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2018/39-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2018-03-26
Ärendenr 2018/39-1.1.1.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Sveriges Kommuner
Och Landsting
2018-03-06

Ämne
Hid.nr 2018.2221
Internationell konferens Förbättra demokratin
genom dialog och deltagande, Stockholm 17-18 maj
2018

Sveriges Kommuner
och Landsting
2018-03-07

Hid.nr. 2018.2284
Nu är det dags att anmäla sig till SKLs Budgetdag
2018

PwC
2018-02-22

Hid.nr 2018.1859
Kommunal ekonomi för förtroendevalda

PwC
2018-03-06

Hid.nr 2018.2248
Intern styrning och kontroll för förtroendevalda

PwC
2018-03-06

Hid.nr 2018.2250
Rollen som lekmannarevisor

Region Kronoberg
2018-02-28

Hid.nr 2018.2029
Kunskapsresa till Libanon - om flyktingströmmar,
kvotuttagningar, etniska och religiösa minoriteter,
politisk utveckling i regionen med mera, 29
september- 6 oktober 2018

Kurs Kronoberg
2018-03-02

Hid.nr. 2018.2092
Tylösandsdagarna 2018 - Framtidens kollektivtrafik

Kurs Kronoberg
2018-03-02

Hid.nr. 2018.2158
Tylösandsdagarna 2018 - Från långtidsarbetslös till
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Ärendenr
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Kommunledningsförvaltningen
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2018-01-09

anställd - sociala företag tar tillvara kompetensen
Kurs Kronoberg
2018-03-06

Hid.nr 2018.2243
Tylösandsdagarna 2018 - Ekonomidagarna 2018 utmaningar för kommun och landsting/region

Kurs Kronoberg
2018-03-13

Hid.nr. 2018.2440
Tylösandsdagarna 2018 med samtliga program
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-12-15

§ 187
Motion från liberalerna om äldreombudsman
Ärendenr 2017/304-1.1.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta avslå
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L) har inlämnat en motion om att inrätta en
äldreombudsman i Luleå kommun. Äldreombudsmannen ska fungera som en
neutral stödperson vid kontakter med äldreomsorgen samt ta emot
synpunkter och klagomål som gäller äldreomsorgen.
Kommunfullmäktige har den 28 augusti 2017 beslutat att motionen får ställas
och att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Socialnämnden
har därefter tagit emot ärendet för att lämna ett yttrande.
Socialförvaltningen har fått ett samordnande ansvar 2018 gällande att skapa
en struktur för kommunövergripande samverkan för att utveckla metoder och
planera insatser med syfte att uppnå målet ökad trygghet, välbefinnande och
delaktighet hos Luleå kommuns äldre. Socialförvaltningen har även fått i
uppdrag av socialnämnden att utreda hur en Äldresupport skulle kunna
organiseras för att äldre ska mötas av en tillgänglig socialförvaltning.
Socialförvaltningen anser att det finns en planering gällande att säkerställa att
synpunkter från äldre tillvaratas för att få ännu bättre kvalitet i äldreomsorgen
genom ovanstående uppdrag och föreslår att den planeringen fortlöper.
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-12-06 att föreslå
socialnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Enligt Luleå strategiska plan och budget 2018-2020 är målet att trygghet,
välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning.
Socialförvaltningen har ett samordnande ansvar gällande att skapa en
struktur för kommunövergripande samverkan för att utveckla metoder och
planera insatser med syfte att uppnå målet ökad trygghet, välbefinnande och
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Socialnämnden

2017-12-15

delaktighet hos Luleå kommuns äldre. Detta arbete kommer att startas i
början av 2018 i samverkan med andra förvaltningar.
Socialförvaltningen har även fått i uppdrag av socialnämnden att utreda hur
en Äldresupport skulle kunna organiseras för att äldre ska mötas av en
tillgänglig socialförvaltning, där deras behov möts på ett värdefullt och
effektivt sätt. Vidare ska det utredas hur förbyggande insatser för äldre kan
samordnas på bästa sätt, och klargöra vilka förebyggande insatser vi ska
kunna erbjuda från socialförvaltningen. Målet är att äldre medborgare som
söker kontakt med socialförvaltningen ska lotsas rätt och få stöd i enlighet
med behov.
Som äldre är information och kunskap om tillgänglig service och stöd viktigt
för trygghet och delaktighet i vård och omsorg. Konceptet Äldresupport är
tänkt ska leda till en ny verksamhet där flera professioner ska inkluderas i
arbetet. I en Äldresupport kan till exempel rehab, anhörigstöd, lots med flera
finnas representerade. Kommuner som arbetar med exempelvis äldrelots, har
ofta en person som kan svara på frågor och guida den äldre rätt i
organisationen. Förebyggande insatser erbjuds också på olika sätt i
kommunerna, exempelvis genom förebyggande hembesök och med råd och
information om hälsofrämjande aspekter. En äldreombudsman kan till
exempel vara en del av en Äldresupport. Utredningens förslag ska baseras på
evidensbaserade metoder. Utredningen beräknas vara färdigställd 2018-03-31.
Socialförvaltningen anser att utredningen av Äldresupport ska färdigställas
för att säkerställa att de insatser som därefter planeras för äldre är
evidensbaserade. De ansvarsområden som motionen föreslår att en
Äldreombudsman ska ha kan eventuellt bli en del av Äldresupporten.
Socialförvaltningen anser dock att begreppet Äldreombudsman inte stödjer
verksamhetens uppdrag ur ett jämställdhetsperspektiv och kommer därmed
inte att använda den benämningen.
Arbetet med att skapa en struktur för kommunövergripande samverkan ska
sättas igång för att utveckla metoder och planera insatser med syfte att uppnå
målet ökad trygghet, välbefinnande och delaktighet hos Luleå kommuns
äldre. Via denna planering bedömer socialförvaltningen att kommunen
kommer att kunna säkerställa att det finns neutrala stödpersoner för äldre
personer i Luleå.

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner
att socialnämnden bifaller förslaget.
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Beslutsunderlag
Motion om Äldreombudsman 2017-08-20
Uppdrag utredning Äldresuppport

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Bakgrund
I Luleå kommuns Äldreplan 2015-18 finns en ambition att arbeta med insatser för att stärka ett positivt åldrande och god hälsa.
Den demografiska utvecklingen i samhället bidrar till fler äldre med behov
av stöd i hemmet. Denna utveckling innebär att kommunen behöver etablera
arbetssätt för att kunna möta den åldrande befolkningens behov av vård och
omsorg. Kompletterande arbetssätt kan vara förebyggande åtgärder för äldre
som inte har biståndsinsatser eller begränsade sådana.
I utvecklingen av förebyggande insatser för äldre, ska även samarbetet inom
organisationen och med volontärer stärkas. Socialförvaltningen ska även vara en lättillgänglig verksamhet för våra medborgare. Äldre medborgare som
söker kontakt med socialförvaltningen ska lotsas rätt och få stöd i enlighet
med behov. Information och kunskap om tillgänglig service och stöd är viktigt för trygghet och delaktighet i vård-och omsorg (Socialstyrelsen, 2015).
Luleå kommun vill därmed utreda och ta fram ett förslag för Äldresupport
med förebyggande arbetsätt för äldre. Erbjudandet om förebyggande insatser
ska ges i en tidig kontakt med kommunens socialförvaltning och därmed förhindra att den äldres välmående eller förmågor försämras alltför hastigt.
Äldre medborgare ska få stöd för att bibehålla en trygg, säker och aktiv vardag i hemmet, innan deras behov av insatser från socialtjänsten ökar.
Evidens för vilka insatser som är verksamma för ett hälsosamt åldrande ska
vara en grund i Äldresupporten, och kan exempelvis utgöras av stöd till social gemenskap, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfulla aktiviteter
(Folkhälsoinstitutet, 2005).
Enligt kännedom och kontakt med andra verksamheter finns få verksamheter som arbetar tydligt med ett helhetskoncept med Äldresupport, vilket kan
omfatta förebyggande/tidiga insatser, där råd och stöd kan ges, men även åtgärder i hemmet vid behov. Konceptet Äldresupport blir en ny förebyggande
verksamhet i kommunen där flera professioner, som rehab, anhörigstöd, lots
med flera finns representerade. Även myndighetssektionen och ingången har
en viktig roll i samarbetet kring inkomna ärenden och andra frågeställningar
från medborgarna.
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Syfte
Att undersöka hur en Äldresupport (inklusive ingången) ska organiseras för
att äldre ska mötas av en tillgänglig socialförvaltning, där deras behov möts
på ett värdefullt och effektivt sätt. Vidare ska det utredas hur förbyggande
insatser för äldre kan samordnas på bästa sätt, och klargöra vilka förebyggande insatser socialförvaltningen ska kunna erbjuda.

Förväntat resultat
Målet är att äldre medborgare som söker kontakt med socialförvaltningen
ska lotsas rätt och få stöd i enlighet med behov.
En ambition är även att gruppen äldre i behov av förebyggande insatser
identifieras inom detta uppdrag, vilket kan bidra till att rätt insatser erbjuds i
rätt tid.
Med utgångspunkt i evidensbaserad kunskap ska äldre medborgare ska få
stöd från kommunen för att bibehålla en trygg, säker och aktiv vardag i hemmet, innan deras behov av insatser från socialtjänsten ökar.
Uppdragsdel:
Del 1, 1/10-30/11 2017
Att ta fram underlag för hur Ingången till Äldresupporten ska organiseras
för att främja äldres upplevelse av en tillgänglig socialförvaltning. Det ska
även klargöras hur äldre ska få stöd med det de behöver på ett enkelt och effektivt sätt.
Att utföra: Omvärdsanalys, inhämtande av annan kunskap och forskning,
förslag till arbetsätt och rutiner.
Del 2, 1/12-31/3 2017
Att kartlägga hur förebyggande och hälsofrämjande arbete i Äldresupporten
kan organiseras, där fler professioner (ex. rehab, sjuksköterska, anhörigstöd,
lots) deltar. I ett senare skede även volontärer.
Att utföra: Omvärdsanalys, inhämtande av annan kunskap och forskning.
Identifiera evidensbaserade arbetsätt samt rutiner. Se över lagkrav gällande
dokumentation för förebyggande verksamhet i HSL/SOL.
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Krav och avgränsningar
I första hand ska Äldresupporten organiseras inom befintlig verksamhet.

Projektorganisation







Uppdragsgivare/projektägare: Lena Kruse
Projektledare: Ellinor Larsson
Arbetsgrupp del 1: Ellinor Larsson, Monica Forsberg, Annika Vikström, Johanna Isaksson, Lahib Yosef, Eva Oja
Arbetsgrupp del 2: Ellinor Larsson, Monica Forsberg, Anna Saxin, Johanna Isaksson, Eva Oja, Tiina-Marie Nybacka, rehabpersonal från resursteamet, Anna-Lena Hansson-anhörigkonsulent
Referenspersoner: Karin Granbom MAR, Agneta Olsson EC resursteamet, Representanter kommunala pensionärsrådet (KPR)

Tidsramar
Del 1: Start 1/10 2017-30/11 2017
Del 2: Start 1/12 2017-31/3 2017

Resurser
Utförs inom befintlig verksamhet.

Utförandedel – Projektplan:
Metoder och arbetssätt
Arbetet ska genomföras i samverkan inom arbetsgruppen, och vid behov
kopplas andra funktioner/professioner in.
För del 1, är en arbetsgrupp sammankallad. I gruppen ska information från
andra verksamheter men även forskning delges och bearbetas. Vid behov ska
kontakt med andra verksamheter tas. Förslag till arbetssätt ska tas fram och
vid behov processer beskrivas. Efter färdigställt underlag lämnas det till projektägaren.
I del 2 kommer fler personer kallas till en arbetsgrupp, och arbetet kommer
att bygga på omvärldsanalys, framtagande av evidensbaserade metoder och
att gruppen aktivt bidrar med sin kunskap till varandra. Förslaget för Äldresupporten ska vara välgrundat i tidigare erfarenheter/kunskap och forsk-
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ning och fokusera det bästa för våra medborgare. I processen med att ta fram
ett förslag kommer även medborgare och andra berörda att få delta och lämna deras åsikter.

Tids- och aktivitetsplan
Del 1 utförs under oktober – november månad
Del 2 december 2017-mars 2018
Se bilaga 1

Informationsinsatser
När arbetsgruppens förslag är antagna kan information om beslut spridas.

Referenser
Folkhälsoinstitutet (2005).
Sammanfattning av kunskapssammanställningen Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar. Statens folkhälsoinstitut rapport 2005:6.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21448/Aldredar_broschyr0505.pdf
Socialnämndens Äldreplan 2015-2018. http://www.lulea.se/download/18.276ab78e150b5a786ab30fa/1446803127904/%C3%84ldreplan+20152018+2015-10-06.pdf

Socialstyrelsen (2015). Om vård-och omsorgstagarens delaktighet.
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19469/2014-6-18.pdf
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Tids-och aktivitetsplan, bilaga 1
Tids-och aktivitetsplan

Att utreda:
Pågående=

Oktober Del 1
Arbetsgrupp möte, 2017-09-26
Nuvarande uppdrag-nuläge
Idéer och förväntningar
Planering inför nästa möte
Övrigt

Klar =

Befintliga rutiner
Klargöra arbetsätt
Statistik över ärenden
Omvärldsanalys
Dela samverkansyta

Arbetsgrupp möte 2, 2017-10-09
Föregående protokoll
Återrapportering från gruppen
Formulera arbetssätt MYS Mottagning
Behov av andra rutiner/vilka finns?
Övrigt

Påbörjat beskrivning
arbetssätt MYS ÄldreMottagning

Arbetsgrupp möte 3, 2017-10-24
Genomgång arbetssätt MYS Äldre-mottagning
Statistik
Rapport från/tillvaratagande av omvärldsanalys
Arbetssätt Lots/mottagning
Arbetsgrupp möte 4, 2017-11-09
Fortsatt beskrivning arbetssätt MYS Äldre
Statistik
Återkoppling kontakt med andra verksamheter
Ingången Min plan Processkarta
Lagkrav-sekretess förebyggande arbete
December del 2-under planering
Arbetsgrupp möte, 2017Nuvarande uppdrag-nuläge
Idéer och förväntningar
Lagkrav förebyggande arbete
Omvärldsanalys
Evidensbaserade metoder, behov av kunskap

15
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Januari–mars 2018

16

9 (9)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet

2018-02-22

§ 79
Yttrande över motion om äldreombudsman
En motion om införandet av en äldreombudsman har lämnats in.
Kommunfullmäktige har beslutat att motionen får ställas samt överlämnat
den till socialnämnden för yttrande. Innan ärendet behandlas av
kommunfullmäktige efterfrågas yttrande från kommunala pensionärsrådet.

KPRs yttrande
KPR föreslår att motionen om äldreombudsman bifalls. Socialförvaltningens
arbete med äldresupport bör ses som ett komplement till den föreslagna
äldreombudsmannen.
KPR ställer sig kritiska till att ärendet hanterats av socialnämnden utan att
involvera KPR i beredningsprocessen.
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Föreskrifter om avfallshantering för Luleå kommun
Luleå MiljöResurs ABs förslag till beslut
Luleå MiljöResurs AB:s styrelse rekommenderar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
– anta föreslagna föreskrifter om avfallshantering för Luleå kommun att
gälla fr.o.m. 2018-06-01.

Sammanfattning av ärendet
Enligt miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska
antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan
och föreskrifter om avfallshantering som reglerar vad som gäller för
avfallshanteringen i kommunen.
Kommunens nuvarande avfallsföreskrifter trädde i kraft den 1 maj 2013 och är nu i
behov att uppdateras till följd av förändringar som skett i miljölagstiftningen samt
andra förändringar inom avfallsområdet.

Beskrivning av ärendet
Luleå MiljöResurs har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering
för Luleå kommun.
Sedan de nu gällande avfallsföreskrifterna antogs den 1 maj 2013 har det skett vissa
förändringar i miljölagstiftningen vilket aktualiserat en revidering föreskrifterna.
Arbetsmiljökrav samt otydligheter gällande myndighetsutövning i nuvarande
föreskrifter har också varit en bidragande orsak till att föreskrifterna reviderats.
I förslaget till nya avfallsföreskrifter har en allmän översyn med Avfall Sveriges
mall som grund medfört ändringar, vilket innebär att föreskrifterna delvis är helt
omskrivna. Förslagets huvudsakliga innehåll överensstämmer med tidigare version
av föreskrifterna, med undantag för några specifika ändringar och tillägg.
Med de nya föreskrifterna finns förslag på flera förtydliganden, bland annat om hur
ansvaret är fördelat inom kommunen, samt mellan kommunen,
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.
Förslag till nya avfallsföreskrifter har parallellt varit ute på samråd och utställning
för allmänheten under tiden den 5 februari till 2 mars.

Luleå MiljöResurs AB
Murbruksvägen 4
973 45 Luleå

www. lumire.se
Tfn: 0920–25 09 00
Fax: 0920-25 09 16
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Under utställningen inkom en synpunkt från allmänheten.
Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig över ärendet och framför att det är
viktigt hur föreskrifterna är utformade för att kunna säkerställa en rättssäker
hantering och likabehandling av Luleå kommuns medborgare, speciellt när det
gäller undantagen från föreskrifterna. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår även
ändringar i förslaget om vem som ska handlägga ärenden om undantag.
Miljö- och byggnadsnämndens synpunkter har beaktats och förtydliganden har
gjorts. Beslutsordningen i föreskrifterna har ändrats efter miljö- och
byggnadsnämndens önskemål. Ändringarna innebär att sökta undantag från
föreskrifterna kommer att handläggas av miljö- och byggnadsnämnden i större
utsträckning än vad som görs i dag.

Beslutsunderlag



Föreskrifter om avfallshantering för Luleå kommun, beslutshandling
Miljö- och byggnadsnämndens yttrande, M-2018-187-2

Erik Öhrling
VD

Beslutet skickas till
Luleå MiljöResurs AB
Miljö- och byggnadsnämnden

Luleå MiljöResurs AB
Murbruksvägen 4
973 45 Luleå

www. lumire.se
Tfn: 0920–25 09 00
Fax: 0920-25 09 16
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Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken och 74–75 §§ avfallsförordningen (2011:927)
meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Luleå kommun.

Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges här:
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer
från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
a. Med kärlavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller annan tillåten
behållare för kärlavfall, exempelvis underjordsbehållare.
b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper
som gör att det inte är lämpligt att samla in i behållare för kärlavfall.
c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår vid normalt nyttjande av
trädgård vid bostadshus.
d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga
4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §
avfallsförordningen.
e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna
1069/2009/EG och 142/2011/EU.
g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle
kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. I begreppet
matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i vasken (flytande livsmedel
såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank.
Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt
förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i
enlighet med punkten (f) ovan.
h. Med brännbart avfall avses det hushållsavfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall,
förpackningar, returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har
sorterats ut och som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat.
i. Med restavfall avses det hushållsavfall som inte kan återvinnas, komposteras eller förbrännas.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har
rätt att bruka eller nyttja fastighet.
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4. Med behållare avses kärl, container, underjordsbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för
uppsamling av hushållsavfall.
5. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och
andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap.
miljöbalken och till avfallsförordningen.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av
hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av Luleå MiljöResurs AB, nedan
kallad renhållaren.
4 § Miljö- och byggnadsnämnden utför tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken
och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.
5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende förpackningar, returpapper
och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Fastighetsinnehavarens ansvar
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs
genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av
27 kap. 4 § miljöbalken.
7 § Fastighetsinnehavaren är avgiftsskyldig, men fakturering kan ske direkt till nyttjanderättshavare
efter skriftlig överenskommelse med renhållaren. Avgiftsskyldigheten kvarstår hos
fastighetsinnehavaren och om nyttjanderättshavaren inte betalar fakturorna inom föreskriven tid
skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren och överenskommelsen hävs.
8 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning informera den
eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler för avfallshanteringen.
9 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska utan dröjsmål informera renhållaren om
ändrade förhållanden som är av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Sortering och överlämning av hushållsavfall
Sortering av avfall
10 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1
och hålla dessa skilda från annat avfall.
11 § Fastighetsinnehavare ska göra det möjligt att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsslag som
enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren för borttransport.
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall
12 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat anges i dessa
föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas i särskild ordning vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad
plats enligt 27 § eller lämnas enligt instruktioner i bilaga 1.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön
inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport av
hushållsavfall från fastigheten.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och annan utrustning
Anskaffande och ägande
13 § Renhållaren meddelar storlek och typ av behållare för hushållsavfall. Endast de behållare som
föreskrivs genom kommunens renhållningstaxa och/eller som kan tömmas med den utrustning som
finns i kommunens renhållningssystem får användas.
14 § Renhållaren äger och tillhandahåller kärl och container.
Underjordsbehållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas och
installeras av fastighetsinnehavaren. Matavfall från avfallskvarn får endast ledas till sluten tank, inte
till avloppsnät eller små avloppsanläggningar.
Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten
förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och vid behov utbyte av behållare. När
renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt
anvisning från renhållaren. För skada på behållare som inte orsakats i samband med tömning kan
fastighetsinnehavaren bli ersättningsskyldig.

