bilar.
Utredningar med hänsyn till de förändringar som kommer att ske för
området i samband med detaljplanens genomförande har utförts, och ligger
till grund för detaljplanens utformning. Utredningar återfinns sammanfattade
i planbeskrivning. Utredningarna har även varit tillgängliga för allmänheten
under samråds- och granskningstiden.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 19 (forts)
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:10 m fl.
Byggnadsnämnden har 2014-01-07 § 8 beslutat att godkänna utlåtandet och
rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av
Mjölkudden, Mjölkudden 3:10 m fl.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-01-20 § 5 rekommenderat
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige godkänna utlåtandet och anta
detaljplanen för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:10 m fl.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 49 föreslagit fullmäktige besluta att anta
detaljplanen för del av Mjölkudden, Mjölkudden 3:10 m fl.

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

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
Byggnadsnämndens förslag till beslut 2014-01-07 § 8
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustration (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande (separat bilaga)
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2014-01-20 § 5
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 49
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

7 (56)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2014-02-24

§ 20
Detaljplan för del av Hertsön 11:1, Islamiskt center, Herstö
centrum
Dnr 2014.2-214

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för del av Hertsön 11:1,
Islamiskt center, Hertsö centrum.

Sammanfattning av ärendet
Planområdet är beläget ca fem kilometer öster om Luleå centrum, öster om
Örnäset och söder om Lerbäcken. Planområdet avgränsas av Hertsövägen i
norr, Avaviksvägen i söder samt Svedjevägen i öster. Planområdet ligger i
direkt anslutning till Hertsö centrum.
Planens huvudsakliga syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för
uppförandet av ett islamiskt center på anvisad fastighet på Hertsön. Det
islamiska centret ska innehålla traditionella funktioner som en moské med
bönsal, rum för tvagning mm. Det islamiska centret ska även innehålla
informationsfunktioner så som exempelvis utbildningslokaler samt även
kommersiella funktioner som exempelvis en ”bazaar” där försäljare kan hyra
in sig. Parkeringsplatser ska anordnas inom fastigheten.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit byggnadsnämnden besluta att
godkänna utlåtandet och rekommendera kommunfullmäktige att anta
detaljplanen för del av Hertsön 11:1, Islamiskt center, Hertsö centrum.
Byggnadsnämnden har 2013-12-03 § 173 beslutat att godkänna utlåtandet och
rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för
del av Hertsön 11:1, Islamiskt center, Hertsö centrum.
Plan- och tillväxtutskottet har 2014-01-20 § 6 rekommenderat
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige godkänna utlåtandet och anta
detaljplanen för del av Hertsön 11:1, Islamiskt center, Hertsö centrum.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 50 föreslagit fullmäktige besluta att anta
detaljplanen för del av Hertsön 11:1, Islamiskt center, Hertsö centrum.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 20 (forts)

Sammanträdet
Kaj Hedstig (S), Göran Öhman (S), Annika Eriksson (MP) och Jonas
Brännberg (RS) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutsunderlag
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse
Byggnadsnämndens förslag till beslut 2013-12-03 § 173
Översiktskarta (separat bilaga)
Plankarta (separat bilaga)
Planbestämmelser (separat bilaga)
Illustrationer (separat bilaga)
Planbeskrivning (separat bilaga)
Utlåtande med bilagor (separat bilaga)
Plan- och tillväxtutskottets förslag till beslut 2014-01-20 § 6
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 50
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 21
Medborgarförslag om fler aktiveteter för ungdomar
Dnr 2013.586-005

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om fler aktiviteter för
ungdomar.

Sammanfattning av ärendet
Habib Husseini föreslår i ett medborgarförslag 2013-05-31 att Luleå kommun
satsar mer pengar på ungdomar t.ex. blanda invandrare med svenska
ungdomar och ordna mer sporthallar. Kommunfullmäktige har 2013-08-26, §
200 beslutat överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunledningsförvaltningen har därefter överlämnat ärendet
till fritidsnämnden för yttrande.
Fritidsnämnden har 2013-12-11 § 116 föreslagit kommunstyrelsen besluta att
avslå medborgarförslaget om fler aktiviteter för ungdomar.
Arbets- och personalutskottet har 2014-01-13 § 6 beslutat bifalla
fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 36 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beskrivning av ärendet
På Fritidsförvaltningen, avdelningen Ung i Luleå finns möjligheter att både
genom fritidsgårdsverksamheten med tio fritidsgårdar och genom PeKA
(Pengar till Kreativa Arrangemang) anordna och eller vara med på aktiviteter.
All verksamhet utgår ifrån de unga så det finns stora möjligheter att vara med
och utforma aktiviteter i verksamheten. De unga ska och är med hela vägen
från idé till utförande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 21 (forts)
Förslagsställaren vill att kommunen skall satsa mer pengar på ungdomar
genom att ordna mer sporthallar.
Luleå kommun har många sporthallar som det är många aktiviteter av och för
unga i. Unga är prioriterade och utgör ca 89 % av den totala uthyrningstiden
bl.a. genom föreningslivet.
På Kronanområdet kommer en sporthall att uppföras och skall vara klar till
hösten 2016.
Alla lördagskvällar under skolåret finns det möjlighet att nyttja sporthallarna
som är i anslutning till en fritidsgård. Fritidgårdarna har en öppen tid som
ofta är mellan 19-21. Eftersom detta är en öppen tid så bestämmer besökarna
aktivitet/sport.
Är du ung och mellan 13-20 år så finns PeKA (Pengar för Kreativa
Arrangemang) att söka. Inom PeKA får de unga både stöd i att utveckla sin
idé och möjligheter att söka medel för att kunna genomföra sin idé. Det finns
en ungdomssamordnare på fritidsförvaltningen som dagligen arbetar med
detta. Det finns idag 300 000 kronor avsatta för PeKA.
Att integrera olika kulturer är ett arbete som pågår i den dagliga
verksamheten och skall genomsyra all verksamhet i kommunen.
I våra verksamheter arbetar vi aktivt med detta genom att samverka med
både andra förvaltningar såsom barn- och ungdomsförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Eftersom unga i Luleå har en stor palett att välja på och är prioriterade anser
fritidsförvaltningen att medborgarförslaget ska avslås.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Habib Husseini 2013-05-31 (bilaga)
Kommunfullmäktige beslut 2013-08-26, § 200
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-12
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-27, § 54
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013-12-11 § 116
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2014-01-13 § 6
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 36

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 21 (forts)
Beslutet skickas till
Habib Husseini
Fritidsnämnden
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§ 22
Medborgarförslag om att bygga pir från Norra hamn med
café och glassbar med sittplatser och bänkar
Dnr 2013.547-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget om pir i Norra
hamnen, men tar med idén i kommande utredningsarbete.