Anläggande
15 § Vid installation och anläggande av avfallsutrymmen, underjordsbehållare, små
avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver byte av
filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hantering av avfall. Utformning
och placering ska ske så att den utrustning som finns i kommunens renhållningssystem kan användas.
16 § Vid anläggning som töms med slamfordon får avståndet mellan hämtningsfordonets
uppställningsplats och anslutningspunkt inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger.
Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6
meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Lock eller manlucka får väga högst 15 kg. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras
åt sidan får locket väga högst 35 kg.
17 § Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon. Vid hämtning av filtermaterial med kranfordon får avståndet mellan
hämtningsfordonets uppställningsplats och förpackat filtermaterial inte överstiga 5 meter vid en
maximal vikt på 1000 kg eller 10 meter vid en maximal vikt på 500 kg.
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18 § Vid installation av underjordsbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
fordon utrustat med kran. Vid tömning av underjordsbehållare får avståndet mellan
hämtningsfordonets uppställningsplats och behållaren inte överstiga 5 meter.

Rengöring och tillsyn
19 § Fastighetsinnehavare och i förekommande fall nyttjanderättshavare har ansvar för rengöring och
tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att
förebygga störningar gällande funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för
avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall
minimeras.

Åtgärder inför hämtning
20 § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Dörr eller dörröppning som används vid
hämtning ska vara försedd med fungerande dörrstopp och får inte ha tröskel, trappsteg eller annan
större nivåskillnad.
21 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och
utrymmet är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara emballerat och väl förslutet så att avfallet
inte kan spridas. I behållare för matavfall får endast de påsar som tillhandahålls eller är godkända av
renhållaren användas.
Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga 1.
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering.
22 § Behållare får inte fyllas mer än att de kan stängas. De får inte heller vara så tunga att det blir
uppenbara svårigheter att hantera dem eller att andra arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare
ska vid hämtningstillfället vara fria från snö och is.
Behållare ska vara uppställda så att hantering underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de kan
hämtas med sidlastande fordon där sådan används och baklastande fordon där sådan används. I
områden där sidlastande fordon används ska kärl vid hämtningstillfället vara placerade så att det
finns ett fritt utrymme på minst 0,5 meter runt om kärlet.
23 § Inför tömning från anläggning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Tydliga instruktioner som behövs
i samband med tömning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren i
god tid innan tömning. Instruktionerna ska även finnas tillgängliga i direkt anslutning till
anläggningen.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som
behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. När anläggningen är belägen
utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen
tillhör.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att skydda sin anläggning från
skador som kan uppstå vid tömning.
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24 § Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för
tömning. Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller fastfruset vid tömning och får väga högst 15
kg, om inte särskilda skäl föreligger. Om locket öppnas genom att det dras åt sidan får det väga högst
35 kg, om inte särskilda skäl föreligger. Avstånd mellan uppställningsplats för slamfordon och
slambrunn får vid hämtning inte överstiga 10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
25 § Inför hämtning av filtermaterial med kranfordon ska fastighetsinnehavaren placera detta inom
längsta avstånd enligt 17 §. Filtermaterial i lösvikt töms med slamfordon och ska vara sugbart, i
förekommande fall efter vattentillförsel. Efter hämtning ska fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren tillföra anläggningen nytt filtermaterial.
26 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning, som
innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Sluttömning ska beställas av
fastighetsinnehavaren.

Hämtnings- och transportvägar
27 § Hämtning sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en med renhållaren överenskommen plats eller
vid en plats som anvisas av kommunstyrelsen.
28 § Kommunstyrelsen kan anvisa plats för hämtning utanför den fastighet där avfallet uppkommer
under förutsättning att:
 godtagbara hämtningsförhållanden inte kan uppnås inom fastigheten,
 möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd,
 kommunen har rådighet över platsen och
 att det i övrigt bedöms lämpligt.
29 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens uppställningsplats hålls i
farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och
hållas halkfri. Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara dimensionerad och hållas i sådant
skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle för de fordon som normalt används i
hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren lämna avfallet
på en plats som överenskommes med renhållaren eller anvisas enligt 27 §.
30 § När hämtningsfordon inte kan köras intill behållare eller utrymme för behållare och där
dragavståndet för behållare överstiger två meter debiteras en avgift enligt kommunens
renhållningstaxa. Maximalt tillåtna dragavstånd är 20 meter enkel väg. Dragavstånd längre än två
meter medges normalt inte för en- och tvåbostadshus. Renhållaren avgör om dragavstånd kan
medges.
Fastighetsinnehavaren och i förekommande fall nyttjanderättshavare ska se till dragvägen hålls fri
från hinder, snö och halka och är i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
31 § Kommunen är indelad i fyra hämtningsområden: A, B, C och småbåtshamnar. Område A-C:s
geografiska utbredning framgår av bilaga 2.
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Område A och B: Permanentboende med inslag av fritidsbostäder.
Område C: Skärgårdsområde med huvudsakligen fritidsbostäder med inslag av permanentbostäder
så belägna att de under del av året endast kan nås med båt. Kärlavfall hämtas vid gemensamma
uppsamlingsplatser på fastlandet. Hushållsavfall i form av slam från slamavskiljare och slutna tankar
töms genom renhållaren eller renhållarens entreprenör på öarna Sandön, Storbrändön, Junkön och
Hindersön.
Småbåtshamnar: Småbåtshamnar på fastlandet med 15 båtplatser eller fler ska ha hämtning av avfall i
erforderlig omfattning under perioden 15 maj-15 oktober.
32 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 3.

Avvikelser från ordinarie hämtning
33 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 20 §, 22 §, 23 § 1 st., 24
§, 25 § och 29 § 1 st. inte följs.
Kärlavfall ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa ordinarie
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.
Slam från enskilda anläggningar ska efter rättelseåtgärder hämtas efter beställning av extrahämtning
mot avgift.
34 § Utebliven hämtning till följd av otjänlig väderlek eller annan oförutsedd händelse utförs så snart
det är möjligt för renhållaren.
35 § Avfall som blir kvar i behållare efter tömning, till exempel fastfruset eller hårt packat avfall, har
renhållaren ingen skyldighet att ta loss.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
36 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För
hushållsavfall från verksamheter gäller 10–35 §§ om inte annat anges i dessa föreskrifter.
Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.
Tömning av slam från enskilda tankar, slamavskiljare och fettavskiljare sker minst en gång per år och i
övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i tanken/avskiljaren.

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
37 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall
än hushållsavfall ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av
avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av
avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till
renhållaren.
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Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
38 § Anmälan om kompostering eller anmälan/ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall
på den egna fastigheten och andra undantag från dessa föreskrifter handläggs enligt vad som anges
nedan.
För anmälan/ansökan som prövas av miljö- och byggnadsnämnden tas en avgift ut enligt fastställd
taxa.
Anmälan och ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses
omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell
påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.
Ansökan enligt bestämmelserna i 44 §, 46 § 2 st., 47 a § och 47 c-d §§ ska ske senast en månad före den
avsedda uppehållsperioden.
Av ansökan eller anmälan ska framgå den tidsperiod som avses och uppgifter om de beräknade
avfallsmängderna.
Givna undantag är personliga och gäller endast den som sökt undantaget och är normalt
tidsbegränsade. De ska omprövas om förutsättningarna för dem ändras. Fastighetsinnehavaren har
skyldighet att meddela om sådan förändring

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall
39 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 40–43 §§ och under
förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
40 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan. Torrt
trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om det kan ske utan att
olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Förbud mot eldning till skydd för människors hälsa och miljön meddelade av stöd av 40 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, utfärdade med stöd av
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste
beaktas.
41 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall från
fastigheten ska anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden. Kompostering av matavfall och
liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den
erhållna kompostjorden.
42 § Kompostering av latrin, slam och annat toalettavfall på fastigheten kan, efter ansökan till miljöoch byggnadsnämnden, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad
förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande för användning av
näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av latrin, slam och annat toalettavfall genom egen
anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
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43 § Innehavare av jordbruksfastighet med aktivt jordbruk och med tillgång till pump- och
spridarutrustning kan efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden medges tillstånd att tömma
egen slamavskiljare och sprida slammet direkt på åkermark eller brukad fastighet.

Förlängt hämtningsintervall
44 § Förlängt hämtningsintervall till vartannat år för tömning av sluten tank kan, efter ansökan till
miljö- och byggnadsnämnden, medges under förutsättning att tankens belastning och beskaffenhet
kan tillåta ett längre tömningsintervall utan att anläggningens funktion äventyras och att det kan ske
utan risk för människors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning
anpassas till anläggningens behov.
45 § Förlängt hämtningsintervall till vartannat år för tömning av slamavskiljare kan, efter ansökan till
miljö- och byggnadsnämnden, medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med
uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver
utföras med ordinarie intervall, utan risk för människors hälsa eller miljön.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov. Medgivande
om förlängt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningarna för
sådant inte är uppfyllda.

Gemensamma avfallsbehållare
46 § Två eller fler fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som är gränsgrannar eller grannar
med mellanliggande väg i permanentbostad, kan använda gemensam avfallsbehållare under
förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
I andra fall än det som anges i första stycket kan gemensam avfallsbehållare tillåtas efter ansökan till
miljö- och byggnadsnämnden, om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön samt
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas.
Minsta dimensionerande volym som tillåts för delning av behållare för brännbart kärlavfall är 20
l/hushåll och vecka. Gemensam behållare för matavfall får delas av maximalt fyra hushåll.
En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats.

Uppehåll i hämtning
47 a § Uppehåll från hämtning av kärlavfall vid permanentbostad kan, efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden, medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader. Betalningsskyldighet för
den fasta delen av taxan kvarstår.
47 b § Uppehåll från hämtning av kärlavfall i fritidsbostad medges under förutsättning att fastigheten
inte nyttjas och att inget hushållsavfall uppstår på fastigheten under hela hämtningsperioden och
uppehållet ska gälla för hela hämtningsperioden [15 maj till 15 oktober].
Abonnemanget måste ändras senast den 30 april för att renhållaren ska kunna verkställa ändringen.
Uppehållet gäller högst en hämtningsperiod. Vid uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av
hushållsavfall automatiskt. Betalningsskyldighet för den fasta delen av taxan kvarstår.
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47 c § Uppehåll från hämtning av kärlavfall från verksamhet kan, efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden, medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte
kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst fyra månader. Betalningsskyldighet för
den fasta delen av taxan kvarstår.
47 d § Uppehåll från hämtning av slam kan, efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden, medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst ett år och att inget hushållsavfall därför uppstår. Betalningsskyldighet
för den fasta delen av taxan kvarstår.

Eget omhändertagande och befrielse från att överlämna hushållsavfall
48 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare får efter ansökan till miljö- och
byggnadsnämnden, om det finns särskilda skäl, medges dispens från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st.
miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och
miljömässigt godtagbart sätt.

Utvecklingsarbete
49 § Efter samråd med miljö- och byggnadsnämnden får renhållaren tillämpa andra
hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem än vad som anges i dessa föreskrifter under
testperioder i begränsade områden för att utveckla avfallshanteringen i kommunen.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2018-06-01då föreskrifter för avfallshantering för Luleå kommun
2013-05-01 upphör att gälla.
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Bilaga 1 – Sortering och lämning av avfall
Avfallsslag

Krav på utsortering

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Farligt avfall

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Olika typer av farligt
avfall får inte blandas.
Inlämnat farligt avfall
ska vara väl förpackat
så att det går att
hantera och lagra utan
risker för personal och
utrustning. Avfallet
ska vara tydligt märkt
med uppgift om
innehåll.

Farligt avfall lämnas
vid
återvinningscentral.

Hämtning vid fastighet
förutsätter att avfallet
är packat och fördelat
enligt renhållarens
anvisningar.

Grovavfall från
hushållen lämnas vid
återvinningscentral
enligt instruktioner
på plats. All övrig
transport av
grovavfall från
fastighet ska utföras
av renhållaren och
hämtning från
fastighet kan beställas
enligt kommunens
avfallstaxa.

Med farligt avfall
avses bland annat:
- Färg, lacker samt
hartser
- Limavfall (ex.
kontaktlim, epoxilim,
spackel)
- Lysrör (ex. lågenergilampor, solarierör,
halogenlampor)
- Lösningsmedel
- Fotokemikalier (ex.
fix och framkallare)
- Bekämpningsmedel
- Sprayburkar
- Annat starkt surt
eller alkaliskt avfall
(ex. frätande ämnen
som kaustiksoda,
svavelsyra,
ammoniak, lut,
avkalkningsmedel)
- Avfall som
innehåller kvicksilver
(ex. termometrar,
barometrar, reläer)
- Cytostatika
Grovavfall

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.
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Avfallsslag

Krav på utsortering

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Restavfall

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Hämtning vid fastighet
förutsätter att avfallet
är packat och fördelat
enligt renhållarens
anvisningar.

Restavfall från
hushållen lämnas vid
återvinningscentral
enligt instruktioner
på plats. All övrig
transport av restavfall
från fastighet ska
utföras av renhållaren
och hämtning från
fastighet kan beställas
enligt kommunens
avfallstaxa.

Trädgårdsavfall

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Latrin

Ska avskiljas och
hållas skilt från annat
avfall.

Latrin ska lämnas i väl
försluten, av
renhållaren godkänd,
komposterbar
behållare.

Latrinbehållare
lämnas på Sunderby
återvinningscentral.

Brännbart avfall

I behållare för
brännbart avfall får
endast sådant avfall
som kvarstår då övrigt
avfall som enligt dessa
föreskrifter ska
sorterats ut läggas.

Läggs i påse eller annat
lämpligt emballage.

Lämnas i behållare
för brännbart avfall.
Hämtning utförs av
renhållaren.

Matavfall

Ska sorteras ut och
hållas skilt från annat
avfall.

Läggs i påse som
tillhandahålls eller är
godkänd av
renhållaren.

Lämnas i behållare
för matavfall eller i
egen godkänd
kompost. Hämtning
utförs av renhållaren.

Trädgårdsavfall från
hushållen lämnas vid
återvinningscentral
enligt instruktioner
på plats. All övrig
transport av
trädgårdsavfall från
fastighet ska utföras
av renhållaren och
hämtning från
fastighet kan beställas
enligt kommunens
avfallstaxa.
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Avfallsslag

Krav på utsortering

Slam och filtermaterial
från små
avloppsanläggningar

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Filtermaterial från
fosforfällor och andra
jämförbara filter ska
vara förpackat eller
tillgängligt på ett
sådant sätt att
hämtning kan utföras
av fordon utrustat med
kran eller
suganordning.

Ska vara åtkomligt
för tömning i den
anläggning där det
genereras.

Fett från fettavskiljare

Ska vara åtkomligt
för tömning i den
anläggning där det
genereras.

Matfetter och frityroljor

Matfett och frityrolja
ska förvaras i behållare
med tätslutande lock.

Döda sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur kan
lämnas till veterinär
eller annan godkänd
verksamhet för
kremering. Alternativt
kontakta kommunen
för råd vid
bortskaffande av döda
sällskapsdjur.

Stickande och skärande
avfall

Bland annat kanyler
och sprutor.

Kasserade kanyler ska
läggas i speciell
behållare som
tillhandahålls av
hälsocentraler eller
liknande som
kommunen har avtal
med.
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Mindre mängder
(maximalt 2 liter)
flytande fettavfall kan
samlas upp i en tät
plastflaska eller
liknande och läggas i
behållare för
brännbart kärlavfall,
om det kan ske utan
att emballaget går
sönder.

Fylld behållare
lämnas till
hälsocentraler eller
liknande som
kommunen har avtal
med.

Avfallsslag

Krav på utsortering

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Förpackningar

Enligt förordningen
(2014:1073) om
producentansvar för
förpackningar.

Lämnas lösa i de
behållare/kärl som
tillhandahålls eller
anvisas.

Ska lämnas i de
insamlingssystem
som tillhandahålls av
producent. Om
fastighetsinnehavaren
tillhandahåller
behållare för
förpackningar kan
avfallet lämnas där.

Returpapper

Enligt förordningen
(2014:1074) om
producentansvar för
returpapper.

Lämnas lösa i de
behållare/kärl som
tillhandahålls eller
anvisas

Ska lämnas i de
insamlingssystem
som tillhandahålls av
producent. Om
fastighetsinnehavaren
tillhandahåller
behållare för
returpapper kan
avfallet lämnas där.

Kasserade bilbatterier

Enligt förordningen
(2008:834) om
producentansvar för
batterier.

Ställs upp på ett sätt
som förhindrar att
batterisyra eller
innehåll rinner ut.

Lämnas på
återvinningscentral
eller hos distributörer
av bilbatterier.

Kasserade bärbara
batterier

Enligt förordningen
(2008:834) om
producentansvar för
batterier.

Om kasserade
produkter innehåller
lösa bärbara batterier
ska dessa plockas ur.
Är de bärbara
batterierna inbyggda i
produkten hanteras
den som avfall från
elutrustning.

Kan lämnas på
återvinningscentral
eller i de
insamlingssystem
som tillhandahålls
inom kommunen.

Konsumentelavfall

Enligt förordningen
(2014:1075) om
producentansvar för
elutrustning.

På återvinningscentral
ska avfallet lämnas
enligt instruktioner på
plats.

Konsumentelavfall
lämnas på
återvinningscentral
enligt instruktioner
på plats.
Hämtning av
konsumentelavfall
kan beställas separat
enligt kommunens
avfallstaxa.
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Avfallsslag

Krav på utsortering

Krav på emballering
m.m.

Instruktion för
hämtning/lämning

Läkemedel

Enligt förordningen
(2009:1031) om
producentansvar för
läkemedel.
Undantaget är
cytostatika (cellgifter)
vilket sorteras som
farligt avfall.

Ska lämnas i behållare
eller påse som
tillhandahålls av
apoteket.

Lämnas till apotek.

Däck

Enligt förordningen
(1994:1236) om
producentansvar för
däck.

Lämnas till
däckåterförsäljare
eller till plats som
anvisas av producent.

Bilar

Enligt förordningen
(2007:185) om
producentansvar för
bilar.

Lämnas till plats som
anvisas av
bilproducent.

Avfall från hushåll som
inte är hushållsavfall

Till exempel byggoch rivningsavfall från
omfattande
byggverksamhet på
fastigheten. Detta
avfall ska hanteras
separat från
hushållsavfall.

Hantering av detta
avfall ingår inte i
kommunens
renhållningsansvar.
Mindre mängd byggoch rivningsavfall
från renovering i den
egna bostaden kan
lämnas vid
återvinningscentral.

Verksamhetsavfall

Detta avfall ska
hanteras separat från
hushållsavfall.

Hantering av
verksamhetsavfall
ingår inte i
kommunens
renhållningsansvar.
Kan lämnas vid
återvinningscentral,
enligt instruktioner
på plats och mot
betalning enligt
fastställd taxa. Större
mängder kan lämnas
på Sunderby
avfallsanläggning
enligt fastställd taxa.
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Bilaga 2 – Hämtningsområden
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Bilaga 3 – Hämtningsintervall
Brännbart kärlavfall
 Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av brännbart kärlavfall minst en gång var
åttonde vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång var 4:e vecka, varannan vecka
eller en, två eller tre gånger per vecka.
 Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av brännbart kärlavfall minst en
gång var åttonde vecka. Renhållaren tillhandahåller även hämtning var fjärde vecka eller varannan
vecka.
 Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende samt småbåtshamnar sker hämtning av brännbart
kärlavfall minst tre gånger under perioden 15 maj-15 oktober. Renhållaren tillhandahåller även
hämtning varannan vecka eller 6 gånger under perioden 15 maj – 15 oktober.
Matavfall
 Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av matavfall minst en gång varannan vecka.
Renhållaren tillhandahåller även hämtning en, två, eller tre gånger per vecka.
 Från en- eller tvåbostadhus för permanentboende sker hämtning av matavfall minst en gång
varannan vecka.
 Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende samt småbåtshamnar sker hämtning av matavfall
under perioden 15 maj-15 oktober minst en gång varannan vecka.
Grovavfall och restavfall
 Från en- eller tvåbostadshus inom hämtningsområde A hämtas grovavfall och restavfall två gånger
per år efter beställning. Maximalt tre kollin får lämnas per hushåll och hämtningstillfälle och varje
kolli får inte väga mer än att en person enkelt kan lyfta det.
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare
 Tömning av slam från slutna tankar och slamavskiljare sker minst en gång per år och i övrigt efter
behov för att upprätthålla en god funktion.
 Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker minst vart femte år.
 Tömning av fettavskiljare sker minst engång per år eller efter behov för att säkerställa
anläggningens funktion enligt kommunens ABVA (allmänna bestämmelser för brukandet av den
allmänna vatten- och avloppsanläggningen).
 Fosforfällor och minireningsverk ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av miljö- och
byggnadsnämnden och ska följa leverantörens anvisningar. I annat fall sker tömning minst en
gång per år för enskilda avloppsanläggningar och vartannat år för fosforfällor och i övrigt efter
behov för att upprätthålla en god funktion.
Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag:
 Avfall från elektriska och elektroniska produkter
 Farligt avfall
 Trädgårdsavfall
 Grovavfall
 Restavfall
Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i renhållningstaxan för Luleå
kommun.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-03-12

Avfallstaxa att gälla fr.o.m. 2018-06-01
Luleå MiljöResurs ABs förslag till beslut
Luleå MiljöResurs AB:s styrelse rekommenderar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta att:
– anta föreslagen avfallstaxa för Luleå kommun att gälla fr.o.m. 2018-06-01.

Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall.
Enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken så är det kommunfullmäktige som ska besluta om
avfallstaxa.

Beskrivning av ärendet
En avfallstaxa ska täcka kostnaderna för att omhänderta allt hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall från annan verksamhet som uppstår i kommunen.
Nuvarande taxa saknar avgift för hämtning av fosforfilter vilket innebär att Luleå
MiljöResurs saknar grund för avgiftsuttag vid hämtning av fosforfilter.
I Luleå kommun finns uppskattningsvis ett tiotal hushåll som har fosforfilter
installerade till sina avloppsanläggningar. Fastighetsägare som har fosforfilter
kommer genom detta förslag att behöva betala två avgifter i avfallstaxan:
1. Tömning av slamavskiljare
2. Tömning av filtermaterial
Beräkningsmodellen som använts vid framtagandet av nedan föreslagna avgifter är
baserad på de fordonskostnader vi har i dag samt på behandlingsavgifter för
förbrukat fosformaterial.
Tömning och behandling, 500 kg filtermaterial
Tömning och behandling, 1000 kg filtermaterial

2 500 kr
3 000 kr

Luleå MiljöResurs föreslår även en samlad avfallstaxa för Luleå kommun i enlighet
med 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken. Förslaget innebär inte några avgiftsändringar
bortsett från ovan nämnda, utan en sammanfogning av nuvarande taxor med
enstaka ändringar och tillägg av text. Vissa termer och begrepp har uppdaterats för
att stämma bättre överrens med föreskrifter om avfallshantering. I förslaget till

avfallstaxa har även ett kapitel med allmänna bestämmelser lagts till, där
bland annat betalningsansvar samt till vem betalning ska ske framgår.
Luleå MiljöResurs AB
Murbruksvägen 4
973 45 Luleå

www. lumire.se
Tfn: 0920–25 09 00
Fax: 0920-25 09 16
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Beslutsunderlag


Avfallstaxa för Luleå kommun

Erik Öhrling
VD

Beslutet skickas till
Luleå MiljöResurs AB

Luleå MiljöResurs AB
Murbruksvägen 4
973 45 Luleå

www. lumire.se
Tfn: 0920–25 09 00
Fax: 0920-25 09 16
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Avfallstaxa
för Luleå kommun
Gäller från 2018-06-01
Antagna av kommunfullmäktige 2018-XX-XX
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1 Allmänna bestämmelser
1.1 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Kommunen är skyldig att samla in, transportera och omhänderta allt hushållsavfall som uppkommer i
kommunen. Med hushållsavfall avses allt avfall som kommer från hushållen men även liknande avfall
från annan verksamhet. Kommunens renhållningsansvar regleras i 15 kap. 20 § miljöbalken.
Lokala bestämmelser med avseende på hantering av hushållsavfall framgår av föreskrifter om
avfallshantering för Luleå kommun som fastställs av kommunfullmäktige.
Kommunen har också rätt att ta ut avgifter för den service man är skyldig att tillhandahålla inom
ramen för det kommunala renhållningsansvaret. Rättigheterna att ta ut avgift samt regler för hur
avgifterna får utformas regleras i 27 kap. 4-6 §§. Avgifterna ska framgå av en kommunal avfallstaxa
som fastställs av kommunfullmäktige.

1.2 Definitioner
Abonnemang innebär regelbunden hämtning/tömning med bestämt intervall.
Budning innebär att beställning görs inför varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning.
Delat abonnemang innebär att två eller fler närliggande fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare använder gemensam behållare.
En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, utom fastigheter för
fritidshus. Begreppet omfattar exempelvis villor, radhus, kedjehus och parhus för permanentboende.
Fastigheter för fritidshus som har behov av hämtning av avfall året runt räknas som en- och två
bostadshus.
Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Fritidshus är fastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt.
Gemensamhetslösning är när fler än tre fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för
avfall.
Kbm är förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och underjordsbehållare.
Underjordsbehållare används som samlingsnamn för alla sorters nedgrävda behållare, markbehållare,
bottentömmande behållare och djupbehållare.
Verksamheter är fastigheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall, exempelvis skolor,
förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell m.m.
I övrigt gäller samma definitioner som i föreskrifter om avfallshantering för Luleå kommun.
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1.3 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Det är fastighetsinnehavaren som är skyldig att betala i taxan angivna avgifter. Avgiften ska betalas
till Luleå MiljöResurs AB. Vid utebliven eller sen betalning beräknas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte har kunnat hämtas; på grund av att
avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat
sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.
Fakturor kan, om det finns särskilda skäl och efter medgivande från Luleå MiljöResurs AB och
fastighetsinnehavare, ställas direkt till nyttjanderättshavare. Luleå MiljöResurs AB kan häva denna
överenskommelse om nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden. Betalningsskyldigheten
kvarstår hos fastighetsinnehavaren och om fakturamottagaren inte betalar fakturorna inom
föreskriven tid skickas fakturorna till fastighetsinnehavaren.

1.4 Ändringar i taxan
Avfallstaxan gäller tillsvidare efter fastställande av kommunfullmäktige. I de fall där taxan inte går att
tillämpa får Luleå MiljöResurs AB i enlighet med grunderna för denna taxa och med beaktande av de
grunder som anges i 27 kap. 5 § miljöbalken besluta om avgifter i enstaka fall.
Sådana enstaka fall kan till exempel uppstå till följd av ny teknik vid insamling av avfall, hämtning
med andra metoder eller intervall än de som är beskrivna eller där förhållandena väsentligt avviker
från vad som är normalt. Nya avgifter ska införlivas i taxan vid närmast följande revidering.

1.5 Avfallstaxans konstruktion
Avfallstaxan är en tvådelad taxa som består av en fast del, grundavgiften, samt en rörlig del som är
beroende av det abonnemang som väljs. Om inget annat anges avser avgifterna kronor per år
inklusive moms.
Den fasta delen av taxan finansierar:
 Drift av återvinningscentraler samt behandling av det avfall som inkommer via dessa
 Behandling av farligt avfall som samlas in från fastighet eller lämnas vid miljöstation
 Kundservice
 Information
 Planering och övrig administration
Den rörliga delen av taxan finansierar:
 All insamling av hushållsavfall från fastighet (kärlavfall, grovavfall, restavfall, farligt avfall och
avfall som uppkommer vid små avloppsanläggningar)
 Omlastning och transport av insamlat hushållsavfall för leverans till behandlingsanläggning
 Behandling av det insamlade avfallet (material- eller energiutvinning, deponering eller
destruktion)
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1.6 Abonnemang
Abonnemang ska tecknas för alla hushåll och verksamheter samt för alla anläggningar som bedöms
kunna ge upphov till avfall som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret. Med ett hushåll
avses boende i en- och tvåbostadshus, frididshus samt i flerbostadshus. Exempel på anläggningar kan
vara slutna tankar eller avskiljare som utgör en del av små avloppsanläggningar. Detta innebär att det
kan finnas behov av flera abonnemang och tjänster på en och samma fastighet.
Detta ingår i abonnemangsavgiften
I den avgift som kunden betalar för ett abonnemang ingår bland annat:
 Hämtning av avfallet enligt fastlagt hämtningsintervall vid fastighetsgräns eller den närmaste plats
som är tillgänglig för aktuellt hämtningsfordon
 Transport av avfallet
 Behandling av avfallet
 Kärl för insamling av matavfall, brännbart avfall,
Detta ingår inte i avgiften
Bland annat följande ingår inte i avgiften utan utgör fastighetsinnehavarens och i vissa fall
väghållarens skyldighet att anordna, anskaffa och bekosta:
 Anordna farbar väg till fastigheten
 Anordna hårdgjord yta mellan kärlet och fordonets uppställningsplats
 Skotta snö, sanda och röja vegetation längs dragvägar och uppställningsplatser
 Rengöra avfallskärlen
 För verksamheter berättigar abonnemangsavgiften inte till att kostnadsfritt lämna avfall på
återvinningscentral. Verksamheter kan dock lämna mindre mängd avfall på återvinningscentral
mot avgift. Denna avgift regleras inte i den kommunala avfallstaxan utan bestäms på kommersiella
grunder av Luleå MiljöResurs AB. Verksamheter med 90-konton är undantagna denna avgift och
får lämna icke-farligt hushållsliknande avfall på Sunderby återvinningscentral.

1.7 Detaljerade bestämmelser
1.7.1 Ägarbyte och ändring av abonnemang
Anmälan om uppsägning, ägarbyte eller byte av abonnemang ska vara Luleå MiljöResurs tillhanda
senast fem arbetsdagar innan förändringen kan träda i kraft. Anmälan ska innehålla korrekta
uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare samt övriga
obligatoriska uppgifter enligt blankett för att kunna handläggas. Ingen förändring av abonnemang
eller ägare medges retroaktivt.
Ändring av abonnemang får endast göras en gång per år och anläggningsadress, utöver det
tillkommer en administrationsavgift.

1.7.2 Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning
Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering.
Delat abonnemang och gemensam avfallslösning
När det finns samfällighetsförening, med ansvar för avfallshantering för fastigheterna, kan faktura för
grundavgifter och rörlig abonnemangsavgift ställas till föreningen. Registreringsbevis och en
förteckning över tillhörande fastigheter ska då lämnas till Luleå MiljöResurs AB.
3
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När det inte finns samfällighetsförening eller annan gemensam fakturamottagare skickas faktura för
grundavgift och rörlig avgift till respektive fastighetsinnehavare. Den rörliga avgiften, för det
abonnemang som väljs, delas på antal hushåll som berörs i enlighet med denna taxa.
Förutsättningar för delat abonnemang och gemensam avfallslösning regleras i kommunens
föreskrifter om avfallshantering.
Uppehåll från hämtning
Vid uppehåll från hämtning av hushållsavfall debiteras grundavgift, men inte den rörliga
abonnemangsavgiften, under aktuell period. Vid uppehåll ska ingen hämtning av något slags avfall
ske från fastigheten under uppehållsperioden.
Förutsättningar för uppehåll regleras i kommunens föreskrifter om avfallshantering.
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2 Avgifter för flerfamiljshus och verksamheter
2.1 Grundavgift
Lägenheter utan separat grovsopsabonnemang
Lägenheter med separat grovsopsabonnemang
Verksamheter

470 kr
285 kr
179 kr

2.2 Hämtnings- och behandlingsavgift
2.2.1 Sorterat avfall i kärl
Matavfall
140/190 liter

Varannan v
955 kr

En g/v
1 900 kr

Två g/v
4 393 kr

Två g/v
4 282 kr
8 376 kr
14 848 kr

Brännbart avfall
Var 8:e v
284 kr

Var 4:e v
501 kr
978 kr
1 704 kr

Varannan v
957 kr
1 866 kr
3 288 kr

En g/v
1 869 kr
3 642 kr
6 456 kr

Var 8:e v
425 kr
830 kr
1 440 kr

Var 4:e v
805 kr
1 570 kr
2 760 kr

Varannan v
1 565 kr
3 050 kr
5 400 kr

En g/v
3 123 kr
6 084 kr
10 812 kr

Var 8:e v
1 440 kr

Var 4:e v
2 760 kr

Varannan v
5 400 kr

En g/v
10 812 kr

Brännbart avfall från verksamheter
Var 8:e v
190 liter
254 kr
370 liter
660 liter

Var 4:e v
455 kr
890 kr
1 545 kr

Varannan v
878 kr
1 710 kr
3 010 kr

En g/v
1 736 kr
3 382 kr
5 994 kr

190 liter
370 liter
660 liter
Restavfall
190 liter
370 liter
660 liter
Grovavfall
660 liter

Multiplikationsfaktorer för tömning av brännbart och matavfall
Tömning tre g/v – 3,6 * kostnad tömning en g/v
Tömning fyra g/v – 4,8 * kostnad tömning en g/v
Tömning fem g/v – 6,0 * kostnad tömning en g/v

2.2.2 Tillägg för byte av säck i matavfallskärl
Årsavgift för byte av säck i matavfallskärl inklusive säckkostnad.
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Två g/v
3 993 kr
7 780 kr
13 786 kr

Varannan v
500 kr

Säck i 140 eller 190 liters kärl

En g/v
1 000 kr

Två g/v
2 000 kr

En g/v
34 785 kr
56 985 kr
88 560 kr

Två g/v
66 780 kr
110 640 kr
173 040 kr

En g/v
28 156 kr
43 546 kr
51 710 kr
61 471 kr

Två g/v
52 399 kr
83 413 kr
99 405 kr
118 255 kr

Multiplikatorfaktor för tillägg
Tömning tre g/v – 3,6 * kostnad tömning en g/v
Tömning fyra g/v – 4,8 * kostnad tömning en g/v
Tömning fem g/v – 6,0 * kostnad tömning en g/v

2.2.3 Grovavfall i container
Årsavgift per container inklusive behållarhyra och kostnad för behandling.

2,5 kbm
4 kbm
8 kbm

Var 4:e v
10 785 kr
16 755 kr
25 215 kr

Varannan v
18 795 kr
30 165 kr
46 335 kr

2.2.4 Brännbart avfall i container
Årsavgift per container inkl. behållarhyra och kostnad för behandling.

2,5 kbm
4 kbm
6 kbm
8 kbm

Var 4:e v
9 380 kr
10 584 kr
15 926 kr
18 799 kr

Varannan v
15 237 kr
23 588 kr
27 854 kr
33 013 kr

2.2.5 Brännbart avfall i underjordsbehållare
Årsavgift per underjordsbehållare. Observera att installation eller hyra inte ingår i taxan.
Varannan v
14 945 kr
24 909 kr

< 3 kbm
3-5 kbm

En g/v
29 345 kr
48 909 kr

Två g/v
58 690 kr
97 818 kr

2.2.6 Matavfall i underjordsbehållare
Årsavgift per underjordsbehållare. Observera att installation eller hyra inte ingår i taxan.
Varannan v
5 026 kr
10 053 kr
15 079 kr

<1 kbm
1<2 kbm
2<3 kbm

En g/v
10 000 kr
20 000 kr
30 000 kr

Två g/v
20 000 kr
40 000 kr
60 000 kr

3 Avgifter för boende i villa
3.1 Grundavgift
Villa (en- eller tvåbostadshus)

810 kr
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Villa med gemensam sophämtning, 4-9 st hushåll
Villa med gemensam sophämtning, 10 st hushåll eller fler

685 kr
470 kr

3.2 Hämtnings- och behandlingsavgift
Matavfall (pris per kärl)
140 liter

Varannan v
480 kr

Brännbart avfall
Var 8:e v
254 kr

190 liter
370 liter
660 liter

Var 4:e v
455 kr
890 kr
1 545 kr

Delat kärl för matavfall*
2 hushåll som delar på 1 st 140 liter kärl för matavfall
3 hushåll som delar på 1 st 140 liter kärl för matavfall
4 hushåll som delar på 1 st 140 liter kärl för matavfall

Varannan v
878 kr
1 710 kr
3 010 kr
325 kr/hushåll
250 kr/hushåll
200 kr/hushåll

*Maxgränsen för delat matavfallskärl är 4 hushåll per kärl.
Gemensam hämtning av avfall*
Hämtnings- och behandlingskostnad

1 200 kr/hushåll

*Avser hämtning från molok, kärl, sophus och container där det finns en gemensamhetslösning.
Ändring av abonnemang
Kostnad abonnemangsbyte

100 kr/tillfälle*

*Gäller inte ny kund.
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4 Avgifter för fritidsboende
4.1 Grundavgift
Fritidshus

350 kr

4.2 Hämtnings- & behandlingsavgift
Nedanstående avgifter gäller under hämtningsperioden 15 maj-15 oktober.
Eget kärl 190 liter, brännbart
Varannan vecka
6 gånger under perioden vid något av de ordinarie hämtningstillfällena
3 gånger under perioden vid något av de ordinarie hämtningstillfällena

365 kr
200 kr
125 kr

Eget kärl 140 liter, matavfall
Varannan vecka

200 kr

Gemensam hämtning*
Varannan vecka
6 gånger under perioden vid något av de ordinarie hämtningstillfällena
3 gånger under perioden vid något av de ordinarie hämtningstillfällena

347 kr
200 kr
125 kr

*Avser hämtning från molok, kärl, sophus och container där det finns en gemensamhetslösning.
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5 Tilläggstjänster och tilläggsavgifter för alla typer av
hushåll och verksamheter
5.1 Avgift för tillfällig container för brännbart avfall eller grovavfall
Volym

Hyrestid

< 8 kbm
9-15 kbm
16-30 kbm

1-3 dagar
1-3 dagar
1-3 dagar

Utställning, hyra,
Tillkommande
hämtning & tömning hyra/dag utöver tre
dar
1 375 kr
50 kr
1 375 kr
80 kr
1 625 kr
95 kr

Behandling, kr
per viktenhet
**/
**/
**/

**/Enl. behandlingsprislista på Sunderby Avfallsanläggning

5.2 Extra tjänster - Sorterade avfallsfraktioner
Extra tömning 140 l el 190 l kärl med sorterat avfall
Extra tömning 370 l kärl med sorterat avfall
Extra tömning 660 l kärl med sorterat avfall
”Översopor" 140 l el 190 l kärl med sorterat avfall exkl. framkörning
"Översopor" 370 l kärl med sorterat avfall exkl. framkörning
"Översopor" 660 l kärl med sorterat avfall exkl. framkörning
Löst grovavfall, minsta debiterbara mängd 1 kbm
Restavfall, från villor, minsta debiterbara mängd 1 kbm
Vitvaror
Elektronik, större enheter
Elektronik, mindre enheter, max 50*50*50 cm
Farligt avfall, per hämtningstillfälle, max 5 liter
Trädgårdsavfall, max 10 säckar
Kärltvätt

250 kr/kärl
360 kr/kärl
570 kr/kärl
75 kr/kärl
150 kr/kärl
300 kr/kärl
250 kr/kbm
250 kr/kbm
275 kr/enhet
275 kr/enhet
275 kr/enhet
350 kr/tillfälle
350 kr/tillfälle
150 kr/kärl