Sammanfattning av ärendet
Farid Golkar föreslår i medborgarförslag 2013-07-16 att man bygger en ca 100150 m lång och 10-15 bred pir vid Norra hamn. Ute på piren föreslås
sittplatser/bänkar och längs ut café och glassbar.
En översyn av Norra hamn och Norra Stadsfjärden har initierats med syfte att
områdena runt Norra Stadsfjärden ska ge en god och hållbar stadsutveckling
som bidrar till Luleås attraktivitet och i förlängningen ska leda till en
sammanhållen stadsbild med funktioner som anknyter till kommunens sex
program och den nya översiktsplanen.
Utredningsarbetet omfattar flertalet projekt i anslutning till Norra
Stadsfjärden, bl. a. Munkebergs strand, Skutviken, Stadsviken, Bodenvägen,
kv Bävern (Räddningstjänsten), parkeringsområdet Trekanten samt Norra
hamn. Arbetet kommer att pågå under 2014 och ska ge en samlad målbild
över vilka värden och funktioner som området skall ha.
Medborgarförslaget kan vara en del som vägs in i den totala översynen och
överlämnas till projektgruppen att beakta.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-26 § 195 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
har remitterat ärendet till tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret för
gemensamt yttrande. Stadsbyggnadskontoret har samordnat yttrandet.
Tekniska förvaltningen har föreslagit tekniska nämnden avstyrka
medborgarförslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 22 (forts)
Tekniska nämnden beslutade 2013-11-21 § 182 föreslå kommunstyrelsen
rekommendera fullmäktige avstyrka medborgarförslaget om pir i Norra
hamnen, men att ta med idén i kommande utredningsarbete. Vid tekniska
nämndens sammanträde föreslog vänsterpartiet att beslutstexten ändras till
”Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget om pir i Norra hamnen
besvarat”. Kristdemokraterna förslog bifalla tekniska förvaltningens förslag.
Miljöpartiet föreslog bifalla tekniska förvaltningens förslag med tillägget
”men tar med idén i kommande utredningsarbete” i beslutet, med stöd av
socialdemokraterna och moderaterna.
Stadsbyggnadskontoret har föreslagit bifalla tekniska nämndens förslag.
Arbets- och personalutskottet har 2014-01-27 § 14 beslutat bifalla tekniska
nämndens och stadsbyggnadskontorets gemensamma förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 30 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2013-07-17 (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2013-08-26 § 195
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-11-21 § 182
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-12-05
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2014-01-27 § 14
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 30
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 23
Höjning av bidrag till enskilda vägar
Dnr 2014.5-318

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det kommunala bidraget som betalas ut för
enskilda utfartsvägar ska höjas med 0,50 kronor per meter, till 6,00 kronor per
meter väg och att kostnaden hanteras inom ramen för tekniska nämndens
kommunbidrag.

Reservationer
Anette Asplund (KD), Carola Lidén (C), Erland Nilsson (LBPO), Jonas
Brännberg (RS) och Thomas Olofsson (FP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) yrkade i en gemensam motion till
fullmäktige att kommunen utreder möjligheten att höja vägbidraget till
bidragsberättigade enskilda väghållare. Kommunfullmäktige beslutade 201306-17 § 154 bifalla motionen.
Liksom de flesta andra kommuner ger Luleå kommun ett kommunalt
utfartsbidrag, ofta kallat plogbidrag, till privatpersoner och vägföreningar.
Bidraget riktar sig till fast boende som har mer än 100 meter till allmän väg
och uppgår till 5,50 kr per meter väg. Finansiering av en eventuell höjning av
bidraget ska ske inom tekniska nämndens budgetram (arbets- och
personalutskottet § 124 2013-05-27).
I jämförelse ligger Luleås bidragsnivå i nivå eller högre än jämförbara
kommuner i vår närhet. Behovet av drift- och underhållsåtgärder på det
kommunala vägnätet (gångvägar, cykelvägar, belysning, vinterväghållning,
beläggning, bidrag till enskilda vägar m m) och för parkverksamheten är
stort. Tekniska förvaltningen föreslår därför att bidraget till enskilda
utfartsvägar lämnas vid nuvarande nivå.
Tekniska nämnden har 2013-12-12 § 199 rekommenderat kommunfullmäktige
besluta att det kommunala bidraget som betalas ut för enskilda utfartsvägar
ska höjas med 0,50 kronor per meter, till 6,00 kronor per meter väg.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 23 (forts)
Arbets- och personalutskottet har 2014-01-13 § 3 beslutat bifalla tekniska
nämndens förslag, med tillägg att kostnaden hanteras inom ramen för
tekniska nämndens kommunbidrag.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 33 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets beslut. Vid kommunstyrelsens sammanträde reserverade
sig Carola Lidén (C) och Peter Bergström (M) mot beslutet till förmån för eget
förslag om att bidraget höjs med en krona per meter väg.

Sammanträdet
Anette Asplund (KD), Erland Nilsson (LBPO), Carola Lidén (C), Jonas
Brännberg (RS), och Anders Josefsson (M) föreslår höja bidraget till 1 kr/meter
väg.
Lenita Ericson (S), Tore Isaksson (S), Eva Hedesand-Lundqvist (S), Annika
Eriksson (MP) och Bertil Bartholdson (V) föreslår bifalla kommunstyrelsens
förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Anette Asplunds förslag mot kommunstyrelsens förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Anette Asplund begär votering. Votering genomförs, där en ja-röst innebär
bifall till kommunstyrelsens förslag och en nej-röst innebär bifall till Anette
Asplunds förslag. Efter votering konstaterar ordföranden att 39 ledamöter
röstar för att bifalla kommunstyrelsens förslag och 20 ledamöter röstar för att
bifalla Anette Asplunds förslag.
Anette Asplund (KD), Carola Lidén (C), Thomas Olofsson (FP), Erland
Nilsson (LBPO) och Jonas Brännberg (RS) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
I motion till kommunfullmäktige yrkade Carola Lidén och Anette Asplund
att kommunen skall utreda möjligheten att höja vägbidraget till
bidragsberättigade enskilda väghållare, vilket också blev
kommunfullmäktiges beslut.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 23 (forts)
Liksom de flesta andra kommuner ger Luleå kommun ett kommunalt
utfartsbidrag, gemenligen kallat plogbidrag, till privatpersoner och
vägföreningar. Bidraget riktar sig till fast boende som har mer än 100 meter
till allmän väg. Boende som har mer än 1 km till allmän väg kan i allmänhet
få statsbidrag till sin väghållning. Vare sig det statliga eller det kommunala
bidraget är utformat för att ge full kostnadstäckning.
Det bidrag som betalas till enskilda utfartsvägar för boende uppgår till 800 tkr
per år, med en total väglängd på 15 mil. Bidrag betalas även ut till skogs- och
odlingsvägar med 0,80 kr per meter. Även där är väglängden 15 mil.
Bidragen justerades senast 1 januari 2009 då det höjdes från 3,71 till 5,50
kr/meter respektive från 0,53 kr/meter till 0,80 kr/meter.
Kommunens engagemang i enskild väghållning utgörs dels av direkt
ekonomiskt bidrag (kommunalt bidrag till enskilda utfartsvägar), dels
kostnadstäckning och direkt drift av enskilda vägar som får statsbidrag.
Kommunen tar emot statsbidrag på 2 miljoner kronor årligen för de
sistnämnda enskilda vägarna. Därutöver är kommunens nettokostnader för
stöd till enskild väghållning budgeterade till drygt 3 miljoner kronor årligen.
Kommunerna i vår närhet ger liknande utfartsbidrag som ligger både över
och under Luleås. I jämförelse med Piteå, Skellefteå och Umeå ger Luleå ett
högre bidrag medan t ex Kalix och Kiruna ger ett betydligt högre bidrag.
Kommun
Luleå
Piteå
Boden