5.3 Tömning av dåligt sorterat avfall under ordinarie körtur
Dåligt sorterat avfall

500 kr/kärl

5.4 Extra tömning av dåligt sorterat avfall i kärl
Framkörningsavgift

250 kr/tillfälle

Tömningskostnad
140 eller 190 liters kärl
370 liters kärl
660 liters kärl

300 kr/kärl
500 kr/kärl
900 kr/kärl
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5.5 Extratömning av underjordsbehållare
Tömning inom en arbetsvecka
Tömning inom tre arbetsdagar

1 200 kr
1 900 kr

5.6 Byte av kärl
Vid byte av kärlstorlek, utkörning av nytt kärl eller återtagning av kärl tillkommer avgifter enligt
nedan. Gäller inte nytt abonnemang eller avslutande av abonnemang.
Utkörning nytt kärl
Tvätt av återtaget kärl

125 kr/kärl
150 kr/kärl

5.7 Latrin
Latrinbehållare, behållare inkl. destruktionskostnad*

200 kr/behållare

*Fastighetsinnehavare lämnar själv latrinbehållare på Sunderby avfallsanläggning

5.8 Tillägg för dragavstånd, pris per kärl
Flerfamiljshus
0-1 m
>2m
>4m
> 10 m
> 20 m

Var 8:e v
0 kr
60 kr
100 kr
160 kr
240 kr

Var 4:e v
0 kr
120 kr
200 kr
325 kr
480 kr

Varannan v
0 kr
240 kr
400 kr
650 kr
975 kr

En g/v
0 kr
480 kr
800 kr
1 300 kr
1 950 kr

Två g/v
0 kr
960 kr
1 600 kr
2 600 kr
3 900 kr

Villor (efter särskild prövning)
>2m
>4m
> 10 m
> 20 m

Var 8:e v
300 kr
400 kr
600 kr
900 kr

Var 4:e v Varannan v
600 kr
1 200 kr
800 kr
1 600 kr
1 200 kr
2 400 kr
1 800 kr
3 600 kr

Var 8:e v
65 kr
100 kr
125 kr
250 kr

Var 4:e v Varannan v
125 kr
250 kr
250 kr
500 kr
350 kr
700 kr
500 kr
1 000 kr

Fritidshus (efter särskild prövning)
>2m
>4m
> 10 m
> 20 m
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7 Avgifter för avfall från små avloppsanläggningar och
fettavskiljare
Ordinarie tömning en gång per år schemaläggs av Luleå MiljöResurs. Kunder med ordinarie tömning
två eller tre gånger per år har möjlighet att få tömning i januari, februari, mars, maj, juli och
november, enligt förbeställt abonnemang. Tömningar där kunden önskar bestämma tidpunkt
betraktas som budad tömning.
I tömningsavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter, för extra slanglängd tillkommer
ytterligare avgift. Slanglängden mäts som längden av den slang som utgår för tjänstens utförande.
Observera att brunnen eller tanken ska vara tydligt uppmärkt under aktuell tömningsmånad. För
gällande bestämmelser för små avloppsanläggningar se kommunens föreskrifter om avfallshantering.

7.1 Slamtömning slamavskiljare, minireningsverk och sluten tank
Tank-/brunnsvolym
Max 4 kbm
>4 kbm, per tillkommande kbm

Ordinarie
tömning
1 255 kr
415 kr

Tömning inom 5
arbetsdagar
1 945 kr
415 kr

Tömning inom 1
dygn*
2 565 kr
415 kr

*Gäller endast helgfri vardag.
Slamavskiljare för bad-, disk- och tvättavloppsvatten
Tömning och behandling, per brunn
Tilläggstjänster
Slanglängd över 20 m, avgift per tillkommande 10 m
Tungt lock, >25 kg
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske
Akuttömning under helg, totalt max 4 kbm
(gäller om tömning måste ske fredag eftermiddag, lördag, söndag eller
helgdag)
Gömd eller svåråtkomlig brunn/tank som medför extra arbete
Tömning där det krävs två personal att dra slang eller lyfta lock
Information om när tömning ska ske via samtal eller sms
(meddelande via mobilsvar räknas som samtal)
Krav på TMA-skydd vid tömning

450 kr

130 kr
650 kr
725 kr
4 500 kr

450 kr
950 kr
50 kr/samtal eller
sms
1 500 kr

7.2 Fosforfilter
Tömning sker inom fem arbetsdagar efter beställning. Schemaläggs inte.
Tömning och behandling av fosforfilter, vikt upp till 500 kg
Tömning och behandling av fosforfilter, vikt över 500 kg
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2 500 kr
3 000 kr

7.2 Fettavskiljare
Tank-/brunnsvolym
0 – 2 kbm
2 4 kbm
4 6
6 10
10 15
> 15 kbm

Ordinarie
tömning*
1 875 kr
2 250 kr
2 875 kr
3 750 kr
5 625 kr
6 875 kr

Tömning inom 5
arbetsdagar
2 437 kr
2 925 kr
3 737 kr
4 875 kr
7 312 kr
9 295 kr

Tömning inom 1
dygn**
3 750 kr
4 500 kr
5 750 kr
7 500 kr
11 250 kr
13 750 kr

*För att erhålla budning som ordinarie tömning ska beställningen vara gjord senast den 25:e månaden innan
tömning.
**Gäller endast helgfri vardag. Där budad tömning inom ett dygn sker utanför ordinarie arbetstid (helg)
tillkommer 50 % på den avgift som gäller för tömning inom ett dygn under vardagar.
Tilläggstjänster
Slanglängd över 20 m, avgift per tillkommande 10 m
Slangdragning vid hinder, i trappa eller genom grind
Framkörningsavgift om tömning inte kunnat ske
Extra arbeten, t.ex. spolning/losstagning av fettkaka
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130 kr
80 kr
725 kr
1 075 kr

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2018-02-22

§ 45
Parkeringskort för turister.
Ärendenr 2018/131-3.4.6.5

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Luleå
kommun upphör med försäljning av turistkort.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden
rekommenderar kommunfullmäktige att försäljning av turistkort upphör, då
det inte finns lagstöd för detta.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har sedan 1985 (med undantag för 1987) utfärdat och sålt
särskilda parkeringskort för turister under månaderna juni, juli och augusti.
Alla som inte är skrivna i Luleå kommun har möjlighet att köpa dessa kort,
som berättigar till en veckas parkering på allmänna platsparkeringar för en
kostnad av 20 kronor. Turistkorten har administrerats och sålts av turistbyrån
i Luleå, vilket beslutades om i kommunfullmäktige 2006-06-19.
Detta har nu uppmärksammats i samband med ett framtagande av en
parkeringsstrategi för Luleå centrum.
Kommunens möjlighet att ta ut avgift för parkering på allmän plats regleras i
SFS 1957:259 ”Lag om rätt för kommunen att ta ut avgift för vissa upplåtelser
av offentlig plats, m.m.” Enligt denna lagstiftning ska avgiften vara
densamma för alla parkerande oavsett vem man är, varför man parkerar eller
vilket fordon man har (likställighetsprincip). Enda undantag som får göras är
att rörelsehindrade får befrias från avgiftsskyldighet. Det finns möjlighet att
införa engångsavgift för en viss period men bara för näringsidkare med
särskilda behov att parkera i sitt arbete eller för boende att parkera i området
närmast sin bostad. Kommunen får endast göra undantag enligt det som är
inskrivet i lagen. Alltså är det ej tillåtet att införa turistkort för parkering på
allmän plats.
SFS 1957:259:
”2 § I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut
ersättning i form av en avgift för rätten att parkera på sådana offentliga

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2018-02-22

platser som står under kommunens förvaltning och som kommunen har
upplåtit för parkering.
Grunderna för beräkning av avgiften beslutas av kommunfullmäktige.
Därvid gäller följande. För att underlätta för näringsidkare och andra med
särskilda behov av att parkera i sitt arbete eller för dem som bor i ett visst
område att parkera inom området får avgifter tas ut efter särskilda grunder av
dem som beslutet gäller. Avgiften får i sådana fall fastställas till ett
engångsbelopp för en viss period. Rörelsehindrade får befrias från
avgiftsskyldighet.”
Eftersom lagstöd saknas föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att
stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att försäljning
av turistkort i Luleå kommun upphör.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag



Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-02-08 § 32, SBF hid
2018.951
Beslutsförslag 2018-01-26, hid 2018.870

Beslutet skickas till
Turistcenter Luleå

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2018-01-25

1 (1)
Ärendenr
2018/142-2.4.3.3

Finansiering av ett projekt med inriktning mot
gymnasieskolans idrottsutbildningar och särskilt fokus på
hockey - i samverkan med näringsliv och Brooklyn Tigers
UHF
Ärendenr 2018/142-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår projektansökan.

Sammanfattning av ärendet
Projektets målsättning är att stärka det lokala hockeygymnasiet genom
samverkan mellan skola, föreningsliv och näringsliv. Projektet ska också
stärka det samlade utbudet av idrott, exempelvis genom erbjudanden till
individuella idrottare inom idrottsgymnasiets verksamhet.
Projektets totala budget uppgår till 2 706 tkr (702 tkr/ år i tre år). Från Luleå
kommun söks 2 106 tkr. Näringslivets medfinansiering uppgår till totalt 600
tkr (200 tkr/år i tre år). De största posterna i budgeten är lön till projektledare
samt lön till tränare (700 tkr/ år).
Det är Brooklyn Tigers UHF som tagit initiativet till projektansökan, skrivit
ansökan och skickat in den till Luleå kommun, i ansökan framgår att
föreningen önskar att Luleå gymnasieskola är projektägare. Gymnasieskolan
är villig att ta på sig projektägarskapet om ansökan beviljas.
Kvalitet & samhällsutveckling konstaterar att söktrycket från olika
projektägare är högt. I konkurrens med andra projekt prioriteras inte detta
projekt vid denna ansökningsomgång.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå gymnasieskola, Brooklyn Tigers UHF, ekonomikontoret, kvalitet &
samhällsutveckling/Anders Bylund
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Projektansökan – ”Luleåmodellen” för samverkan
Bakgrund
Luleå är en stad med idrottsprofil och en satsning på en av de populäraste idrotterna i
kommunen är därför helt i linje med hur vi vill att kommunen ska utvecklas.
Brooklyn Tigers UHF initiativ till det lokala hockeygymnasiet har aktualiserat frågan hur vi ökar
samverkan mellan kommun, skola, föreningsliv och näringsliv.
Det lokala hockeygymnasiet gagnar: enskilda elever, skolan, hockeyn som idrott och Luleå
kommun.





Genom att hålla igång med sin idrott bygger eleverna en god hälsa för framtiden.
Idrotten är en skyddsaspekt, idrottar elever så minskar risken att de hamnar i svårigheter
som droger, kriminalitet osv.
Genom att satsa på inte bara eliten utan också bredden ökar likvärdigheten i Luleå
gymnasieskola – fler får möjlighet att fortsätta utöva sin idrott oavsett kön.
En satsning på bredden ökar även chansen att behålla och utveckla talanger som ännu
inte blommat upp. Det är bra för ishockeyns framtid i Luleå/Norrbotten.

Ta riktning
Luleå Kommuns Vision 2050
”I alla kommuner finns ett behov av att se framåt. Luleå är en attraktiv kommun och det
syns på de snurrande byggkranarna, företags- och handelsetableringarna och det
blomstrande kulturlivet. Så ska det fortsätta att vara även i framtiden.
”Förändring sker automatiskt – förbättring kräver medvetna val”
Förändringar kommer vare sig vi vill eller inte, på både gott och ont. Vi lever i en global
värld och påverkas av vår omgivning. Valet står mellan att låta saker bara hända, eller
själva välja vägen för de nya möjligheterna och utmaningarna.
Denna vision för 2050 ska tillsammans med några framtidsbilder visa hur vi vill att det
ska vara i Luleå̊ i framtiden. Dessa ger tillsammans riktningen för det fortsatta arbetet för
alla förvaltningar och bolag. Eftersom visionen och framtidsbilderna är framtagna i
dialog med både medborgare och näringsliv är det också en förhoppning att den riktning
som pekas ut kan fungera som ledstjärna också för andra aktörer än kommunen i
utvecklingen av Luleå.”
Projektgruppen för Luleå 2050
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Program A - Alla jämlika
Övergripande mål: Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och
välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Program Alla jämlika ska leda till att de sociala förutsättningarna och hälsoläget
förbättras för alla och att skillnader i hälsa minskar mellan olika grupper inom Luleå och
i jämförelse med länet och riket. Att verka tillsammans är ledord för arbete enligt
programmet Alla jämlika. Det omfattar kommunens nämnder och styrelser. Men det
innebär även ett arbete med att bjuda in fler, exempelvis det civila samhället (ideella
föreningar mm), andra myndigheter och det privata näringslivet.
Program B – Rum för möten
1. Fler tillsammans
Gemenskap och sociala relationer har stor betydelse för hälsa och livskvalitet för de allra
flesta. Människor som är aktiva lever längre. De som har ett fungerande socialt liv är
piggare, friskare och gladare.
Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:
Punkt 11-13


Samverka med regionala aktörer för att profilera och stärka regionens utbud när
det gäller bredd och spets inom kultur och idrott, evenemang/arrangemang,
rörelse och rekreation mm.



”En dörr in” för att underlätta för föreningar, organisationer och andra aktörer,
innefattande bland annat ekonomiskt stöd, närområdessamverkan och
information.



Ta fram en strategi för kommunens ekonomiska stöd till föreningar,
organisationer och andra aktörer med syfte att styra kommunens resurser till
prioriterade grupper och insatser.

4. Bredd och spets
Luleå ska ha en bredd i utbudet av kultur och idrott. Genom en bra bredd uppmuntras
utvecklingen av en god spetsverksamhet och genom spets/elit stimuleras
breddverksamhet. De är varandras förutsättningar.

Det här ska Luleå kommun arbeta för fram till 2020:
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Punkt 12-17


Samverka med föreningar, organisationer och andra aktörer för att främja ett brett
utbud av idrotter.



Fler ska ha tillgång till ytor som inspirerar till spontanidrott.



Utveckla prova på-aktiviteter tillsammans med föreningar, organisationer och
andra aktörer.



Uppmuntra till daglig fysisk aktivitet i förskola och skola.



Verka för att föreningslivet erbjuder barn och unga möjligheter att idrotta utifrån
sina förutsättningar (idrottsovana, blandade åldrar, flera intressen, olika talanger
mm).



Arbeta för att få fler nationellt godkända idrottsutbildningar.

Historik för Idrottsinriktade gymnasieutbildningar
Luleå gymnasieskola har under många års tid bedrivit idrottsinriktad
gymnasieutbildning med både bredd och spets (elitsatsning). Innan den senaste
gymnasiereformen fanns ett specialutformat program, Idrottsprogrammet, som stod för
både bredd och spets. Elever kunde välja inriktningarna fotboll, basket, ishockey, hälsa
och friskvård, friluftsliv och ledarskap. De läste någon av dessa i kombination med
kurser från nationellt gymnasieprogram. Möjligheten försvann dock i och med GY11 som
inte tillåter specialutformade program i lika stor utsträckning.
Kvar blev endast spetsutbildningar av hög kvalitet i Luleås gymnasieskola. Dessa är så
kallade Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) med sikte på nationell elit inom
basket, fotboll och ishockey, det senare i samarbete med Luleå Hockey. 2015 växer NIU
med inriktningarna kanot, konståkning och innebandy. För basket finns även ett
riksidrottsgymnasium (RG-BG) med sikte på internationell elit. RG-BG har riksintag. På
NIU-utbildningarna kan elever från andra kommuner tas emot om Luleå kommun har
samverkansavtal med kommunen i fråga.
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Historik för det ”Lokala Hockeygymnasiet”
Den fristående gymnasieskolan Norrlands Entreprenörsgymnasium (ENP) startade
läsåret 2013-14 ett samarbete med ishockeyklubben Brooklyn Tigers. Samarbetet
involverade även grundskolan Norrskenets friskola. Under läsåret 2013-14 har man haft
11 ungdomar i verksamheten. Syftet var att erbjuda hockeyungdomar som inte klarade
inträdesproven för NIU att ändå få träna ishockey på skoltid (cirka 3 timmar/vecka),
detta i kombination med gymnasiestudier på Ekonomiprogrammet (ENP).
Hockeyträningarna inrymdes under elevernas individuella val (sammanlagt 200 poäng),
via kurserna Träningslära 1 och Specialidrott 1 samt delar av kursen Idrott och hälsa 1.
Man kallade upplägget för ett lokalt hockeygymnasium. Syftet var att uppmuntra
ungdomar att fortsätta idrotta även som äldre tonåringar. Vinster finns både på
individplanet (främjar hälsa) och för idrotten. En del ungdomar ”blommar” helt enkelt
senare än andra. Det är inte sagt att den som spelar bäst hockey som 15-åring, då man
söker till gymnasiet, nödvändigtvis är den som kan lyckas bäst som senior på elitnivå.
Även stadens största hockeyförening, Luleå hockey samt övriga ideella föreningar är
positiva till upplägget eftersom en bred satsning på aktiva ungdomar gynnar idrotten i
stort.
Juli 2014 övertog Luleå kommun ENP:s verksamhet. Elever och lärare gick över till Luleå
gymnasieskola. De 3 elever från ENP som valt hockeyupplägget fick fortsätta detta som
planerat. Brooklyn Tigers samt övriga föreningar och näringslivet såg ett stort värde i att
upplägget också kan erbjudas fler elever. I och med en omorganisation där man hösten
2015 startade ett samlat Idrottsgymnasium (NIU, RG-BG samt Barn- och
Fritidsprogrammets särskilda inriktning Fritid och hälsa) skapades möjligheten till ett
lokalt hockeygymnasium även i kommunal regi. Det samlade idrottsgymnasiet har
gemensamma lokaler och sammanhållna studieplaner. De fyra nationella program som
erbjuds för idrottseleverna är: Naturvetenskapsprogrammet NA, Barn- och
fritidsprogrammet BF, Ekonomiprogrammet EK samt Samhällsvetenskapsprogrammet
SA.
Antalet elever baserades på en prognos från ishockeyklubbarna i Luleå där man utgick
från antalet aktiva. Eleverna förväntades komma från Luleå kommun i första hand.
Utbildningen är sökbar även inom Fyrkantssamarbetet men vi ska inte konkurrera med
de lokala idrottsupplägg som finns i samverkanskommunerna.
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För ishockeyn sattes följande mål: Att gå från ungdom till att bli en färdigutbildad
hockeyspelare är svårt. För att underlätta och att ge spelare med olika ambitioner och
förutsättningar rätt utbildning krävs ett omfattande arbete på föreningsnivå samt inom
kommunen. Det finns ofta spelare med stor motivation som kräver mer av sin klubb och
sin omgivning för att lyckas. Det sista året som spelarna gör i sina ungdomslag är otroligt
viktigt för den fortsatta utvecklingen bland annat beroende på att uttagningar till
juniorlag, distriktslag och landslag påbörjas. Möjligheten till ansökning till ett lokalt
hockeygymnasium underlättar för dessa spelare att delta på en nivå som är rätt
anpassad. Som det sett ut de senare åren finns det möjlighet att skapa en träningsgrupp
på hög nivå om man samarbetar mellan klubbar och kommunen. Det är dock viktigt att
detta sker utan att vi ger avkall på den grundläggande idén att behålla så många spelare
och lag som möjligt på alla nivåer för att göra basen så bred som möjligt.

Därför är ett lokalt hockeygymnasium viktigt – syfte
Ett lokalt hockeygymnasium gagnar: enskilda elever, skolan, hockeyn som idrott och
Luleå kommun.
 Genom att hålla igång med sin idrott bygger eleverna en god hälsa för framtiden.
 Idrotten är en skyddsaspekt, idrottar elever så minskar risken att de hamnar i
svårigheter som droger, kriminalitet osv.
 Genom att satsa på inte bara eliten utan också bredden ökar likvärdigheten i Luleå
gymnasieskola – fler får möjlighet att fortsätta utöva sin idrott.
 En satsning på bredden ökar även chansen att behålla och utveckla talanger som
ännu inte blommat upp. Det är bra för ishockeyns framtid i Luleå/Norrbotten.
 Luleå är en stad med idrottsprofil och en satsning på en av de populäraste
idrotterna i kommunen är därför helt i linje med hur vi vill att kommunen ska
utvecklas.

Projektägare
Ägare av projektet är förslagsvis Luleå kommun med projektnamnet ”Luleåmodellen för
samverkan”. Projektet syftar bland annat till att skapa ”Hockeyn i Luleå” vilket blir en
”paraplyförening” där föreningar med hockeyverksamhet är välkomna som medlemmar.
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Syfte/Mål
En projektledare rekryteras. Personen får i uppdrag att leda projektet utifrån dess mål
och syfte. Några av projektledarens uppgifter blir:


Är att skapa en modell och struktur som är långsiktigt hållbar som skapar rätt
förutsättningar för kommun, skola, föreningsliv och näringsliv att samverka för
att utveckla Luleås erbjudande till barn och unga.



Modellen ska stärka regionens utbud när det gäller bredd och spets inom kultur
och idrott. Där ett resultat kan exempelvis vara ett erbjudande till individuella
idrottare inom idrottsgymnasiets verksamhet.



Strukturen ska tydliggöra kommunens ekonomiska stöd till samverkansprojekt
mellan kommun, skola, föreningar och näringsliv.



Att modellen ska fungera som ledstjärna också för andra aktörer än kommunen i
utvecklingen av Luleå.



Att vara bollplank gentemot ”Hockeyn i Luleå” när det gäller att hitta och vårda
kontakter för extern finansiering (partners).

Hållbar utveckling utifrån perspektiven jämställdhet, integration och
mångfald
Projektets insatser riktas till både tjejer och killar. Kvinnor och män ska vara
representerade i styrgrupp och referensgrupp. Genom att projektet har en stark lokal
prägel finns stora vinster att medvetet arbete med integration och mångfald. Projekt har
därför ett mångfaldsperspektiv med i planering och genomförande.

Så tar vi oss i mål – tidsplan
Projektet bedrivs under 36 månader med start i maj 2017.


Tillsätta en styrgrupp för projektet



Rekrytera projektledare



Skapa tillsammans med föreningarna ”Hockeyn i Luleå”



Skapa en aktivitetsplan utifrån uppsatta mål



Projektplan (inklusive tidsplan) tas fram



Ansvar för de aktiviteter som kopplas mot budget



Ansvar och uppföljning av ekonomi
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Ekonomi
Det lokala hockeygymnasiet ska inrymmas i befintlig budget för Luleå gymnasieskola.
Projektets mål är att skapa en stabil finansiering via näringslivet och kommunen.
Modellen för det lokala hockeygymnasiet blir ett unikt samarbete mellan: kommunen,
skolan, förenings- och näringslivet.
Budget för denna projektansökan (Tkr)
Kostnad
Projektledning
Frukost
Mellanmål
Busskort
Utbildning tränare
Lön tränare
Kläder elever
Arbetskläder
Utbildningsmaterial
Lokalkostnader Ishall/Gym
Total

2017/18
220
45
84
23
10
480
15
10
5
10
902

2018/19
220
45
84
23
10
480
15
10
5
10
902

2019/20
220
45
84
23
10
480
15
10
5
10
902

Finansiering
Näringslivet
Hockeyn i Luleå
Totalt

2017/18
-100
-100
-200

2018/19
-100
-100
-200

2019/20
-100
-100
-200

Summa

702

702

702

Total
660
135
252
69
30
1440
45
30
15
30
2706

2106 tkr

Nedanstående modell för finansiering avser framtida löpande verksamhet på det lokala
hockeygymnasiet. Totalsumman nedan innefattar:
Lön till tränare, utbildning tränare, kläder elever, frukost, arbetskläder,
utbildningsmaterial samt lokalkostnader.
Finansiering
Luleå Kommun
Gymnasieskolan
Näringslivet
Hockeyn i Luleå
Totalt

2017/18
375

2018/19
375

2019/20
375

100
100
575

100
100
575

100
100
575

Projektansökan avser således tre år med totalsumman 2.106.000kr. Projektet växlas upp
med 600.000kr från närings- och föreningsliv.
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Aktivitet

Tid

Ansvarig

Tillsätta en styrgrupp

maj

Projektägaren

Rekrytera en projektledare

maj - juni

Styrgruppen

Nybildande av ”Hockeyn i Luleå”

juni - september

Projektledaren

Skapa en modell och struktur som

augusti -

Projektledaren

januari 2018 – maj 2020

Luleå Kommun med stöd av

är långsiktigt hållbar
Implementering av modell och
struktur i befintlig verksamhet
Hitta fler partners (extern

projektledaren
Fortlöpande under året…

Hockeyn i Luleå Projektledaren

maj-augusti/år

Skolan, vid behov stöd av

finansiering)
Information till
hockeyklubbar/föreningsliv/aktiva

projektledaren

ungdomar.

Utvärdering
Projektet följs fortlöpande upp av styrgruppen via regelbundna möten. Projektledaren
sammanställer löpande underlag till styrgruppen.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2018-03-08

1 (2)
Ärendenr
2018/296-1.2.3.4

Finansiering av projekt Gender Smart Arena
Ärendenr 2018/296-1.2.3.4

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 200 tkr till projektet
Gender Smart Arena (50 tkr år 2018, 100 tkr år 2019, 50 tkr år 2020).
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå tekniska universitet (Centrum för distansöverbryggande teknik)
ansöker om 200 tkr från Luleå kommun för projekt Gender Smart Arena.
Projektet har fokus på praktisk jämställdhetsintegrering och genusmedvetna
affärsmodeller och den primära målgruppen är små och medelstora företag
inom IT-branschen.
Följande resultat förväntas efter projekttiden:
- Fler företag som integrerar jämställdhet och mångfald i sin verksamhet
- Nya samarbeten mellan företag, kommuner och universitet
- Forskningsresultat, verktyg och metoder inom genus, jämställdhet och
mångfald blir mer tillgängliga för företag och övriga samhället
- En ny genusmedveten affärsmodell
Projektets totala budget uppgår till 5 400 tkr. Övrig finansiering förutsätts ske
från Tillväxtverket (2 700 tkr), Region Norrbotten (1 000 tkr), Region
Västerbotten (1 000 tkr), Piteå- och Skellefteå kommuner (200 tkr vardera)
samt egen tid från Luleå kommun (100 tkr). Projektperioden avser 2018-2020.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet skapar förutsättningar för
ökad jämställdhet i en mansdominerad bransch, och i näringslivet i allmänhet.
Luleå kommun har tidigare medfinansierat en föregångare till denna ansökan
genom projektet Genovate (KS2015-02-09§65) som har visat mycket goda
resultat.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Bergman

2018-03-08

Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling

77

2 (2)
Ärendenr
2018/296-1.2.3.4

2018-02-09

Ansökan om medfinansiering till projektet Gender Smart Arena
Medfinansiering (200 000 SEK) sökes från Luleå kommun till projektet Gender Smart Arena
som söker stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, insatsområde 1 Att stärka
forskning, teknisk utveckling under projektperioden 2018-06-01—2020-09-30.
Projektorganisation
Operativ projektledare: Paula Wennberg, expert i praktisk jämställdhetsintegrering
Projektteam: Genus och Teknik: Maria Udén, professor, Malin Lindberg, biträdande professor,
med flera. Redovisning och styrning: Jeaneth Johansson, professor . Arbetsvetenskap: Lena
Abrahamsson, professor, med flera
Deltagande företag: Arctic Group, BnearIT, Tromb
Deltagande kommuner: Luleå, Piteå och Skellefteå
Styrgrupp: under bildande
Kort projektbeskrivning
Projektet kommer att skapa en innovationsarena med inriktning mot praktisk
jämställdhetsintegrering i syfte att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i små
och medelstora företag. En samverkansarena och mötesplats mellan aktörer med olika
bakgrund från företag, universitet och kommuner ska vidga perspektivet på innovation och hur
nya innovativa genusmedvetna affärsmodeller kan generera fler affärer. Vi vill möjliggöra och
inspirera företag och kommuner nyttja jämställdhet och mångfald som ett strategiskt verktyg i
affärs- och verksamhetsutveckling. Projektets övergripande mål är att bidra till smart, hållbar
och inkluderande tillväxt och sysselsättning i Norrbotten och Västerbotten.
Bakgrund
Innovationsutveckling och samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan ge lösningar
och svar på hur samhällets utmaningar kan bemötas. Flera studier visar att jämställdhet och
mångfald på arbetsplats motverkar ohälsa, ökar kreativitet och innovationsförmåga och inte
minst stärker konkurrenskraften i företag. Bristande jämställdhet på arbetsplatser skapar
ohälsa och organisationer blir mindre innovativa. Det finns fortfarande brist på samverkan
mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor. Många organisationer saknar tillgång till
universitetets nätverk och innovationssystem och många organisationer saknar kunskap om
hur jämställdhetsintegrering implementeras i praktiken.
Syfte/Mål
Projektet kommer att stärka samverkan mellan IT-företag, universitet och kommuner med
inriktning mot praktisk jämställdhetsintegrering i syfte att stärka innovationsförmågan och
konkurrenskraften i regionens små och medelstora företag.
Målgrupp
Den primära målgruppen är små och medelstora företag inom det mansdominerade ITområdet. Bara 20% av dem som arbetar i IT-sektorn är kvinnor. Den sekundära målgruppen är
företag, kommuner och andra aktörer som anser det viktigt att stärka samverkan mellan
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universitet, företag och offentlig sektor samt främjar jämställdhet och mångfald som
drivkrafter för hållbara och attraktiva kommuner och regioner.
Aktiviteter/genomförande
Gender Smart Arena kommer att i samverkan med IT-företag fördjupa sig i ett område om
genusmedvetna affärsmodeller. Byggstenar i Business Metod Canvas är utgångspunkten.
Förändrings- och hållbarhetsarbete som ofta börjar med processer och arbete med
nyckelresurser, kunder, nyckelaktiviteter, kommunikation etc är lika relevant för både en
kommuns verksamhet som för ett företags verksamhet. Utifrån de externa deltagarnas
intresse och behov kommer projektet även att kunna erbjuda dialogseminarier i Norrbotten
och Västerbotten i andra ämnen i samverkan med Gender Contact Point. T ex har kvinnors
hälsa och integrationsfrågor lyfts fram som viktiga områden samt sociala innovationer.
Huvudaktiviteterna består av Samverkan och Kunskapsstöd:
Samverkan
Syftet är att bygga ett innovationssystem och stärka samverkan mellan företag, kommuner och
forskare med praktisk jämställdhetsintegrering som verktyg. Konkret innebär det att skapa och
fördjupa relationer med företag och kommuner. Vidare innebär det gemensamt kunskapande
och erfarenhetsutbyte i interaktiva workshops och seminarier för att vidareutveckla verktyg
och metoder för genusmedvetna affärsmodeller. Rådslagsmöten samlar de deltagande
aktörerna från IT-företag, kommuner och universitet till gemensamma möten halvårsvis.
Dialogseminarier i andra ämnen än affärsmodeller erbjuds utifrån behov och intresse hos
företag och kommuner. Kunskapsutbyte med Aktivitet Kunskapsstöd för att stärka
innovationshöjden i denna aktivitet. Underlag till en genusmedveten affärsmodell tas fram,
testas och analyseras samt framgångsfaktorer och checklista produceras.
Kunskapsstöd
Syftet är att ge kunskapsstöd i jämställdhetsintegrering till regionala, nationella och
internationella projekt som drivs av universitetets forskare i samverkan med företag och
behovsägare. En ofta förekommande komponent i dessa projekt är nya affärsmodeller. Stödet
innebär rådgivning och konsultationer enskilt och/eller i grupp utifrån projektägares behov.
Kunskapsutbyte med Aktivitet Samverkan för att utveckla stödet och sprida konceptet med
genusmedvetna affärsmodeller. Projekten får möjlighet och uppmuntras att delta i öppna
seminarier som arrangeras av Gender Smart Arena. Kunskapsstödet formeras, testas och
implementeras.
1 Extern kommunikation och resultatspridning 2018-06-01--2020-05-31, 841 846 SEK
Kommunikationsplan tas fram. Löpande spridning och kommunikation regionalt, nationellt och
internationellt. Avslutande projektkonferens.
2 Avslutsarbete 2020-06-01--2020-09-30, 159 139 SEK
Insamling av resultat, analys, utvärdering, slutrapportering, resultatspridning och reflektion.
3 Lärande utvärdering 2018-10-01--2020-05-31, 257 889 SEK
Gemensamma reflektioner i rådslagsmöten halvårsvis med projektteamet, styrgruppen och
deltagande aktörer.
4 Projektledning och -styrning 2018-06-01--2020-05-31, 686 762 SEK
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Löpande koordinering, planering och styrning samt genomförande av projektmöten med
företag, kommuner och forskare samt en avslutande konferens. Kontakt med finansiärer,
ekonomisk uppföljning och lägesrapportering.
5 Samverkan 2018-10-01--2020-04-30, 2 292 230 SEK
Genomförande av interaktiva workshops och seminarier, rådslagsmöten och dialogseminarier.
Underlag till genusmedveten affärsmodell tas fram, testas och analyseras samt
framgångsfaktorer och checklista produceras.
6 Kunskapsstöd 2018-10-01 2020-05-31, 1 162 134 SEK
Kunskapsstödet formeras, testas och implementeras. Löpande rådgivning och konsultationer
enskilt och/eller i grupp.
Resultat
Vi förutser följande resultat efter projekttiden:
- Fler företag som integrerar jämställdhet och mångfald i sin verksamhet
- Nya samarbeten mellan företag, kommuner och universitet
- Forskningsresultat, verktyg och metoder inom genus, jämställdhet och mångfald blir
mer tillgängliga för företag och övriga samhället
- En ny genusmedveten affärsmodell
Total projektbudget
Vi söker 200 000 SEK från Luleå kommun som medfinansiering under två år (2018-06-01—
2020-09-30). Projektets totala budget är 5 400 000 SEK.
Kostnader SEK
Egen personal
Extern tjänster
Indirekta kostnader
Övriga kostnader
Eget arbete Luleå kommun
Totala bokförda kostnader EUR

2019

2020

Total

698 106

1 232 656

665 457

2 596 219

103 540

177 500

73 816

354 856

497 164

877 849

473 912

1 848 925

72 917

322 917

104 166

500 000

25 942

49 276

24 782

100 000
5 400 000

Finansiering SEK
Tillväxtverket
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Luleå kommun
Luleå kommun eget arbete
Piteå kommun
Skellefteå Kommun
Total finansiering SEK

Centrum för distansöverbryggande teknik
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå, SVERIGE

2018

700 447
259 425
259 425
51 885
25 942
51 885
51 885

1 330 461
492 763
492 763
98 553
49 276
98 553
98 553

669 092
247 812
247 812
49 562
24 782
49 562
49 562

2 700 000
1 000 000
1 000 000

200 000
100 000
200 000
200 000
5 400 000
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Maria Bergman

2018-03-09

1 (1)
Ärendenr
2018/295-2.4.3.3

Ansökan om värdskapsbidrag för Nordisk kongress för
uroterapeuter (UTF-kongress)
Ärendenr 2018/295-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Uroterapeutisk förening ansöker om värdskapsbidrag till Nordisk kongress
för ureoterapeuter 23-25 maj 2018. Föreningen genomför en årlig kongress
med syfte till utbildning och information i ämnet, det kommer att vara första
gången denna arrangeras i Norrbotten.
Antalet besökare till konferensen beräknas till 150 och finansiering söks för
middag, 30tkr.
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att ansökan avslås. I konkurrens med
andra projektansökningar prioriteras inte denna ansökan.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Uroterapeutisk förening,
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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1 (1)
Ärendenr
2018/394-3.5.1.1

Luleå kommuns företagarstipendium 2018
Ärendenr 2018/394-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlåter till kommunstyrelsen att utse
Luleå kommuns företagarstipendiat.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har sedan 1983 årligen delat ut ett företagarstipendium.
Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för
företagare och samhället i övrigt.
Vid urvalet av stipendiater är det framförallt tre saker som bedöms, bidrar
företagaren till:
• Ett gott företagsklimat och/eller
• En bred och växande arbetsmarknad och/eller
• Förverkligandet av Vision 2050 (program A-F)
Prissumman för stipendiet är 15 000 kr och delas ut i samband med Luleå
Business Awards i maj. Enligt kriterierna för stipendiet föreslår Kvalitet &
samhällsutveckling 2-4 stipendiater årligen.
Utifrån dessa förslag utser kommunstyrelsen en stipendiekandidat.

Beslutsunderlag


Riktlinjer för Luleå kommuns företagarstipendium

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Luleå Näringsliv AB
Kvalitet & samhällsutveckling/Anders Bylund
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••• Kriterier

Luleå kommuns företagarstipendium
84

Syfte
Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för
företagare och samhället i övrigt samt bidrar till förverkligandet av Vision 2050.

Beslut
Kommunstyrelsen utser stipendiaten. Tillväxtkontoret lämnar förslag på
2–4 stipendiekandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott. Hälften av förslagen till stipendiater som lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott ska
vara kvinnor. Utdelning av stipendiet sker i samband med utdelning av
Luleå Business Awards.
Om kommunstyrelsen beslutar att inte utdela något stipendium kan kommunfullmäktige, efter förslag från kommunstyrelsen, besluta att stipendiesumman
ska fonderas för framtida utdelning.
Tillväxtkontoret kontaktar stipendiaten/stipendiaterna och bokar biljetter för
stipendiaternas deltagande vid Luleå Business Awards-utdelningen. Utbetalning av stipendiet förmedlas via tillväxtkontoret. Stipendiesumman är fastställd till 15 000 kr.

Kriterier
Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget
som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom det är företagarens
insats som är i fokus. Företaget ska vara lokaliserat i Luleå eller ha sitt huvudkontor i Luleå.
Vid urvalet av stipendiater är det framförallt två saker som bedöms:
Bidrar företagaren till:

ett gott företagsklimat och/eller
• en bred och växande arbetsmarknad.
•
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1 (2)
Ärendenr
2017/1666-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om att
förbjuda rökning på allmänna platser
Ärendenr 2017/1666-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats som föreslår att förbjuda rökning på
allmänna platser som busshållplatser, parker och vid skolentréer.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 20 att medborgarförslaget fick
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat medborgarförslaget till
kvalitet & samhällsutveckling för yttrande.
Regeringen föreslår en lagändring som är mycket samstämmigt med
förslagsställarens, och som föreslås träda i kraft 1 januari 2019.
För att nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025, föreslår regeringen att
skärpa Tobakslagen bl.a. genom att införa rökförbud på fler allmänna platser
än idag. Den nya lagen innefattar enligt slutbetänkande (SOU 2016:14) bland
annat rökförbud på lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser
och tågperronger samt vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen
som allmänheten har tillträde till. Redan idag råder enligt lag rökförbud på
skolgårdar.
Syftet är att minska tobaksbruket och minska den passiva rökningen.
Lagrådet har granskat lagförslaget och avstyrker i ett yttrande vid
sammanträde 2018-02-22 de delar som rör rökförbud vid entréer till redan
rökfria lokaler samt på allmänna ytor. Detta då det uppstår
avgränsningsproblem och också svårigheter att klargöra vem som är ansvarig
för att förbudet följs.
Då frågan om att utöka rökförbudet är föremål för lagförslag avvaktar
kommunen regeringens utredning och beslut. Kvalitet & samhällsutveckling
föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag om att förbjuda rökning på allmänna platser.

86

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Maria Eriksson

2018-03-09

Maria Eriksson
Samhällsstrateg

Beslutet skickas till
Förslagsställaren samt Kvalitet- & samhällsutveckling
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2 (2)
Ärendenr
2017/1666-1.5.2.1
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-01-29

§ 20
Medborgarförslag om att förbjuda rökning på allmänna
platser
Ärendenr 2017/1666-1.5.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen förbjuder
rökning på allmänna platser, som exempelvis parker och utanför skolor.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag, KLF Hid: 2018.657

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningens kansli

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen
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Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström

2018-03-12

1 (4)
Ärendenr
2018/248-3.1.1.3

Planuppdrag för del av Centrum, Stören 17
Ärendenr 2018/248-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Stören 17 samt anta planen
under förutsättning att detaljplanen inte innebär några ekonomiska åtaganden
för kommunen och inga skriftliga erinringar har framförts under
utställningstiden.