Skellefteå
Kalix
Umeå
Kiruna

Bidrag

Anmärkning

5,50 kr/m
5,00 kr/m
4,20 kr/m
7,00 kr/m
5,50 kr/m
4,00 kr/m
2,50 kr/m
14 kr/m
3,98 kr/m
8,52 kr/m

från 100 meter
upp till 100 meter därefter
4,20 kr/m
≤ 200 m
201 - 500 m
≥ 501 m
> 200 meter
från 200 meter till 500
> 200 meter

Driftkostnaderna för de enskilda utfartsvägarna varierar troligen kraftigt. De
trafikeras enbart av de boende, en eller ett par familjer, med relativt kort
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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sträcka från bostaden till allmän väg varför standarden inte behöver vara lika
hög som allmänt trafikerade vägar. Avgörande för kostnaderna är den
standard man vill ha, hur vägen är byggd och även vilken tillgång till maskin
(traktor, hjullastare, väghyvel mm) som finns. En rimlig uppskattning av
driftkostnaden är ca 10 kr per meter.
En eventuell höjning av utfartsbidraget ska, enligt utredningsuppdraget
finansieras inom ramen för det kommunbidrag tekniska nämnden erhåller.
Kommunbidraget täcker kommunens kostnader för drift och underhåll av
park och naturmark samt väghållning. Totalt uppgår kommunbidraget till
strax under 200 miljoner kronor.
Kommunens väghållning och parkverksamhet står inför en situation där
hårda prioriteringar för att få den mest effektiva driften måste göras. Det finns
flera områden inom gatudriften, som exempelvis vinterväghållning, gång- och
cykelvägar, beläggning mm där ett stort behov finns av ökade insatser. Det
finns även höga förväntningar från våra medborgare om ökad standard och
kvalitet inom dessa områden. Tekniska nämnden har gett förvaltningen
tydliga signaler om en ökad ambitionsnivå gällande gång- och cykelvägnätet.
Inom parkverksamheten har bland annat ett ökat användande och nyttjande
(vilket är mycket glädjande) av våra parker och grönområden tillsammans
med det ökade utbudet av evenemang medfört att slitaget och behovet av
drift- och underhållsåtgärder har ökat och därmed även kostnaderna för detta.
I det läget avråder tekniska förvaltningen från att kommunen ska ta på sig
ökade kostnader för bidrag till enskilda utfartsvägar genom omfördelning av
kommunbidragsdelen till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
Motion från Kristdemokraternas och Centerpartiets ledamöter 2012-10-08
(bilaga)
Beslut i Kommunfullmäktige 2012-09-24 § 179 (bilaga)
Tekniska nämndens beslut 2008-10-30 § 121
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-04-25 § 63
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-05-27 § 124
Kommunstyrelsens förslagtill beslut 2013-06-03 § 138
Beslut i Kommunfullmäktige 2013-06-17 § 154
Tekniska nämndens förslag till beslut 2013-12-12 § 199
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§ 23 (forts)
Skriftligt förslag från Nils-Olov Lindfors (C), Eugen Karlsson (KD), Anna
Svahn-Eriksson (MP) och Bo Larsson (M) (bilaga)
Skriftlig reservation från Nils-Olov Lindfors (C), Eugen Karlsson (KD),
Anna Svahn-Eriksson (MP) och Bo Larsson (M) (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2014-01-13 § 3
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 33
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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§ 24
Taxor och avgifter Ormbergets friluftsområde
Dnr 2013.924-041

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa taxor och avgifter för Ormbergets
friluftsområde att gälla from 2014-04-01 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden har investerat i ett nytt stadionområde på Ormberget.
Fritidsförvaltningen har utarbetat förslag till avgifter för träning, tävling och
övriga arrangemang samt lokaler. Ärendet ska komplettera tidigare beslut
om taxor och avgifter inom fritidsnämndens område. Vid arbetet med taxor
för nyttjande av Ormbergsanläggningen har avgifter för liknande
verksamheter och anläggningar beaktats.
Fritidsnämnden har 2013-12-11, § 137 beslutat rekommendera
kommunfullmäktige fastställa Taxor och avgifter för Ormbergets
friluftsområde att gälla from 2014-01-01 enligt bilaga.
Arbets- och personalutskottet har 2014-01-13 § 7 beslutat föreslå att fastställa
Taxor och avgifter för Ormbergets friluftsområde att gälla from 2014-04-01
mot bakgrund av kommunallagens regler om att kommun inte får fatta beslut
med tillbakaverkande kraft som är till nackdel för medlemmarna om det inte
finns synnerliga skäl för det.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 37 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde förtydligade
ordföranden att förslaget gäller föreningar och organisationer, inte
privatpersoner, vilket fritidsnämnden bör tydliggöra när taxorna
offentliggörs.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 24 (forts)
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2012-11-26, § 232
Taxor och avgifter Ormbergets friluftsområde (bilaga)
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-17
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-11-27, § 75
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013-12-11 § 137
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2014-01-13 § 7
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 37
Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
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§ 25
Ansökan om bidrag till projektet Fritid på lika villkor
Dnr 2013.744-81

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller Unga Örnar Luleås ansökan om bidrag med
1 000 000 kronor till en tvåårig fortsättning av projektet ”Fritid på Lika
villkor”. Medel för ändamålet anvisas ur ramen för kommunfullmäktiges
oförutsedda utgifter.

Reservationer
Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP), Thomas
Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Unga Örnar har i en skrivelse till Luleå kommun ansökt om bidrag med
1 000 000 kronor för att fortsätta projektet ” Fritid på Lika villkor”. Ärendet
har överlämnats till fritidsnämnden för yttrande.
Unga Örnar har under år 2013 drivit projektet med medel beviljade av Luleå
kommun. Ett projekt som Unga Örnar anser varit lyckat och de vill fortsätta
driva projektet i ytterligare två år, 2014 och 2015.
Fritidsförvaltningen har 2013-11-11 föreslagit fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen avslå Unga Örnars ansökan om bidrag med 1 000 000
kronor till en tvåårig fortsättning av projektet ”Fritid på Lika villkor”.
Fritidsnämnden har 2013-12-11 § 115 föreslagit kommunstyrelsen bifalla
Unga Örnar Luleås ansökan om bidrag med 1 000 000 kronor till en tvåårig
fortsättning av projektet ”Fritid på Lika villkor”. Vid fritidsnämndens
sammanträde föreslog Roger Malmberg (MP), Daniella Nilson (M), Åsa Koski
(V) och Katerina Ekström (KD) avslå ansökan och reserverade sig mot
fritidsnämndens beslut.
Ekonomikontoret har 2014-01-13 föreslagit kommunstyrelsen avstyrka
framställningen enligt fritidsförvaltningens förslag.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 25 (forts)
Arbets- och personalutskottet har 2014-01-27 § 19 beslutat bifalla
fritidsnämndens förslag, med tillägg att frågan lyfts till kommunfullmäktige,
att finansieringen tas från ramen för kommunfullmäktiges oförutsedda
utgifter och att ärendet kompletteras med en sammanställning av 2013 års
projekt till kommunstyrelsens sammanträde 2014-02-10.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 38 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets beslut.