Sammanfattning av ärendet
Diös AB har ansökt om ändrad detaljplan för del av fastigheten Stören 17 för
att möjliggöra att en internationell skola. Förslaget innebär att nuvarande
arbetsförmedlingen byggs om till skola för årskurserna 4–9. Skolgård föreslås i
anslutning till nuvarande byggnad.

Ungefärligt planområde.
Översiktsplanen har som mål att en internationell skola ska finnas i Luleå och
förslaget till ändrad detaljplan bedöms vara förenlig med översiktsplanen.
Området omfattas även av ”Detaljplaneprogram för del av Södra hamn”
godkänt av kommunfullmäktige 2013-09-30 § 203. En skola i området bedöms
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Ärendenr
2018/248-3.1.1.3

vara förenlig med intentionerna i planprogrammet och kan också bidra till
områdets utveckling i enlighet med visionerna för området. Förslaget stödjer
dock inte föreslagen kvarters- och gatustruktur till fullo eftersom denna
förutsätter att byggnaden inte skulle finnas kvar. Ett mindre avsteg från
planprogrammet motiveras genom att en skola bidrar till en tänkt omvandling
av området och att ändringen får en liten påverkan på den tänkta
kvartersstrukturen.
Gällande detaljplan medger markanvändning för industri varför en ny
detaljplan krävs för att möjliggöra föreslagen markanvändning.
Syftet med en ändrad detaljplan är att pröva förutsättningarna för en skola på
del av Stören 17.
Detaljplanearbetet ska utreda följande frågor särskilt:
 Möjligheten att tillgodose behovet av friyta. Luleå kommun bedömer
att 3000 kvadratmeter friyta i direkt anslutning till skola är lämpligt.
 Påverkan av buller från väg och järnväg samt omgivningsbuller från
verksamheter och byggarbetsplatser för att uppfylla gällande
riktvärden.
 Lämpligt skyddsavstånd med avseende på farligt gods på väg och
järnväg.

Beskrivning av ärendet
Diös AB har ansökt om ändrad detaljplan för del av fastigheten Stören 17.
Planändringen föreslås för att möjliggöra att en internationell skola för
årskurserna 4–9 ska kunna bedrivas i befintlig byggnad på fastigheten. I
dagsläget är tanken tre parallella årskurser vilket motsvarar totalt 18 klasser.
Skolan har som ambition att kunna starta Ht 2019 och målet är att skolan ska
ha alla funktioner när den öppnas upp. Det innefattar slöjd- och musiksal,
gymnastiksal m.m. Utöver gymnastiksal kan samtliga lokalbehov lösas inom
den avsedda byggnaden medan gymnastiksal i dagsläget föreslås i en
byggnad ca 50 meter från skolan. Skolan bedömer att årskurserna 4–9 är det
lämpligaste alternativet utifrån områdets förutsättningar.
Fastigheten ligger i Södra hamn, beläget på centrumhalvöns södra sida.
Området är i stort sett bebyggt sedan tidigare och markanvändningen i
området utgörs av kontor, handel, viss industri, småbåtshamn och bostäder
som för närvarande byggs intill hamnen. Utöver verksamheter så utgörs
området till största del av hårdgjorda ytor och många parkeringsytor.
Marken i område ägs till stor del av privata fastighetsägare. Området ligger
nära centrum och kommunikationer.
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Ärendenr
2018/248-3.1.1.3

Förenlighet med gällande planer och program
Översiktsplanen har som mål att en internationell skola ska finnas i Luleå.
Gällande detaljplan medger markanvändning för industri varför en ny
detaljplan krävs för att möjliggöra föreslagen markanvändning.
Området omfattas av ”Detaljplaneprogram för del av Södra hamn” godkänt
av kommunfullmäktige 2013-09-30 § 203. Planområdet anger vision för
områdets framtida utveckling och ska ligga till stöd inför arbetet med nya
detaljplaner i området. Enligt planprogrammet finns det en långsiktigt och en
kortsiktig vision för områdets utveckling. I det längre perspektivet är
programområdet helt omvandlat, från dagens område med industrikaraktär
till ett funktionsblandat stadskvarter med en helt ny kvartersstruktur. I det
nära perspektivet är området i och omkring Ettans båthamn bebyggt med i
huvudsak nya bostäder och en utökad småbåtshamn. Det övergripande målet
är att Södra hamn ska bli en tät och funktionsblandad stadsdel som ska
upplevas som en del av Centrum.
En skola i området bedöms förenligt med intentionerna i planprogrammet och
kan också bidra till områdets utveckling i enlighet med visionerna för
området. Förslaget stödjer dock inte föreslagen kvarters- och gatustruktur till
fullo eftersom denna förutsätter att byggnaden inte skulle finnas kvar. Ett
mindre avsteg från planprogrammet motiveras genom att en skola bidrar till
en tänkt omvandling av området och att ändringen får en liten påverkan på
den tänkta kvartersstrukturen.
Buller
Området är utsatt för buller från flera källor. Det förekommer mycket trafik,
även tung trafik, inom och i anslutning till området. På skolgårdar och ytor
som används för lek, vila eller pedagogisk verksamhet bör ljudmiljön vara
god och möjliggöra för den tänka verksamheten. Riktvärden för buller för
friytor som används för lek, vila eller pedagogisk verksamhet är att 50 (dBA)
ekvivalent ljudnivå ska innehållas och 55 (dBA) ekvivalent ljudnivå ska
innehållas för övriga vistelseytor inom skolgården. För säkerställa platsens
lämplighet för skolverksamhet bör en bullerutredning genomföras för att
utreda om och hur riktvärdena för buller för friyta/utomhusmiljö kan
uppfyllas.
Friyta
I Plan- och bygglagen (PBL) används begreppet friyta. Om en tomt ska
bebyggas med byggnadsverk som innehåller lokaler för fritidshem, skolor
eller liknande verksamhet ska det på tomten, eller i närheten av den, finnas
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek- och utevistelse. Forskning visar
att behovet av friytor av god kvalitet och storlek är viktiga för barns
utveckling, hälsa och välbefinnande. Eftersom rörelsefriheten för barn och
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unga drastiskt har minskat de senaste decennierna har skolgården fått en
större betydelse som den utemiljö som barn använder under vardagen.
Enligt PBL ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse både i bostadsområden och på tomter med lokaler för fritidshem,
förskola, skola (8 kap. 9–11 §§ PBL). Kommunen ska bedöma vad som ska
anses som tillräcklig friyta, och hur behoven ska tillgodoses i planering och
prövning.
Luleå kommun har inte några egna riktlinjer framtagna men utifrån beprövad
praxis och aktuell forskning har flera andra kommuner tagit fram egna
riktlinjer med dimensionerade mått för friyta. Dessa anges i Boverkets skrift
”Gör plats för barn och unga!”. Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta
hänsyn till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan.
Enligt exempel i rapporten är ett rimligt dimensionerande mått utifrån antalet
barn kan vara 40m2 friyta per barn i förskolan och 30m2 friyta per barn i
grundskola. Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör
överstiga 3000m2. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en
barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som
tillgodoser deras behov.
Avsaknaden av andra kvalitativa grönytor eller friytor i närområdet ökar
betydelsen av kvalitativ och tillräckligt stor friyta i direkt anslutning till
skolan.
Farligt gods från väg och järnväg
Transporter av farligt gods sker i närområdet på både väg- och järnväg och
lämpligheten med en skola måste utredas med avseende på vilka
skyddsavstånd som krävs.
Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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Försäljning av fastigheten Anoraken 1, Kronanområdet
Ärendenr 2018/243-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att försälja fastigheten Anoraken 1 till
Hemsö Norrbottenfastigheter Kommanditbolag för 21 042 000 kronor i
enlighet med upprättat förslag till köpeavtal
2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna
köpehandlingarna

Sammanfattning av ärendet
Hemsö Fastighets AB tilldelades markanvisning för byggande av ett vård- och
omsorgsboende inom Kronanadalen i Luleå genom beslut i
kommunfullmäktige 2016-09-26 § 193. Markanvisningsbeslutet skulle gälla i
tre år och under denna tid ersättas med ett markanvisningsavtal. Vidare
beslutades att kvartersmark för byggande skulle överlåtas till gällande
markpris för Kronandalen, dock högst 1800 kr per kvm BTA.
Därefter har Hemsö Luleå 1 KB och Luleå kommun tecknat ett ramavtal.
Ramavtalet godkändes av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 20. Hemsö Luleå
1 KB är ett dotterbolag till Hemsö Fastighets AB. I ramavtalet, punkt 1.4,
bestäms att det är dotterbolaget Hemsö Luleå 1 KB (Hemsö) som tilldelas
markanvisningen för byggande av vård- och omsorgsboendet i Kronandalen. I
punkt 3.2 regleras att ett markanvisningsavtal ska tecknas mellan parterna och
i punkt 3.5 sägs att Hemsös skyldighet att färdigställa vård- och
omsorgsboendet är villkorad bland annat av att parterna undertecknat
markanvisningsavtalet.
Detaljplanen för Kronandalen har numera vunnit laga kraft. För att genomföra
byggnationen i enlighet med upprättat förslag fordras en mindre ändring
avseende byggnadshöjderna i detaljplanen. En ändring av detaljplanen har
genomförts och ändringen beräknas vinna laga kraft i mars 2018.
Hemsö planerar att påbörja byggnationen av vård- och omsorgsboendet
under våren 2018. Hemsö och Luleå kommun är överens om att fullfölja
avsiktsförklaringen och ramavtalet med att direkt genomföra marköverlåtelse
av markområdet som är avsett för vård- och omsorgsboendet i enlighet med
villkoren i upprättat förslag till avtal. Något markanvisningsavtal behöver
därför inte upprättas. Hemsö Luleå 1 KB har numera namnändrats till Hemsö
Norrbottenfastigheter Kommanditbolag.
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Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
försäljning av fastigheten Anoraken 1 för en överenskommen köpeskilling av
21 042 000 kronor i enlighet med upprättat förslag till köpeavtal.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-26 § 193 om markanvisning
Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-27 § 20 om ramavtal
Förslag till köpeavtal avseende Anoraken 1

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Hemsö Norrbottensfastigheter Kommanditbolag
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Hemsö Fastighets AB tilldelades markanvisning för byggande av ett vård- och
omsorgsboende inom Kronanadalen i Luleå genom beslut i kommunfullmäktige
2016-09-26 § 193. Markanvisningsbeslutet skulle gälla i tre år och under denna
tid ersättas med ett markanvisningsavtal. Vidare beslutades att kvartersmark för
byggande skulle överlåtas till gällande markpris för Kronandalen, dock högst
1800 kr per kvm BTA.
Därefter har Hemsö Luleå 1 KB och Luleå kommun tecknat ett ramavtal.
Ramavtalet godkändes av kommunfullmäktige 2017-02-27 § 20. Hemsö Luleå 1
KB är ett dotterbolag till Hemsö Fastighets AB. I ramavtalet, punkt 1.4, bestäms
att det är dotterbolaget Hemsö Luleå 1 KB (Hemsö) som tilldelas
markanvisningen för byggandet av vård- och omsorgsboendet i Kronandalen. I
punkt 3.2 regleras att ett markanvisningsavtal ska tecknas mellan parterna och i
punkt 3.5 sägs att Hemsös skyldighet att färdigställa vård- och omsorgsboendet
är villkorad bland annat av att parterna undertecknat markanvisningsavtalet.
Detaljplanen för Kronandalen har numera vunnit laga kraft. För att genomföra
byggnationen i enlighet med upprättat förslag fordras en mindre ändring
avseende byggnadshöjderna i detaljplanen. En ändring av detaljplanen har
genomförts och ändringen beräknas vinna laga kraft i mars 2018.
Hemsö planerar att påbörja byggnationen av vård- och omsorgsboendet under
våren 2018. Hemsö och Luleå kommun är överens om att fullfölja
avsiktsförklaringen och ramavtalet med att direkt genomföra marköverlåtelse av
markområdet som är avsett för vård- och omsorgsboendet i enlighet med
villkoren nedan. Något markanvisningsavtal behöver inte upprättas. Hemsö
Luleå 1 KB har numera namnändrats till Hemsö Norrbottenfastigheter
Kommanditbolag.
Mellan Luleå kommun (212000-2742), 971 85 Luleå (kommunen) och Hemsö
Norrbottenfastigheter Kommanditbolag (969780-9839), c/o Hemsö Fastighets
AB, Box 24821, 104 51 Stockholm (köparen), har följande avtal träffats:
Kommunen överlåter och försäljer till köparen fastigheten Anoraken 1 i Luleå
kommun, se bilagda fastighetskarta, bilaga 1, (fastigheten).
I köpeskilling ska köparen erlägga 21 042 000 (Tjugoenmiljonerfyrtiotvåtusen)
kronor. Köpeskillingen ska betalas senast på tillträdesdagen mot av kommunen
utställd faktura.
Tillträde ska ske 2018-05-02 i Luleå.
Den överlåtna fastigheten övertas av köparen i befintligt skick och fri från
penninginteckningar.
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Räntor, skatter och andra utgifter för fastigheten ska betalas av kommunen i
den mån de belöper på och avser tiden före tillträdesdagen och för tiden därefter av köparen. Motsvarande ska gälla beträffande inkomster från
fastigheten.
Köparen betalar kostnader för lagfart, bygglov, VA-anslutning, el, fjärrvärme
m.m. enligt gällande taxor.
Avtalet är giltigt endast under förutsättning att byggnationen på området
påbörjats i väsentlig omfattning senast 2 år efter tillträdesdagen. Med
väsentlig omfattning menas att grundläggning skett och att stomme är rest.
Kommunen ska lämna skriftlig bekräftelse när villkoret är uppfyllt. Avtalet
är vidare villkorat av kommunstyrelsens godkännande.
För det fall kommunstyrelsen inte har godkänt avtalet senast 2018-04-30, ska
detta avtal vara utan verkan och ingen av parterna ska ha några krav mot
den andra parten, såvida inte parterna skriftligen överenskommer om annat.
För det fall byggnationen på fastigheten inte har påbörjats i väsentlig
omfattning senast 2 år efter tillträdesdagen, ska detta avtal i dess helhet vara
utan verkan och eventuellt fullgjorda prestationer återgå. Parterna ska i
övrigt inte ha några ytterligare anspråk mot varandra. Köparen är medveten
om att endast vilande lagfart kan erhållas intill dess sistnämnda villkoret är
uppfyllt.
Ändringar eller tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande mellan
parterna, vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av
parterna.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Luleå 2018-

Luleå 2018-

För Luleå kommun

För Hemsö Norrbottenfastigheter
Kommanditbolag

……………………………..
Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling

……………………………..
Nils Styf
Vd

Anna Lindh Wikblads namnteckning bevittnas:

…………………………

………………………….
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Personalkontorets yttrande över motion om lika
användande av fordon i tjänsten
Ärendenr 2017/271-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar bifalla punkt 1 i motionen och att
uppdra till förvaltningarna att analysera dagens tjänsteresor utifrån ett
jämställdhetsperspektiv, finns osakliga skillnader mellan mäns och
kvinnors resande i tjänsten ska förvaltningen ta fram en handlingsplan
med åtgärder. Personalkontoret sammanställer förvaltningarnas
analyser och handlingsplaner och redovisar till kommunstyrelsen.
2. Kommunfullmäktige beslutar att avslå punkt 2 och 3 då dessa renderar
omfattande kostnader och kan genom förmånsbeskattning påverka
medarbetares inkomst negativt.
3. Kommunfullmäktige beslutar avslå punkt 4.
4. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att utarbeta en kommunövergripande rutin för ersättning vid
fordonsskador i de fall medarbetaren ej är vållande. När skador på
privata fordon som använts i tjänsten har uppstått och svara för
ersättningsfordon vid verkstadsvistelse.

Sammanfattning av ärendet
Anette Asplund (KD) och Samuel Ek (KD) har lämnat in en motion om lika
villkor vid användande av fordon i tjänsten och anför att anställda inom de
mansdominerade sektorerna i kommunen i högre grad får använda
kommunens fordon i tjänsten, medan de som tvingas använda privat bil i
tjänsten huvudsakligen arbetar inom de kvinnodominerade sektorerna.
Asplund och Ek föreslår att möjligheten till lika villkor att använda tjänstebil
utreds, att kommunen ser över ersättningen för att använda egen bil i tjänsten
och att möjligheten till kommunal försäkring för privat bil inom tjänsten
utreds.
Kommunfullmäktige har 2017-02-27 § 37 beslutat att motionen får ställas samt
överlämnat den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat sig över motionen.
Kommunledningsförvaltningen/personalkontorets yttrande
Följande fyra punkter föreslår motionsställarna ska utredas:
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1. Möjligheten till lika villkor för anställda inom kommunen att använda
tjänstebil.
Respektive förvaltning svarar för möjligheten för sina medarbetare att nyttja
tjänstebil i sitt uppdrag. Transportbehov kan se mycket olika ut och därmed
också lösningar, vid behov enligt:
- Daglig, omfattande och återkommande: Bilpooler
- Återkommande men svårplanerade: Kollektivtrafik alternativt privat bil i
tjänsten
- Yrkesspecifika med utrustningsbehov: Specialutrustade tjänstefordon
- Sällan behov: Kollektivtrafik, cykel alternativt taxi.
Att beakta i frågan är att tillhandahålla tjänstebilar är kostsamt och om inte
fordonet har ett särskilt syfte, (specialutrustat och anpassat till den profession
det är ämnat för) gäller särskilda skatteregler som kan påverka medarbetarens
inkomst och framtida pension negativt. Vidare bör ambitionen för all
verksamhet som kräver daglig, omfattande och återkommande transport
mellan olika platser för att lösa sitt uppdrag, vara att se över möjligheten till
bilpooler, där verksamhetens uppdrag och resurser möjliggör detta.
Alternativt planera verksamheten så att kollektivtrafik kan användas.
2. Att kommunen ser över ersättningen för att använda egen bil i tjänsten.
Motionsställarna föreslår en extra ersättning för de som nyttjar egen bil i
tjänsten på 18000kr/år (1500kr x 12 månader), Detta skulle för kommunen
innebära en kostnad på mellan 5 och 6 milj kr/år om man utgår ifrån 2016 års
utfall och de som nyttjat egen bil och kört mer än 1000km skulle omfattas av
detta.
3. Att milersättningen för privat bil i tjänsten ses över.
Ersättningsnivån för nyttjande av egen bil i tjänsten följer ett centralt avtal om
2:90kr/km (eller 29kr/mil). Om ett lokalt avtal skulle upprättas med en ökning
enligt motionsställarna skulle detta innebära en kostnadsökning på ca 1 milj
kr/ år för kommunen, beräknat på utbetald km ersättning 2016.

4. Att utreda möjligheten till kommunal försäkring för privat bil inom tjänsten.
Beroende på den variation som påverkar försäkringspremier (Typ av fordon,
skadefria år, ålder på föraren, man – kvinna mm) skulle detta bli ett
omfattande och väldigt dyrt alternativ.
Här föreslås att det inom kommunen utarbetas en rutin vid skador på privata
fordon som nyttjas i tjänsten när föraren inte är vållande, att kommunen
ersätter eventuellt uppkomna kostnader och ersättningsfordon under
fordonets verkstadsvistelse.
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Motionsställarna framför även att det i huvudsak är kvinnor som dagligen
måste använda privat bil i tjänsten. En jämförelse mellan anställda män (21%)/
kvinnor (79%) och utbetald ersättning för nyttjande av egen bil i tjänsten 2016,
visar att andelen utbetalningar av kilometerersättning fördelar sig på män
30%/ kvinnor 70%. Detta visar att det finns en skillnad i användande av privat
bil i tjänsten men inte som motionärerna framhåller.
Beträffar den avgift som kommunen tar ut från sina medarbetare som erhållit
parkeringstillstånd gäller följande regler:
(Utdrag ur riktlinjen för medarbetarparkeringar)
Egen bil i tjänsten – avgift och skatteregler
För de som använder bilen i tjänsten sker förmånsbeskattning om ingen avgift
för parkeringstillstånd tas ut. Undantag:




Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då
körs minst 300 mil utgår ingen avgift för parkeringstillstånd, ingen
förmånsbeskattning sker
Om bilen används i tjänsten färre dagar än 160 men minst 60 på ett år
och då körs minst 300 mil sker förmånsbeskattning för de dagar bilen
inte används i tjänsten.