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S), Omar Jakobsson (S), Inger B Larsson (S), Ingrid
Norberg (S), Eva Hedesand Lundqvist (S), Göran Öhman (S) och Peter
Hedlund (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.
Anders Josefsson (M), Staffan Eriksson (M) och Carola Lidén (C) föreslår
avslå kommunstyrelsens förslag.
Jonas Brännberg (RS), Anette Asplund (KD) och Erland Nilsson (LBPO)
föreslår återremittera ärendet för att tillsammans med Unga Örnar och andra
intresserade föreningar utarbeta hur samverkan mellan kommun och
föreningsliv ska organiseras och finansieras avseende arbete med unga
utanför dagens föreningsliv.
Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP), Sofie Pettersson (FP) och Thomas
Olofsson (FP) yrkar i första hand återremittera ärendet enligt Jonas
Brännbergs förslag och i andra hand att avslå förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs förslag under proposition och finner att
fullmäktige avslår förslaget.
Votering begärs och genomförs, där en ja-röst innebär att ärendet ska avgöras
vid sammanträdet och en nej-röst innebär att ärendet återremitteras. Efter
votering konstaterar ordföranden att 41 ledamöter röstar för att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde och att 17 röstar för en återremiss.
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anders Josefssons förslag
och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Votering begärs och genomförs, där en ja-röst innebär bifall till
kommunstyrelsens förslag och en nej-röst innebär bifall till Anders Josefssons
förslag. Efter votering konstaterar ordföranden att 36 ledamöter röstar för att
bifalla kommunstyrelsens förslag och 22 ledamöter röstar för att bifalla
Anders Josefssons förslag.
Anders Josefsson (M), Nina Berggård (V), Annika Eriksson (MP), Thomas
Olofsson (FP), Carola Lidén (C) och Anette Asplund (KD) reserverar sig mot
beslutet.

Beskrivning av ärendet
Unga Örnar skriver i sin ansökan att projektet genomsyras av Unga Örnars
värdegrund som är demokrati, solidaritet och jämlikhet och bygger på FN:s
artiklar i barnkonventionen. Målgruppen är barn och unga i åldrarna 7-15 år.
Målet är att aktivera de som inte sedan tidigare är aktiva i en idrottsförening
eller andra organiserade aktiviteter på fritiden samt göra något åt den ökade
barnfattigdomen i samhället.
Unga Örnar har under projektets första år sett att det gett en bra uppslutning
kring aktiviteter och bra engagemang från ungdomsledarna. De har satsat på
områdena Svartöstaden, Hertsön och Porsön/Björkskatan, där det har startats
bad- och pysselgrupper, slalomskola, ordnats spontanidrott, kollo samt
ledarutbildningar. Totalt har det, enligt Unga Örnar, startat 20 nya
verksamhetsgrupper med minst fem deltagare i varje grupp. Unga Örnar
uppger att de har samverkat med Hyresgästföreningen, ABF och föreningar,
exempelvis Hertsöns Idrottsförening (HIF).
Unga Örnar skriver vidare i sin ansökan att de, efter att ha drivit
verksamheten under ett år, har de kommit fram till några faktorer som, enligt
Unga Örnar har lett till framgång; närheten till den vardagliga verksamheten
ute i bostadsområdet, öppna sporthallar för spontanidrott och samverkan
med föreningslivet och organisationer. För att kunna fortsätta detta arbete
och upprätthålla verksamheten söker de nu ytterligare medel av Luleå
kommun.

Beslutsunderlag
Projektansökan ”Unga Örnar, 2013-10-22 (bilaga)
Statistikuppgifter från projektår 1 och aktivitetsrapport (bilaga)
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Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-11-11
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013-12-11 § 115
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-13
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2014-01-27 § 19
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 38
Beslutet skickas till
Unga Örnar
Ekonomikontoret
Kansliet
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§ 26
Medborgarförslag om satsning på arbetslösa
Dnr 2012.471-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till medborgarförslagets anda och ser
förslaget som en god möjlighet att stödja personer som idag har ett
utanförskap att etablera sig på arbetsmarknaden, men att Luleå måste hitta
sin egen modell.

Sammanfattning av ärendet
Maria Johansson-Berg har i ett medborgarförslag 2012-08-01 föreslagit att
Luleå kommun ska införa den s.k. Sigtunamodellen. Den innebär att personer
som uppbär försörjningsstöd med arbetslöshet som enda grund istället
erbjudas resursjobb inom kommunen. De anställs under ett år och ansluter
sig under tiden till A-kassa vilket innebär att de hinner uppfylla
arbetsvillkoret. Syftet är att underlätta för arbetslösa att återknyta kontakten
med arbetsmarknaden vilket förhoppningsvis kan leda till arbete i den öppna
marknaden.
Kommunfullmäktige har 2012-08-27 § 163 beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt in yttrande över
medborgarförslaget från socialnämnden.
Socialnämnden har 2013-05-24 § 104 beslutat återremittera ärendet för en
övergripande beredning där berörda förvaltningschefer, nämndsordförande
och kommunalråd bereder frågan om förslagets inriktning samt finansiering
innan beslut fattas i frågan.
Kommunledningsförvaltningens kansli har därefter begärt in yttrande från
arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetsmarknadsmarknadsförvaltningen har
inkommit med yttrande i ärendet och ställer sig positiv till förslaget och ser
förslaget som en god möjlighet att stödja personer som idag har ett
utanförskap att etablera sig på arbetsmarknaden.
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Arbets- och personalutskottet har 2013-12-02 § 299 beslutat föreslå
kommunfullmäktige ställa sig positiv till medborgarförslagets anda och att se
förslaget som en god möjlighet att stödja personer som idag har ett
utanförskap att etablera sig på arbetsmarknaden.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 42 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

Sammanträdet
Carola Lidén (C) föreslår bifalla medborgarförslaget i enlighet med
arbetsmarknadsförvaltningens yttrande.
Yvonne Stålnacke (S), Margareta Bladfors Eriksson (S) och Erland Nilsson
(LBPO) föreslår bifalla intentionen i medborgarförslaget, med tillägg att Luleå
måste hitta sin egen modell.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Carola Lidéns förslag mot Yvonne Stålnackes förslag och
finner att fullmäktige bifaller Yvonne Stålnackes förslag.