Slutligen är syftet med den kravlista på fordonen som kommunen tagit fram
är att säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna som nyttjar egen bil i tjänsten
enligt(Utdrag ur riktlinjer för resor i tjänsten):
Egen bil i tjänsten
Om andra transportmöjligheter inte bedöms som möjliga kan användande av
egen bil övervägas. Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön vid resor i
tjänsten och de fordon som används ska vara trafiksäkra. Resor ska
godkännas av närmsta chef för att ersättning ska betalas ut. Ersättning
regleras genom centrala och lokala kollektivavtal. Fordonet bör minst uppfylla
nedanstående krav:
 huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används
 krockkudde på förarplatsen
 vara utrustad med förstahjälpen väska och varselväst

Beslutsunderlag



Kommunfullmäktiges protokoll
Motion om lika villkor vid användande av fordon i tjänsten

Erik Öhman
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till
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Anette Asplund, Samuel Ek, kommunledningsförvaltningens personalkontor
och kanslikontor
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Motion om lika villkor vid användandet av fordon i tjänsten, inom Luleå kommun.
Luleå Kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuda sina anställda likvärdiga
anställningsförhållanden och villkor på arbetet. Anställda inom de mansdominerade sektorerna i
kommunen får i högre grad använda kommunens fordon i tjänsten, medan de som tvingas använda
privat bil huvudsakligen återfinns inom de kvinnodominerade sektorerna.
För de (huvudsakligen kvinnor) som dagligen måste använda sin privata bil i tjänsten är villkoren
sämre och ersättningen täcker inte de kostnader som användningen av privat bil medför.
Ersättningen idag är ca 25 kr/mil. I snitt förlorar de som använder privat bil i tjänsten 10 kr/mil
beroende på bilens årsmodell, med en nyare bil blir förlusten givetvis ännu större. Personal inom
Centrala Elevhälsan kör mellan 200-300 mil per år vilket betyder en förlust på minst 2000-3000 kr per
år. Till detta kommer även en parkeringsavgift på 2400 kr per år som arbetstagarna måste betala
själva för att kunna utföra sitt arbete. Dessutom finns en kravlista på bilens skick och utrustning.
Beloppet på 25 kr per mil ska täcka bensinpris, rätt utrustning, slitage och service av bilen samt ev.
skador på egna fordonet och även om den anställde vållar skador på någon annans bil. Luleå
Kommun har ingen försäkring på privata bilar som används i tjänsten. Om bilen behöver vara en
längre tid hos verkstaden måste arbetstagaren köpa eller på annat sätt ordna en bil för att kunna
utföra sina arbetsuppgifter. Förslagsvis kunde en ersättning på 1500 kr/månad, utöver
milersättningen, täcka en stor del av kostnaderna för egen bil i tjänsten.
Det finns inget annat sätt att förstå Luleå Kommuns krav på privat bil i tjänsten annat än att det är ett
uttryck för att kommunen ser på sina anställda män och kvinnors arbetsförhållanden och
arbetsvillkor på olika sätt. Hur motiverar kommunen annars att mansdominerade yrken använder
kommunal bil i tjänsten medan andra, främst kvinnodominerade yrken, måste använda privat bil i
tjänsten. Vi påminner om att ”jämställdhet och rättvisa villkor på jobbet ska vara en självklarhet i
Luleå”.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Kristdemokraternas fullmäktigegrupp i Luleå:





Att utreda möjligheten till lika villkor för anställda inom kommunen att använda tjänstebil.
Att kommunen ser över ersättningen för att använda egen bil i tjänsten.
Att milersättningen för privat bil i tjänsten ses över.
Att utreda möjligheten till kommunal försäkring för privat bil inom tjänsten.

Anette Asplund (KD)

Samuel Ek (KD)
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Förslag till beslut gällande kommunstyrelsens
uppsiktsplikt över de kommunala bolagen 2017
Ärendenr 2018/397-1.3.1.4

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar uttala att kommunens aktiebolag under 2017 har
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
befogenheten.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. 9 § KL ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt
aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen bedöms ha haft bra instrument för styrning och uppsikt
över de kommunala bolagen 2017 genom ägardirektiv, verksamhetsplaner,
andra styrdokument som policys och riktlinjer, rapportering i samband med
delårsbokslut och årsbokslut samt via informationsöverföring och dialoger
som förts på olika nivåer med bolagen.
Kommunstyrelsen och styrelsen för Luleå Kommunföretag AB har under året
följt de helägda bolagens verksamhet i enlighet med i Luleå kommuns
Företagspolicy. Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen ta beslut
om att uttala att kommunens aktiebolag såsom Luleå Kommunföretag AB,
Luleå Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB,
Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå MiljöResurs AB, Luleå Hamn AB,
Kronan Exploatering AB och Nordiskt Flygteknikcentrum AB har bedrivit sin
verksamhet under 2017 på ett sätt som har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
befogenheten.

Beslutsunderlag


Luleå Kommunföretag ABs protokoll 2018-03-02 § 10

Christina Häll Carlsson
Ekonom/controller

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Luleå Kommunföretag AB
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Luleå kommunföretag AB

2018-03-02

§ 10
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala
bolagen 2017
Ärendenr 2018/10-1.3.1.4

Luleå kommunföretag ABs förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar uttala att kommunens aktiebolag under 2017 har
bedrivit sin verksamhet på ett sätt som har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
befogenheten.

Sammanfattning av ärendet
Enligt 6 kap. § 1 a KL ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje helägt
aktiebolag pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under
föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen bedöms ha haft bra instrument för styrning och uppsikt över
de kommunala bolagen 2017 genom ägardirektiv, verksamhetsplaner, andra
styrdokument som policys och riktlinjer, rapportering i samband med
delårsbokslut och årsbokslut samt via den informationsöverföring och dialog
som förts på olika nivåer med bolagen.
Kommunstyrelsen och styrelsen för Luleå Kommunföretag AB har under året
följt de helägda bolagens verksamhet i enlighet med i Luleå kommuns
Företagspolicy. Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen ta beslut om
att uttala att kommunens aktiebolag såsom Luleå Kommunföretag AB, Luleå
Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Bioenergi i Luleå AB, Lunet AB, Lulebo AB,
Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Renhållning AB, Luleå Hamn AB, och NFTC AB
har bedrivit sin verksamhet under 2017 på ett sätt som har varit förenligt med
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den
kommunala befogenheten. I Kronan Exploatering AB har ingen verksamhet
bedrivits under 2017.

Beslutsunderlag
Luleå kommuns Företagspolicy

Beslutet skickas till
Luleå Kommunföretag AB

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2018-02-26

1 (1)
Ärendenr
2018/308-1.3.1.2

Förslag till revidering av fullmäktiges arbetsordning
Ärendenr 2018/308-1.3.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa revidering av arbetsordningen enligt
bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har fattat beslut om en ny kommunallag (2017:725).
Kommunledningsförvaltningens kansli har utarbetat ett förslag till revidering
av fullmäktiges arbetsordning som en följd av detta. Kommunallagen har
strukturerats om vilket innebär att tidigare referenser till lagens paragrafer
inte längre är aktuella och behöver korrigeras.
Kommunfullmäktige har 2017-06-19 § 136 beslutat att e-förslag ska ersätta
nuvarande form av medborgarförslag i Luleå kommun. Förslaget till
revidering av arbetsordning utgår från fastställda principer för e-förslag.
De förändringar som föreslås framgår av bilagan och är markerade med röd
text och/eller genomstruken text.

Beslutsunderlag


Fullmäktiges arbetsordning 2018

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunfulmäktiges presidium, Kansliet
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2018-xx-xx

2018/308

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan
författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap 5-8 §§ kommunallagen)
§1
Fullmäktige har 61 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare. Fullmäktige ska
bestämma hur många ersättarna ska vara. Beslutet ska fattas före februari
månads utgång valåret.

Ordförande och vice ordförande (5 kap 11 § KL)
2§
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige
bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice
ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium
Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december
månads utgång. Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod
3§
Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som
har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Dokumenttyp
Arbetsordning
Dokumentansvarig
Kanslichef

Ärendenr
2018/308-1.3.1.2
Tidigare reviderad
2012-03-26 § 59

Fastställd
Beslutsinstans
KF
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Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den
äldste av dem vara ålderspresident.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller
från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan
ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Tid och plats för sammanträdena (5 kap 12och 13 §§ KL)
§5
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli. För varje
år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet
efter samråd med kommunstyrelsens presidium.
§6
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter
samråd med vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden
och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på
det extra sammanträdet.
§7
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med
vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen
eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska
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snarast och minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på
kommunens anslagstavla.
§8
Fullmäktige sammanträder i sessionssalen i stadshuset.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan
plats för ett visst sammanträde.
§9
Annonsering om fullmäktiges sammanträden ska ske på kommunens digitala
anslagstavla. Fullmäktige bestämmer om annonsering även ska ske på annat sätt.
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering
om sammanträde ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska
behandlas ska införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger
får dock ordföranden inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i
ortstidningen/ortstidningarna samt på webbplatsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 10
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för
sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett
sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska
fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar
ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse
inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter
och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och
platsen för det fortsatta sammanträdet.
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Ärenden och handlingar till sammanträdena
§ 11
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när
fullmäktige ska behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.
§ 12
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut i de ärenden som
tagits in i kungörelsen bör skickas till varje ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende
ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet. Kallelse och
övriga handlingar skickas elektroniskt.
Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i
sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor bör skickas till samtliga ledamöter och
ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
(5 kap 17-21 §§ KL)
§ 13
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av
ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare.
Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att
tjänstgöra.

§ 14
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller
hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående
sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står
i tur att tjänstgöra.
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Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
§ 15
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som
kallats till tjänstgöring.
§ 16
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och
tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger
särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av
ett ärende.

Upprop
§ 17
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska
finnas tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt
uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt
sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare (5 kap 69 § KL)
§ 18
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från
sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 18 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter
att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och
att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
§ 19
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Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska
behandlas som inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett
sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap 22 §, 5 kap 32 § andra
stycket, 40, 41 63,64 tredje stycket §§, 9 kap 28 § KL)
§ 20
Rätt att delta i överläggningen har
-

ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam
nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde
berörs

-

ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt

-

ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon
annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls
med anledning av svaret

-

styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ 3 kap
16 a - 18 b §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
förhållandena i företaget

-

även ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna.

§ 21
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
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Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett
ärende som berör revisorernas granskning eller egen förvaltning.
§ 22
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning
som det behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att
lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden
efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla
ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och
anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid
sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter
samråd med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för
att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
§ 23
Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer
vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
§ 24
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den
ordning i vilken han eller hon anmält sig och blivit uppropad.
Med anledning av vad en talare sagt i sitt anförande får den som apostroferas
i anförandet rätt till 1 minuts replik, talaren 1 minuts motreplik, den
apostroferade ytterligare 1 minuts replik och slutligen talaren 1 minuts
motreplik, d.v.s. ett replikskifte om totalt 4 minuter. Om ett parti
apostroferas får en partiföreträdare replikrätt enligt samma principer som
ovan.
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Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter
tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I
övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande.
Dock kan begränsning av anförandenas längd tillämpas på frivillig grund.
Det ankommer på ordföranden att efter samråd med vice ordförandena och
partiernas gruppledare fastställa om och hur detta kan ske.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter
tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden
ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden
§ 25
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen
och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte
något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge
det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett
yrkande avfatta det skriftligt.

Deltagande i beslut (4 kap 20 25 § första stycket KL)
§ 26
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet,
om fullmäktige fattar det med acklamation.
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Omröstningar (4 kap 25 § KL , 5 kap 54-56 §§ KL samt 2 § lag
1992:339 om proportionellt valsätt)
§ 27
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna
som har utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter
upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett
klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon
ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny
omröstning genomföras omedelbart.
§ 28
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många
namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
1

upptar namnet på någon som inte är valbar

2

upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas

3

upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av
proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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Motioner (5 kap 22 § KL)
§ 29
En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera
ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.
En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot
vid ett sammanträde.
Kommunstyrelsen ska tre gånger varje år redovisa de motioner som inte har
beretts färdigt. Redovisningen ska göras på de sammanträden då fullmäktige
behandlar årsredovisningen och delårsrapporterna.

E-förslag (medborgarförslag) (5 kap 22 KL, 8 kap §1 KL)
§ 30
Alla privatpersoner kan lämna in förslag för att förbättra Luleå kommun.
Förslag lämnas in via kommunens webbplats och en särskild e-tjänst. För
den som inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan förslag på papper
lämnas till kommunledningsförvaltningen i stadshuset.
Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en sammanfattning och måste
tydligt ange vilken åtgärd kommunen bör vidta. Förslag kan handla om allt
som kommunen ansvarar för med undantag av myndighetsutövning.
Förslagen publiceras på kommunens webbplats där folkbokförda i Luleå
kommun kan rösta på dem. För att kommunen ska utreda förslaget vidare
krävs att 1 promille av befolkningen (för närvarande 77 personer) har röstat
för förslaget. Ett förslag samlar röster under tre månader från
publiceringsdatumet. Om förslaget fått minst 77 röster när slutdatumet för
förslaget uppnåtts anmäls det till kommunfullmäktige som beslutar om hur
förslaget ska beredas. Fullmäktige kan välja att lämna ett förslag vidare till en
nämnd för beredning och beslut. Förslagsställaren får en inbjudan till
sammanträdet där förslaget tas upp för beslut.
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Tiden för beredning av förslag räknas från det att kommunfullmäktiges
protokoll justerats och vunnit laga kraft. Förslag ska beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget
uppnått det antal röster som krävs för att utredas.
Kommunfullmäktige får överlåta besvarandet av e-förslaget till styrelsen
eller annan nämnd (5 kap 23 § KL). Rätten att överlåta besvarandet gäller
dock endast i ärenden som enligt kommunallagen inte är förbehållna
kommunfullmäktige att besluta om, d.v.s. ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt (5 kap 1 § KL) eller andra ärenden
som enligt andra rättsregler skall avgöras av fullmäktige. Samma tidsfrister
gäller för behandling av e-förslag i styrelsen eller nämnderna som i
fullmäktige.
Kommunstyrelsen ska två gånger per år (i samband med delårsuppföljningarna) återrapportera till fullmäktige vilka beslut som fattats i de eförslag som fullmäktige överlåtit på nämnder samt även informera
fullmäktige om vilka e-förslag inte avgjorts inom den angivna ettårsfristen.
Alla som är folkbokförda i Luleå kommun får väcka ärende i
kommunfullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara
skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande,
adress och telefonnummer ska anges.
Initiativrätten för kommunfullmäktiges ledamöter framgår av 4 kap 16 § KL.
Kommunfullmäktige kan inte behandla ärenden som rör
myndighetsutövning mot enskilda.
Ett medborgarförslag kan vidare bara sakbehandlas av kommunfullmäktige
om det ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde. Om ett, i
huvudsak likadant, förslag redan behandlats i kommunen de senaste två
åren tas förslaget inte upp till behandling. Ett medborgarförslag får inte avse
ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd. Ämnen av olika slag
får inte tas upp i samma medborgarförslag.
Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen
kommunledningsförvaltningen eller direkt till fullmäktiges presidium i
samband med kommunfullmäktiges sammanträde.
Kommunfullmäktiges ordförande, eller i förekommande fall vice ordförande,
remitterar medborgarförslag snarast utan att invänta nästa sammanträde
med kommunfullmäktige. Ordföranden anmäler inkomna medborgarförslag
och till vart de remitterats på därpå följande sammanträde med
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kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om godkännande av
remissinstans.
Tiden för beredning av medborgarförslag räknas från det
kommunfullmäktiges protokoll justerats och vunnit laga kraft.
Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
inom ett år från det att förslaget väcktes.
Kommunfullmäktige får överlåta besvarandet av medborgarförslag till
styrelsen eller annan nämnd (5 kap 25 § KL). Rätten att överlåta besvarandet
gäller dock endast i ärenden som enligt kommunallagen inte är förbehållna
kommunfullmäktige att besluta om, d.v.s. ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt (3 kap 9 § KL) eller andra ärenden
som enligt andra rättsregler skall avgöras av fullmäktige. Samma tidsfrister
gäller för behandling av medborgarförslag i styrelsen eller nämnderna som i
fullmäktige.
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska
förslagsställaren underrättas. Den som väckt ett medborgarförslag ska ha rätt
att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.
Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som
inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie
sammanträden i april och oktober.
Styrelsen och nämnderna ska i april och oktober varje år lämna information
till fullmäktige om vilka beslut som fattats i de medborgarförslagsärenden
som fullmäktige överlåtit på dem samt även informera fullmäktige om vilka
ärenden som inte avgjorts inom den angivna ettårsfristen.

Företagens initiativrätt (5 kap. 22 § 5 p. KL)
§ 31
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 16a-18b 10 kap 2-6 §§ KL får
väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att
se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer (5 kap 59-63 §§ KL)
§ 32
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1

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en
ledamot. Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli en arbetsdag före
det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

2 En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om
ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
3 En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer
närmast efter det då interpellationen ställdes.
4 Genom att lämna in en interpellation tidigare (snabbinterpellation) kan
man få svar vid samma sammanträde som interpellationen framställs.
Inlämning ska då ske senast 2 veckor före sammanträdet.
5 Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen
före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.
6 Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3
kap 16a-18b 10kap 2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken
interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd
ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
7 Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta
besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan
nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på
grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara
interpellationen.
8 En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då
svaret på interpellationen behandlas bara oberoende av om ersättaren
tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.
9 Interpellation får, utöver vad som sägs i 5 kap 52 § KL, ställas till vice
ordförandena i kommunstyrelsen.

Frågor (5 kap 64 § KL)
§ 33
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En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli en arbetsdag före det
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 32 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan
behöver dock inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Beredning av ärendena (5 kap 26-36 §§ KL)
§ 34
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de
ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta
om remiss av sådana ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de
fullmäktigeärenden som har kommit in efter det närmast föregående
ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och
remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna (6 kap. 5 § KL)
§ 35
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas
återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser
härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 24-25 §§ KL)
§ 36
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena Presidiet bereder
frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
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Valberedning
§ 37
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en
valberedning för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 11 ledamöter och lika många ersättare. 7 ledamöter
och 5 ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och
en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska
behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning
eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående
beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget
§ 38
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena Presidiet bereder
revisorernas budget.

Justering av protokollet (5 kap 69 och 70 §§ KL)
§ 39
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett
sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som
redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.
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Reservation (4 kap 27 § KL)
§ 40
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av
protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet
som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske
och senast under den sammanträdesdag beslutet fattas.

Expediering mm
§ 41
Utdrag ur protokollet ska skickas till de nämnder, andra organ och personer
som berörs av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid erhålla hela
protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges
skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte
fullmäktige beslutar annat.
§ 42
Protokollet ska utöver de i 8 kap 12 § KL uppställda kraven på
tillkännagivande, även inom samma tid publiceras på kommunens
webbplats.

Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-16, § 275
Reviderat 1999-11-29 §§ 209, 210, 2003-12-15 § 196, 2006-01-30 §14,
2009-04-27 § 80, 2012-03-26 § 59, 2013-02-25 KF § 51
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Ärendenr
2017/1624-1.3.1.3

Förslag till beslut gällande riktlinjer för styrdokument
Ärendenr 2017/1624-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för styrdokument.

Sammanfattning av ärendet
Kanslikontoret har tagit fram ett förslag på riktlinjer för styrdokument, att
gälla för Luleå kommun. Syftet är att fastställa en definition och en enhetlig
struktur av de styrdokument som upprättas inom Luleå kommun. Riktlinjerna
tydliggör styrdokumentens roll i styrning och uppföljning.
En tydlig klassificering och enhetlig terminologi underlättar för dem som ska
skriva dokumenten såväl för de som ska förstå och använda dokumenten i
verksamheten.
Kanslikontoret begärde in synpunkter från samtliga kontor inom
kommunledningsförvaltningen, övriga förvaltningar samt staben för kvalitet
& samhällsutveckling. Förslaget bearbetades utifrån svaren på internremissen.
Kvalitet & samhällsutveckling genomför ett arbete med att utveckla
kommunens kvalitetsledningssystem och därför kan riktlinjerna komma att
revideras med anledning av detta när arbetet är genomfört.
Kanslikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa riktlinjer för
styrdokument.