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande
Arbetsmarknadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget och ser förslaget
som en god möjlighet att stödja personer som idag har ett utanförskap att
etablera sig på arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsförvaltningen har i samarbete med Socialförvaltningen utrett
frågan och tagit fram ett konkret förslag som bygger på Sigtuna-modellen.
Det innebär att 50 ungdomar och 50 vuxna med barn som uppbär
försörjningsstöd årligen anställs via Arbetsmarknadsförvaltningen i
kommunens olika verksamheter. Det handlar om arbetsuppgifter utanför
ordinarie bemanning och ses som kvalitetshöjande insatser. Individen får
möjlighet att bryta passivitet, en chans till fortsatt anställning samt tillgång till
A-kassa och full service från Arbetsförmedlingen.
En gemensam organisation har bildats med styrgrupp och operativ ledning
med representanter från de två förvaltningarna.
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Maria Johansson-Berg (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-08-27
Socialnämndens beslut om återremiss 2013-05-24 § 104
Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande 2013-10-14
Ekonomisk redovisning (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-12-02 § 299
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 42
Beslutet skickas till
Maria Johansson - Berg
Socialnämnden
Arbetsmarknadsförvaltningen
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§ 27
Borgen och lån 2014 – Lulebo AB
Dnr 2013.794-04

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Lulebo AB:s borgensansökan och
ansökan om höjning av extra checkkredit. Ansökan beviljas
för fullgörande av Lulebo AB:s förpliktelser avseende lån som skall
omsättas år 2014 tecknar Luleå kommun borgen såsom för egen skuld,
varvid kommunens åtagande är begränsat till 266 mkr jämte på beloppet
löpande ränta och kostnader,
för fullgörande av Lulebo AB ovan angivna förpliktelser avseende
nyupplåning tecknar Luleå kommun borgen såsom för egen skuld, varvid
kommunens åtagande är begränsat till 330 mkr jämte på beloppet löpande
ränta och kostnader,
för en tillfällig utökning av den interna checkräkningskrediten med 175
mkr under byggnadstiden.

Sammanfattning av ärendet
Lulebo AB anhåller om kommunal borgen för konvertering av lån 2014 på
totalt 266 mkr, borgen för nyupplåning på 330 mkr, samt utökad
checkräkningskredit på 175 mkr enligt följande:
Konvertering lån med kommunal borgen
Lånebelopp
Omsättningsdatum
266 mkr
25 november,

266 mkr

Nyupplåning med kommunal borgen
330 mkr
Lånebelopp
Datum
40 mkr
30 maj, Rödkallen Trygghetsboende
160 mkr
30 maj, Lulsundsberget etapp 2, (lösen del av nuvarande
beslutad extra checkkredit 230 mkr, kf 2012-02-27 § 29)
130 mkr
30 maj, Kvarteret Hönan, (lösen del av nuvarande beslutad
extra checkkredit 230 mkr, kf 2012-02-27 § 29)
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§ 27 (forts)
Extra checkkredit
175 mkr
Lånebelopp
Datum
175 mkr
30 maj, Trygghetsboende Mjölkudden,
trygghetsboende Gammelstad, lägenheter
Radiomasten
Kommunens borgensåtagande för Lulebo AB uppgick vid årsskiftet till
2 061 mkr (77 % av Lulebos totala låneportfölj).
Ekonomikontoret har föreslagit, under förutsättning att Lulebo AB:s
borgensansökan och ansökan om extra checkkredit tillstyrks,
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att
Luleå kommun tecknar borgen såsom för egen skuld för dels fullgörande av
Lulebo AB:s förpliktelser avseende lån som ska omsättas år 2014, varvid
kommunens åtagande är begränsat till 266 mkr jämte på beloppet löpande
ränta och kostnader, dels avseende Lulebo AB:s nyupplåning varvid
kommunens åtagande är begränsat till 330 mkr jämte på beloppet löpande
ränta och kostnader, samt att bevilja Lulebo AB en tillfällig utökning av den
interna checkräkningskrediten med 175 mkr under byggnadstiden.
Arbets- och personalutskottet har 2013-12-02 § 300 beslutat bifalla
ekonomikontorets förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 43 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-11-13
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2013-12-02 § 300
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 43
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Lulebo AB
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§ 28
Komplettering av policy för inköp genom nyttjande av
inköpscentraler
Dnr 2014.85-05

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunkoncernens Policy för inköp kompletteras med möjligheten att
nyttja inköpscentraler genom beslutformen beslut om avrop från
inköpscentral.
2. Policyn förtydligas avseende miljökrav.
3. Policyn förtydligas avseende motivering av avsteg från policy.
4. Kommunens riktlinjer för inköp uppdateras för att tillämpa
kompletteringen av policyn.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen föreslår en komplettering och förtydligande
av kommunkoncernens Policy för inköp (dnr 12.617-05) avseende beslut om
att nyttja ramavtal från inköpscentral samt ett förtydligande av policyn
avseende miljökrav och krav på motivering av avsteg från policy. En
inköpscentral är en upphandlande myndighet som utför upphandlingar för
andra upphandlande myndigheter.
Fördelarna med att nyttja inköpscentralens ramavtal är minskad tidsåtgång
för upphandling och administration samt bättre inköpsvillkor. Det blir dock
svårare att ställa egna krav för den aktuella varan eller tjänsten. Av den
anledningen bör motivet för att nyttja inköpscentralens ramavtal tydligt
framgå av beslutet.
Arbets- och personalutskottet har 2014-01-27 § 16 beslutat bifalla
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 44 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.
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Sammanträdet
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-01-16 (bilaga)
Policy för inköp med föreslagna ändringar (bilaga)
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2014-01-27 § 16
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 44
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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§ 29
Revidering av byggnadsnämndens och kommunstyrelsens
reglementen
Dnr 2013.725-00

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa de reviderade reglementena för
kommunstyrelsen och för byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar enligt nu gällande reglemente exklusivt för
kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(2010:1011), (LBE), bl.a. tillståndsgivning och tillsyn.
Kansliet har uppmärksammats på att det hos räddningstjänsten, som
organisatoriskt hör till kommunstyrelsen, kan bli aktuellt att bedriva
verksamhet som är tillståndspliktig enligt LBE. Kommunallagen (1991:900),
(KL), tillåter inte att en och samma nämnd beslutar om tillstånd för
verksamhet som nämnden själv ska bedriva. Kommunens uppgifter enligt
LBE, i de situationer kommunstyrelsen (räddningstjänsten) avser bedriva den
tillståndspliktiga verksamheten, måste därför hanteras av en annan nämnd.
Byggnadsnämnden föreslås få uppdraget att svara för kommunens uppgifter
i den ovan beskrivna situationen. Det nödvändiggör ett tillägg i
byggnadsnämndens reglemente. Reglementet för kommunstyrelsen bör på
motsvarande sätt ändras så att där framgår att ärenden där nämnden själv
ska bedriva verksamhet enligt LBE undantas.

Kansliets förslag till ändring av respektive reglemente
I reglemente för byggnadsnämnden, senast reviderat 2010-06-21 §93, görs
under § 1 följande tillägg avseende byggnadsnämndens uppgifter:
-

svara för kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor om kommunstyrelsen ska bedriva verksamhet som
regleras i lagen.
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§ 29 (forts)
Reglemente för kommunstyrelsen, senast reviderat 2013-02-25 § 50, ändras så
att § 6 får följande lydelse när det gäller kommunstyrelsens uppgifter enligt
LBE:
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor med undantag för när kommunstyrelsen själv ska
bedriva verksamhet som regleras i lagen då istället ansvaret åvilar
byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden har 2013-12-03 § 198 beslutat godkänna tillägg enligt
nedan i byggnadsnämndens reglemente under § 1 och rekommendera
fullmäktige att anta föreslagen ändring:
Svara för kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor om kommunstyrelsen ska bedriva verksamhet som regleras i lagen.
Arbets- och personalutskottet har 2014-01-13 § 8 beslutat bifalla kansliets
förslag.
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 45 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Kansliets tjänsteskrivelse 2013-10-28
Byggnadsnämndens förslag till beslut 2013-12-03 § 198
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2014-01-13 § 8
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 45
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 30
Omföring av budgeterade medel
Dnr 2014.16-04

Kommunfullmäktiges beslut
1.

2.

3.

Kommunfullmäktige beslutar omfördela 2 250 tkr från
konsumentnämndens budget till kommunledningsförvaltningens
kanslikontor.
Kommunfullmäktige beslutar omfördela 2 683 tkr från
överförmyndarnämndens budget till kommunledningsförvaltningens
kanslikontor.
Omföring av budgeterade medel beaktas i samband med fullmäktiges
beslut om delårsrapport per den 30 april 2014.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kanslikontor leds av kanslichefen och
omfattar organisatoriskt fyra enheter: kansli, konsumentvägledning,
stadsarkiv och överförmyndarexpedition. Kontoret innefattar 23
heltidstjänster inklusive kanslichefstjänsten.
Enheterna leds av en enhetschef med undantag av konsumentvägledningen
som leds av kanslichefen. Konsumentnämnden och överförmyndarnämnden
har ingen egen förvaltning utan kanslikontorets personal svarar för
verksamhet och politisk administration inom nämndernas ansvarsområden.
Budget för konsumentvägledningen och överförmyndarexpeditionen ligger i
konsumentnämndens respektive överförmyndarnämndens kommunbidrag.
Den organisatoriska tillhörigheten och budgeten för verksamheten bör
samordnas. Det innebär att budgeterade medel för personal- och övriga
verksamhetskostnader förs över från konsumentnämnden och
överförmyndarnämnden till kanslikontorets enheter för resp. verksamhet.
Kostnader förknippade med nämndernas politiska verksamhet kvarstår hos
respektive nämnd.
Arbets- och personalutskottet har 2014-01-13 § 9 beslutat bifalla kansliets
förslag.
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§ 30 (forts)
Kommunstyrelsen har 2014-02-10 § 46 beslutat bifalla arbets- och
personalutskottets förslag.

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

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-12-30
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2014-01-13 § 9
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2014-02-10 § 46
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 31
Motion om kommunalt vårdnadsbidrag – en rättvisefråga
Dnr 2014.188-008

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

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund (KD) föreslår i motion 2014-02-17 ett kommunalt
vårdnadsbidrag. De som allvarligt missgynnas av den nuvarande
familjepolitiken och konstruktionen med maxtaxa är de föräldrar som väljer
att själva ansvara för barnomsorgen under de första levnadsåren för barnen.
De omfattas inte av några bidrag. Ändå måste alla familjer skattevägen vara
med och betala den kommunala barnomsorgen, även de som inte nyttjar den.
De som idag använder kommunal barnomsorg får i realiteten en kraftig
skattesubvention. Det är rimligt och rättvist att även familjer som väljer egna
lösningar ska få del av kommun- och statsbidrag.
Ensamstående föräldrars situation bör uppmärksammas. Många arbetar på
kvällar och helger och har svårt att anpassa sig till den barnomsorg som
kommunen erbjuder. Ett kommunalt vårdnadsbidrag skulle underlätta
barnomsorgen för ensamstående föräldrar.

Beslutsunderlag
Motion från Anette Asplund
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 32
Motion om likvärdiga förutsättningar för skolorna i Luleå
kommun att ta sig med buss till centrala stan
Dnr 2014.191-008

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

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund (KD) och Samuel Ek (KD) föreslår i motion 2014-02-17 att
barn- och utbildningsnämnden utreder möjligheten att ha likvärdiga
förutsättningar för skolorna i Luleå kommun att ta sig med buss till centrala
stan.
På Kulturskolan finns en penningsumma som kallas PUST (Projekt Under
SkolTid). Det är sammanlagt 200 000 kr som ska gå till just projekt under
skoltid. Pengarna kan sökas av vem som helst, men målgruppen ska alltid
vara barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet. En stor del av
pengarna går till bussresor för byaskolorna för att till exempel besöka
Teknikens Hus. Stadsskolorna behöver inte ansöka, eftersom de åker med
LLT och inte behöver betala.
Det finns en överenskommelse som kommunen gjort med LLT, som säger att
mellan 8.30 och 15.00 kan elever tillsammans med lärare åka gratis med LLT i
mån av plats. Någon sådan överenskommelse finns inte med Länstrafiken,
vilket innebär att byaskolorna måste betala. Då söker de om PUST-pengar,
men pengarna tar snabbt slut. 200 000 kr räcker inte långt om ca hälften går
till bussresor.
100 000 kr används till vårterminen och 100 000 kr till höstterminen. Vid
terminsstarten 2013 fanns 200 000 kr och den 22 februari var 100 000 kr
utbetalade. Nästa sökperiod för resterande 100 000 kr börjande 1 september
och den 23 oktober betalades de sista pengarna ut som långt tidigare varit
uppbokade. Av de 200 000 kr gick 77 964 till bussresor, i huvudsak till
byaskolor. 16 januari 2014 var 100 000 kr uppbokade och en stor del var till
bussresor.
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§ 32 (forts)
Att göra en likadan lösning med Länstrafiken som med LLT kan vara ett sätt,
även om det inte blir lika verkningsfullt eftersom bussarna inte går lika ofta.
Även om beloppet skulle vara större så blir byaskolorna fortsatt beroende av
PUST-pengar och detta är en orättvisa man borde finna en lösning på.

Beslutsunderlag
Motion från Anette Asplund
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 33
Interpellation om arbetsmiljöarbete och arbete mot
kränkande särbehandling inom Luleå kommunkoncern
Dnr 2014.202-02

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tillåta att interpellationen får ställas samt
uppdra till kommunstyrelsens ordförande tillika Luleå Kommunföretag AB:s
styrelseordförande att besvara interpellationen.

Sammanfattning av ärendet
Jonas Brännberg och Göran Thyni, för Rättvisepartiet Socialisterna, har
lämnat in följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande tillika
Luleå Kommunföretag AB:s styrelseordförande.
Luleå kommun har genom det kommunalt helägda bolaget Luleå
Renhållning AB tvingats att betala skadestånd till två skyddsombud efter en
central förhandling med Transportarbetareförbundet. Förhandlingen gällde
hindrande av skyddsombud, kränkande särbehandling och
föreningsrättskränkning, vilket alla tre är mycket allvarliga händelser.
När sådana allvarliga anklagelser riktas mot ett kommunalt bolag, och
förhandlingarna dessutom leder till att skadestånd måste betalas ut, är det
viktigt att fråga sig om Luleå kommun har rätt rutiner och policies i frågor
som denna.
Det är till exempel mycket anmärkningsvärt att styrelseordförande för Luleå
Renhållning efter utfallet med skadestånd menar att ”bolagets ledning inte
kunnat agera på annat vis” och att man ”råkat ha väldigt olika åsikter”. Detta
efter att bolagets ledning lagt sig i vem fackets medlemmar valt som
skyddsombud och upprepade gånger försökt förmå Transport att skilja dem
från sina uppdrag!
Kommunens riktlinjer vad gäller kränkande särbehandling är bra. Till
exempel står det att ”Om kränkande särbehandling eller trakasserier ändå
förekommer ska det meddelas till, i första hand, närmaste chef. Om detta inte
är möjligt meddelas överordnad chef, skyddsombud eller Kommunhälsan”.
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§ 33 (forts)
Arbetsgivaren har skyldighet att skyndsamt, dock senast inom en vecka,
påbörja utredning om misstanke av kränkande särbehandling eller
trakasserier”.
I detta fall har informationen från skyddsombuden om hur de känt sig
behandlade gått ända upp till styrelseordförande för bolaget och koncernchef.
Med anledning av ovan har Rättvisepartiet Socialisterna följande frågor:
-

-

-

-

Har Luleå Renhållning eller kommunen i stort gjort någon undersökning
om riktlinjerna mot kränkande särbehandling följts i detta fall? Till
exempel om någon utredning gjorts? Vad är i så fall resultatet?
På vilket sätt säkerställs att nya men även erfarna kommunala chefer
känner till och följer regler och riktlinjer kring kränkande särbehandling,
arbetsmiljöarbete och skyddsombudets ställning?
På vilket sätt säkerställs att styrelser och nämnder känner till och följer
regler och riktlinjer kring kränkande särbehandling, arbetsmiljöarbete och
skyddsombudens ställning?
Anser du att händelserna på Luleå Renhållning gör att Luleå kommun
och dess bolag på något sätt måste se över sina rutiner – till exempel vad
gäller utbildningar, chefsrekryteringar och respekten för fackligt arbete?

Beslutsunderlag
Interpellation från Jonas Brännberg och Göran Thyni
Beslutet skickas till
Yvonne Stålnacke

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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Kommunfullmäktige

2014-02-24

§ 34
Medborgarförslag om gång- och cykelbro från
Lulsundsberget som ansluts till den redan planerade bron
över Skurholmsfjärden
Dnr 2014.61-008

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

Sammanfattning av ärendet
Marie Andersson föreslår i medborgarförslag 2014-01-22 att en gång- och
cykelbro byggs från Lulsundsberget som ansluter till den redan planerade
bron över Skurholmsfjärden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Marie Andersson
Beslutet skickas till
Marie Andersson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2014-02-24

§ 35
Medborgarförslag om att Luleå kan bli en bättre cykelstad
Dnr 2014.63-008

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

Sammanfattning av ärendet
Marie Andersson föreslår i medborgarförslag 2014-01-22 att en cykelbana
genom centrala stan avgränsas enbart för cyklar och att tunnlar och broar
byggs så att cyklister slipper vänta i avgaserna vid trafikljusen. Gång- och
cykelbanor bör delas upp på ett tydligt sätt.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Marie Andersson
Beslutet skickas till
Marie Andersson
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

43 (56)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-02-24

§ 36
Medborgarförslag om trygghetsboende
Dnr 2014.171-008

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

Sammanfattning av ärendet
Kurt Hägglund föreslår i medborgarförslag 2014-02-11 att samlingslokaler i
ett antal lämpliga bostadsrättsföreningar, hos Lulebo och i kommunens egna
lokaler kan fungera som samlingspunkt där äldre kan träffas för social
samvaro under överinseende av utbildad personal. Hemtjänsten kan samla
några kunder samtidigt och stanna en längre tid för att prata, äta och umgås
tillsammans. På detta vis kan även anhörigvårdare få några timmars
avlastning. På kvällstid kan lokalerna bli en träffpunkt, där
pensionärsföreningar och andra föreningar kan ordna studiecirklar och
trivselkvällar.
Kommunen bör snarast se över sina lokaler och ta en diskussion och
förhandling med Lulebo och respektive bostadsrättsförening om att hyra en
lämplig samlingslokal som kan anpassas som trygghetslokal.
Styrelserna för PRO Centrala samt SPF Åkerbäret har var för sig diskuterat
förslaget och ställer sig båda enhälligt bakom förslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Kurt Hägglund
Beslutet skickas till
Kurt Hägglund
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 37
Medborgarförslag om att bygga en rastgård för hundar i
Örnäsparken (Aronsparken), ett större inhägnat område
där hundar kan springa lösa
Dnr 2014.94-008

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

Sammanfattning av ärendet
Lars Johansson föreslår i medborgarförslag 2014-01-28 att kommunen bygger
en rastgård för hundar i Örnäsparken (Aronsparken), ett större inhägnat
område där hundar kan springa lösa.
Parken är idag ett område där de många hundägarna på Örnäset rastar sina
hundar. Många hundar får nästan aldrig vara okopplade och motioneras
aldrig ordentligt. I ett inhägnat område skulle hundar på ett säkert vis kunna
springa lösa. En kringgärdad yta skulle möjliggöra övningar och dressyr och
en rastgård skulle också kunna intressera hundägare från andra områden i
Luleå.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Johansson
Beslutet skickas till
Lars Johansson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

45 (56)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 38
Medborgarförslag om upprustning av området kring Porsö
centrum
Dnr 2014.158-008

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

Sammanfattning av ärendet
Karin Sundström-Ström föreslår i medborgarförslag 2014-02-05 att Porsö
centrum upprustas. Centrum är kärnan för många studenter och deras första
intryck när de anländer till universitetet. Vid hörnan utanför skolan och mitt
emot Lulebo behövs nytt staket, nya bänkar och nya buskar. Längs
gångstigen vid stranden från Porsösundet mot Björkskatan behövs det gallras
då det håller på att växa igen. Vid dammen vid universitetet behövs både
broarna och träbyggnaderna ses över, och vissa av hyreshusen och områdena
runt omkring dem behöver en uppfräschning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Karin Sundström-Ström
Beslutet skickas till
Karin Sundström-Ström
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

46 (56)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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§ 39
Medborgarförslag om att bygga en ishall på Hertsön
Dnr 2014.101-008

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

Sammanfattning av ärendet
Alexander Larsson och Noah Widmark föreslår i medborgarförslag 2014-0121 att en ishall byggs på Hertsön. Förslagsställarna är elever från Ängsskolans
förskoleklass och har bifogat ritningar på hur ishallen kan se ut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Alexander Larsson och Noah Widmark
Beslutet skickas till
Alexander Larsson och Noah Widmark
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen

47 (56)

LULEÅ KO MMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige
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§ 40
Medborgarförslag om säkrare gångväg från Mjölkudden
via Mjölkuddsbanken in till stan
Dnr 2014.95-008

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

Sammanfattning av ärendet
Ulrika Kommes föreslår i medborgarförslag 2014-01-28 att ett skyddsräcke
sätts upp för att separera gång- och cykeltrafik från biltrafiken längs
Mjölkuddsbanken, alternativt att kajen från norra hamn förlängs efter
vägbanken till Mjölkudden.
Gångvägen och den dubbelfiliga bilvägen löper idag sida vid sida utan något
skyddsräcke och hastigheten är ofta hög, mer än de tillåtna 70 km/timme.
Vintertid finns risk att bilförare får sladd och kan hamna bland cykel- och
gångtrafikanter.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Ulrika Kommes
Beslutet skickas till
Ulrika Kommes
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 41
Medborgarförslag om bättre belysning i gångtunnlar
Dnr 2014.31-008

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

Sammanfattning av ärendet
Elise Ahlqvist föreslår i medborgarförslag 2014-01-14 att det i alla gång- och
cykeltunnlar bör vara stark belysning. Den senaste hösten och vintern har
haft mycket regn och vatten som frusit till is, vilket varit svårt att se från
nedfarterna.
På Bergnäset finns fem gångtunnlar varav fyra går under Älvbrovägen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Elise Ahlqvist
Beslutet skickas till
Elise Ahlqvist
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2014-02-24

§ 42
Medborgarförslag om annan användning av området vid
Bergnäsbrons norra sida
Dnr 2014.132-008

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

Sammanfattning av ärendet
Gerd Niemi m fl. föreslår i medborgarförslag 2014-02-03 att Dykab, som har
sin verksamhet jämte Bergnäsbron, flyttar till annan lämplig plats där sådan
verksamhet hör hemma. Platsen är numera som ett skrotupplag. Platsen bör
bebyggas med bostäder eller annat som gör Luleå än mer attraktivt. En plan
för området bör snarast arbetas fram, med bostäder i staden och industrier i
mindre attraktiva områden.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Gerd Niemi m fl.
Beslutet skickas till
Gerd Niemi
Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 43
Medborgarförslag om nattbussar under sommaren
Dnr 2014.133-008

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

Sammanfattning av ärendet
John Alatalo föreslår i medborgarförslag 2014-02-03 att nattbussar införs
sommartid. Bussarna bör avgå från den ordinarie busshållplatsen vid
Smedjegatan, med avgångstid kl. 01.10 eller 02.10 under sommarturlistan.
Genom att slippa gå eller cykla hem ökar tryggheten.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från John Alatalo
Beslutet skickas till
John Alatalo
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2014-02-24

§ 44
Medborgarförslag om utsiktstorn vid Ormberget
Dnr 2014.144-008

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

Sammanfattning av ärendet
Sven-Olof Svensson föreslår i medborgarförslag 2014-02-06 att ett utsiktstorn
byggs på Hertsöbergets högsta punkt där Ormbergets elitspår möts. Tornet
kan likna det fågeltorn som finns vid Gammelstadsviken. Tornet bör förses
med orienteringstavlor för att besökarna ska kunna hitta igen platser i
terrängen. Vid bevakning av skidtävlingar är detta en lämplig plats att
placera TV-kameror på.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Sven-Olof Svensson
Beslutet skickas till
Sven-Olof Svensson
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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2014-02-24

§ 45
Medborgarförslag om att bygga den nya idrottsarenan
mellan Björkskataleden och Björsbyvägen –
Haparandavägen
Dnr 2014-136-008

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

Sammanfattning av ärendet
Stig Aspholme föreslår i medborgarförslag 2014-02-04 att den nya
idrottsarenan byggs mellan Björkskataleden och Björsbyvägen –
Haparandavägen. Där finns redan två sporthallar och ett gym, ishockeybana
och fotbollsplan med konstgräs. En komplett idrottsarena med löparbanor,
längd- och höjdhopp och spjutkastning skulle bli ett dragplåster även för
grannkommunerna.
Det är nära till affär, vårdcentral, tandvård, skola, dagis, kyrka, café, pizzerior
och pub. Samtidigt skulle tomter frigöras för en- och flerfamiljsboende på
Skogsvallen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Stig Aspholme
Beslutet skickas till
Stig Aspholme
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 46
Medborgarförslag om kreativitetens mötesplats eller
postlådor för insamlade förslag från medborgare
Dnr 2014.137-008

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

Sammanfattning av ärendet
Stig Aspholme föreslår i medborgarförslag 2014-02-04 att möjlighet skapas för
kreativa kommunbor att inkomma med idéer och tankar om ett framtida
Luleå. Många goda idéer kläcks på sociala medier, men folk drar sig för att
skriva medborgarförslag, då dessa blir offentliga. En ”kreativitetens
mötesplats”, eller postlådor på strategiska ställen bör iordningställas för de
som inte vill vara offentliga men ändå bidra till att utveckla Luleå till en ännu
bättre kommun.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Stig Aspholme
Beslutet skickas till
Stig Aspholme
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 47
Medborgarförslag om ett bullerplank på Svartöleden
Dnr 2014.162-008

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

Sammanfattning av ärendet
Carina Lundberg föreslår i medborgarförslag 2014-02-10 att ett bullerplank
sätts upp från Matstället mot Svartöstaden. Mycket tung trafik körs på vägen
både vardagar och helger, och i och med att det är 70 km/timme bullrar
trafiken ännu mer.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Carina Lundberg
Beslutet skickas till
Carina Lundberg
Tekniska nämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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§ 48
Val av ny styrelseordförande i Kronan Exploatering AB
Dnr 2014.138-102

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Karl Petersen (S) till ny styrelseordförande
i Kronan Exploatering AB t o m 2014-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Nilsson har avsagt sig uppdraget som styrelseordförande i Kronan
Exploatering AB.
Socialdemokraterna föreslår att
- Karl Petersen, Bryggargatan 6 A, 972 39 LULEÅ utses till ny
styrelseordförande i Kronan Exploatering AB t o m 2014-12-31.

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

Beslutsunderlag
Avsägelse från Thomas Nilsson
Socialdemokraternas nominering
Beslutet skickas till
Thomas Nilsson
Karl Petersen
Kronan Exploatering AB
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014 -02-24

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltningen
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