Beslutsunderlag


Förslag till riktlinjer för styrdokument

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kvalitet & samhällsutveckling

125

LULEÅ KOMMUN

1 (5)

Kommunledningsförvaltningen

FÖRSLAG
2017-12-18

Riktlinjer för styrdokment
Luleå kommuns förvaltningar och nämnder arbetar utifrån ett antal styrdokument.
Dokumenten har blivit antagna av någon av kommunens beslutande organ eller av
förvaltningarna. Exempel på styrdokument är vision, program, policy och riktlinjer.
Riktlinjer för styrdokument gäller för samtliga nämnder och förvaltningar i Luleå kommun.
Vid framtagande av ett nytt styrdokument ska behovet av ett sådant kritiskt övervägas.
Detta för att säkerställa att mängden styrdokument inte blir oöverskådlig, samt för att
underlätta implementeringen. Luleå kommun ska ha levande styrdokument som kan
användas för att styra och stötta arbetet inom organisationen.

Syfte
Syftet med riktlinjer för styrdokument är att fastställa en definition och en enhetlig struktur
av de styrdokument som upprättas inom Luleå kommun. Riktlinjerna tydliggör
styrdokumentens roll i styrning och uppföljning.
En tydlig klassificering och enhetlig terminologi underlättar för dem som ska skriva
dokumenten såväl för de som ska förstå och använda dokumenten i verksamheten.

Definitioner
Terminologin som beskrivs i riktlinjer för styrdokument gäller för samtliga nämnder och
förvaltningar.
Det finns olika typer av styrande dokument, sådana som pekar ut färdriktningen för hur
Luleå kommun ska agera för att nå ett visst resultat, t.ex. visionen, program och planer samt
sådana som talar om hur organisationen ska förhålla sig i olika situationer, t.ex. policy,
riktlinjer och rutiner.

Undantag från riktlinjerna
Undantag från terminologin görs när det gäller strategisk plan och budget som är en egen
form av styrdokument. Dessutom undantas dokument inom de områden där lagstiftningen
eller allmän praxis inom ett område reglerar beslutsnivå och/eller benämning. Detta kan
gälla exempelvis vissa verksamhetsspecifika rutiner, reglemente, delegationsordning,
detaljplan etc.

Dokumenttyp

Dokumentnamn

Fastställd

Riktlinjer

Riktlinjer för styrdokument

2018-XX-XX

Dokumentansvarig
Kommunsekreteraren

Senast reviderad

Beslutsinstans
Kommundirektör
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I Luleå kommun används följande styrdokument:
Typ av dokument
Vision
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Rutiner

Antas av
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Nämnd/kommunstyrelsen
Nämnd/kommunstyrelsen
Nämnd/
kommundirektör/förvaltningschef
Förvaltningschef eller
verksamhetsansvarig

Period
Minst tio år
Minst fyra år
Minst ett år
Minst fyra år
Minst ett år
Minst ett år

Vision
Luleå kommun har en vision som ligger till grund för resterande styrdokument i hela
kommunens verksamhet. I kommunen finns enbart en vision som antas av
kommunfullmäktige, det kan alltså inte finnas olika visionsdokument för olika
verksamheter. Perspektivet är långsiktigt och visionen och talar om vart kommunen ska
sträva i sitt arbete inom samtliga områden.
Visionen ska ange inriktning och långsiktiga mål, men behöver inte säga vilka medel eller
metoder som ska användas för att nå målen.
Program
Ett program talar om vad som ska uppnås inom ett visst område. Programmet ska tala om
vad som ska uppnås och vilka metoder som finns som alternativ att använda oss utav.
Utifrån ett program ska det vara möjligt att skriva en plan som beskriver detaljerna för
genomförandet, prioriteringar eller metoder för den aktuella verksamheten.
Programmet ska ange övergripande prioriteringar inom ett visst område samt tala om vad
som ska uppnås och vilka metoder som kan användas, men behöver inte ta slutlig ställning
till metoder, ansvar och tidsramar.
Plan
Planen konkretiserar färdriktningen utifrån visionen och programmet och kan även utgöra
ett strategiskt underlag för att åstadkomma ett visst mål. Den är det mest detaljerade
dokumentet och anger ett tillvägagångssätt för att nå det resultat som eftersträvas i till
exempel visionen och/eller programmen.
Kommunövergripande planer fastställs av kommunstyrelsen och nämndspecifika av aktuell
nämnd.
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Planen ska innehålla medel och metoder, ange en tidsplan samt vilken funktion som är
ansvarig för genomförande och uppföljning, men behöver inte presentera annat än vad som
ska göras, den ska alltså inte beskriva vad man önskar åstadkomma. Det får inte finnas
någon tvekan om ansvar, tidplan och uppföljning.
Policy
Policyn är ett översiktligt dokument som anger ett värdegrundbaserat förhållningssätt till
något, och hjälper oss att klargöra vår syn på ett område inom kommunens arbete.
Kommunövergripande policys fastställs av kommunstyrelsen medan nämndspecifika
policys fastställs av nämnd.
Policyn ska vara kortfattad och ge en princip att förhålla sig till.
Riktlinjer
Riktlinjer ger ett stöd för ett visst handlande och är en slags handbok som anger ramarna i en
viss fråga. De finns till för att verksamheterna ska kunna genomföra likartade bedömningar
och för att handläggningen ska vara rättssäker inom kommunen.
Riktlinjerna kan ange vilken typ av åtgärder och tillvägagångssätt vi bör välja och sätta
gränser för omfattningen av dessa.
Kommunövergripande riktlinjer fastställs av kommundirektör. Nämndspecifika riktlinjer
antas av nämnd under förutsättning att nämnden inte har valt att delegera till
förvaltningschef, vilket ska framgå av nämndens delegationsordning.
Riktlinjerna ska ge konkret stöd för hur verksamheten ska genomföras och hur uppgifterna
ska utföras, men behöver inte vara absolut bindande. Riktlinjer ger ett visst utrymme för
individuella variationer. De kan också innehålla information om vissa regler eller
lagstiftning, men i sådana fall måste regler tydligt markeras.
Rutin
En rutin är en fastlagd procedur som ska utföras i en viss typ av situation. Rutiner sätter
gränser för vårt handlande och tydliggör hur en åtgärd ska göras eller vad som inte får
göras.
Skillnaden mellan rutiner och riktlinjer är att riktlinjerna ska skapa en gemensam norm för
ett önskat handlingssätt, medan rutiner sätter gränser och meddelar vilka handlingar som är
otillåtna. Riktlinjer kan tillämpas med vissa lokala variationer (bör) medan rutiner är absoluta
(ska).
Beroende på verksamheten som rutinen ska tillämpas i får förvaltningschef eller
verksamhetsansvarig fastställa rutinen. Kommunledningsförvaltningens chef får fastställa
kommunövergripande rutiner.
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Rutiner ska vara tydliga och konkreta för att kunna ange gränser för verksamheten och även
eventuellt förbjuda visst handlande, men får inte innehålla otydliga formuleringar som
lämnar fritt för verkställaren att tolka vad som menas med en lydelse.

Utformning
I framtagandet och revideringen av styrdokument ska ett enkelt och tydligt språk användas
för att underlätta förståelse och tillämpning. Det är viktigt att språkbruket stämmer överens
med dokumentets roll och avsikt.
Samtliga styrdokument ska följa Luleå kommuns gemensamma mallar samt grafiska profil
vid formgivning.
Några punkter som är viktiga att tänka på vid utformande av styrdokument:
o
o
o
o
o
o

För att styrdokumentet ska få en praktisk funktion bör det om möjligt också kunna
kopplas till mätbara resultat.
Se lagstiftning inom området samt vilka styrdokument som redan finns. Svara på
frågan om varför ett nytt styrdokument behövs.
Om det uppstår en konflikt mellan författning och kommunens styrdokument gäller
författning, vilket i sådant fall ska föranleda revidering av styrdokumentet.
Fundera över hur styrdokumentet ska förankras och kommuniceras i organisationen.
Om styrdokumentet innehåller uppdrag till en specifik funktion, till exempel
uppföljning, ska dessa uppdrag anges tydligt.
För stöd och kvalitetssäkring i arbetet med styrdokument kan
kommunledningsförvaltningens kansli kopplas in i ett tidigt skede för att säkerställa
att dokumentet stämmer överens med dessa riktlinjer.

I varje styrdokument ska det finnas angivet:
o
o
o
o
o

o

Dokumentets namn och typ
Ärendenummer
Beslutande instans, datum och paragraf
Giltighetstid
Dokumentansvarig. Att vara ansvarig för ett dokument innebär att se till
att dokumentet kommuniceras, följs upp och revideras, vid behov eller vid
tiden för revidering, som också ska framgå av styrdokumentet.
Ev. datum för tidigare revidering
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Nedanstående matris ska finnas med på första sidan i styrdokumentet.
Dokumenttyp

Ärendenummer

Fastställd

Giltighetstid

Dokumentansvarig

Tidigare reviderad

Beslutsinstans

Dokument gäller för

Publicering och implementering
Samtliga styrdokument ska registreras i kommunens diarier och klassificeras som en av de
styrdokument som beskrivs i dessa riktlinjer.
Samtliga styrdokument som har antagits av ett politiskt organ ska finnas samlade på Luleå
kommuns externa webb. Efter politiskt beslut ansvarar den aktuella nämndsekreteraren för
att fastställt dokument publiceras. Rutiner och riktlinjer fastställda av chef ansvarar den
dokumentansvarige för publicering.
Varje chef inom verksamheter som berörs av ett styrdokument ansvarar för att innehållet är
känt bland medarbetarna och att det tillämpas, implementeras och följs upp i den egna
verksamheten.
Nuvarande styrdokument
Kommunens befintliga styrdokument ska vid revidering fasas ut genom beslut i den instans
som senast fastställde dokumenten för att sedan antas i korrekt instans utifrån dessa
riktlinjer.
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Ärendenr
2018/378-1.2.2.3

Förslag till beslut gällande personalstiftelsens
verksamhetsberättelse 2017
Ärendenr 2018/378-1.2.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna personalstiftelsens
verksamhets- och revisionsberättelse för 2017.
2. Resultat- och balansräkning per 2017-12-31 fastställs.
3. Årets resultat på 87 396,84 kronor balanseras i ny räkning.
4. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns personalstiftelse redovisar bilagd verksamhetsberättelse för
år 2017.
Enligt stiftelsens stadgar ska kommunstyrelsen fatta beslut med anledning av
verksamhets- och revisionsberättelserna.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna personalstiftelsens verksamhets- och revisionsberättelse för 2017,
att resultat- och balansräkning per 2017-12-31 fastställs, att årets resultat på
87 396,84 kr balanseras i ny räkning samt att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för år 2017.

Beslutsunderlag





Personalstiftelsens verksamhetsberättelse 2017
Revisionsberättelse för 2017
Resultatrapport 2017
Balans- och resultaträkning 2017

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Personalstiftelsen
Ekonomikontoret

131

132

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Personalstiftelsen
Luleå kommun
133

134

Personalstiftelsen

3

Luleå kommun

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Luleå kommuns Personalstiftelse avger härmed sin berättelse över 2017‐års verksamhet.

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande

Jan Lundqvist

Kommunal

Kassör

Susanne Rimpisalo

SACO

Sekreterare

Birgitta Marklund

TCO

Ledamot

Henrik Alqvist

Kommunal

Malin Löpare

TCO

Per Westermark

SACO

Maria Engström

TCO

Carola Isaksson

Kommunal

Styrelsen har haft tio sammanträden under året. Vi har genomfört inköp, städning och underhåll av
anläggningarna i Riksgränsen och Stockholm. Vi har även träffats för planering inför våra
arrangemang.
Under 2017 har stiftelsen anordnat skidresor till Hemavan och Kåbdalis, fjällvandring till Saltoluokta,
afterwork med bowling samt After Hälsa till Klubbviken. Stiftelsen har i år subventionerat
basketbiljetter (både dam och herr) samt teaterbiljetter till föreställningen ”Nu får det vara nog” med
Hertsöteatern. Under året har motionstider varit bokade för badminton, innebandy och hockey.
Stiftelsen har fått erbjudande om subventionerade biljetter för kommunanställda till Aron Andersson
& Boris Renè samt Luleå Hockeys herr och damlags matcher som vi publicerat på Intranätet.
Personalstiftelsen har bidragit med vinster till hälsoveckan/kommunjoggen i form av presentkort, en
resa med Personalstiftelsen, två weekends i våra anläggningar i Stockholm samt en i Riksgränsen.
Vår intention är att ha ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang där det förhoppningsvis finns
något för alla. Vi är lyhörda och tar tacksamt emot förslag på nya arrangemang och aktiviteter.
Lägenheterna har nyttjats som normalt.
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Under året har förändringar i styrelsen skett pga att Lars Sandström och Jimmy Rova avslutat sina
anställningar i Luleå Kommun, Viktoria Kassfeldt har avsagt sitt uppdrag.
Vi vill tacka alla som ställt upp och bidragit till de lyckade aktiviteterna och arrangemangen under
2017. Vi vill även tacka er som hyrt våra anläggningar och rapporterat in fel eller åtgärdat de brister
som upptäckts. Ni bidrar till att hålla en hög standard på våra anläggningar, aktiviteter och
arrangemang.

Jan Lundqvist
Kommunal

Susanne Rimpisalo
SACO

Birgitta Marklund
TCO

Carola Isaksson
Kommunal

Maria Engström
TCO

Malin Löpare
TCO

Per Westermark
SACO

Henrik Alqvist
Kommunal
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Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1110 Bostadsrätt Mariepigg
1111 Bostadsrätt Blompottan 1

600 000,00

600 000,00

0,00

600 000,00

1112 Bostadsrätt Blompottan 2

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

2 300 000,00

1221 Inventarier Blompottan 1

74 200,00

74 200,00

-37 200,00

37 000,00

1222 Inventarier Blompottan 2

201 151,90

201 151,90

-100 000,00

101 151,90

3 475 351,90

3 475 351,90

-137 200,00

3 338 151,90

3 475 351,90

3 475 351,90

-137 200,00

3 338 151,90

423 869,17

423 869,17

136 914,94

560 784,11

296,49

296,49

1 852,90

2 149,39

424 165,66

424 165,66

138 767,84

562 933,50

424 165,66

424 165,66

138 767,84

562 933,50

3 899 517,56

3 899 517,56

1 567,84

3 901 085,40

-2 320 056,50

-2 320 056,50

-198 039,34

-2 518 095,84

-383 716,06

-383 716,06

198 039,34

-185 676,72

0,00

0,00

-87 396,84

-87 396,84

-2 703 772,56

-2 703 772,56

-87 396,84

-2 791 169,40

-2 703 772,56

-2 703 772,56

-87 396,84

-2 791 169,40

-4 108,00

-4 108,00

2 493,00

-1 615,00

-75 000,00

-75 000,00

0,00

-75 000,00

2900 Långfristig skuld

-1 116 637,00

-1 116 637,00

83 336,00

-1 033 301,00

S:a Kortfristiga skulder

-1 195 745,00

-1 195 745,00

85 829,00

-1 109 916,00

S:a Materiella anläggningstillgångar

S:a Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920 Plusgiro
1921 Plusgiro Swish
S:a Kassa och bank

S:a Omsättningstillgångar

S:a TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
2060 Balanserad vinst/förlust
2061 Vinst/förlust föregående år
2062 Årets resultat
S:a Balanserat kapital

S:a Eget kapital

Skulder
Kortfristiga skulder
2700 Uppl kostn/förutbet int
2800 Kortfristiga skulder
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S:a Skulder

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Beräknat resultat:

Ingående balans

Ingående saldo

Perioden

Utgående saldo

-1 195 745,00

-1 195 745,00

85 829,00

-1 109 916,00

-3 899 517,56

-3 899 517,56

-1 567,84

-3 901 085,40

0,00

0,00

0,00

0,00
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Perioden

Perioden /
Föregående år,totalt

Föregående
år, totalt

65 598,75

84,5%

77 625,25

3021 Blompottan 1 - Hyra

125 659,00

84,8%

148 096,00

3022 Blompottan 2 - Hyra

166 425,00

103,5%

160 850,00

3200 Fjällresa

149 585,00

117,1%

127 700,00

29 450,00

202,4%

14 550,00

536 717,75

101,5%

528 821,25

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3020 Marie pigg - Hyra

3300 After Work
S:a Nettoomsättning

Aktiverat arbete för egen räkning
3800 Erhållna kommunala bidrag

350 000,00

99,9%

350 200,00

S:a Aktiverat arbete för egen räkning

350 000,00

99,9%

350 200,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

886 717,75

100,9%

879 021,25

886 717,75

100,9%

879 021,25

-14 580,00

106,1%

-13 740,00

-16 821,24

98,1%

-17 142,09

-4 821,90

746,1%

-646,25

Bruttoresultat
Övriga externa kostnader
5010 Marie Pigg - Hyra
5020 Marie pigg - El
5030 Marie Pigg - Drift
5040 Marie Pigg - Underhåll

0,00

0,0%

-5 239,00

5050 Marie Pigg - Försäkring

-1 178,00

105,3%

-1 119,00

5090 Mariepigg - Övrigt

-3 038,00

57,0%

-5 334,00

-27 896,00

100,0%

-27 896,00

5120 Blompottan 1 - El

-4 176,00

148,6%

-2 811,00

5130 Blompottan 1 - Drift

-2 432,00

53,9%

-4 513,86

5140 Blompottan 1 - Underhåll

-3 281,90

32,3%

-10 155,90

5150 Blompottan 1 - Försäkring

-1 178,00

105,3%

-1 119,00

5110 Blompottan 1 - Hyra

5160 Blompottan 1 - Boendeservice

0,00

0,0%

-7 394,00

5190 Blompottan 1 - Övrigt

-13 301,00

245,6%

-5 416,28

5210 Blompottan 2 - Hyra

-38 072,00

100,0%

-38 072,00

-3 618,00

106,1%

-3 410,00

5220 Blompottan 2 - El
5230 Blompottan 2 - Drift

-649,00

12,1%

-5 356,86

5240 Blompottan 2 - Underhåll

-5 885,00

90,5%

-6 503,00

5250 Blompottan 2 - Försäkring

-1 179,00

105,3%

-1 120,00

0,00

0,0%

-8 400,00

5290 Blompottan 2 - Övrigt

-6 491,00

251,7%

-2 579,00

5400 Administration

-1 025,00

59,8%

-1 715,00

5500 Motion - Hyror

-15 745,00

71,5%

-22 020,00

-7 200,00

-

0,00

5700 Fjällresa

-289 421,00

130,3%

-222 145,50

5800 Afterwork

-92 550,00

178,8%

-51 765,00

5900 Sportevenemang

-10 000,00

100,0%

-10 000,00

5260 Blompottan 2 - Boendeservice

5600 Kulturevenemang
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Perioden

Perioden /
Föregående år,totalt

5990 Övriga aktiviteter

-16 060,10

1986,2%

-808,58

6410 Övrigt styrelsen

-17 315,10

115,0%

-15 051,00

6530 Redovisningstjänster

-12 316,50

103,2%

-11 936,00

6560 Kortbetalningsavgift

-7 642,57

79,9%

-9 565,70

6570 Bankkostnader

Föregående
år, totalt

-3 104,60

126,8%

-2 449,00

-620 977,91

120,5%

-515 423,02

-620 977,91

120,5%

-515 423,02

265 739,84

73,1%

363 598,23

-137 200,00

100,0%

-137 200,00

-137 200,00

100,0%

-137 200,00

128 539,84
128 539,84

56,8%
56,8%

226 398,23
226 398,23

-41 143,00

101,0%

-40 721,51

-41 143,00

101,0%

-40 721,51

-41 143,00

101,0%

-40 721,51

87 396,84
87 396,84
87 396,84

47,1%
47,1%
47,1%

185 676,72
185 676,72
185 676,72

-87 396,84

47,1%

-185 676,72

S:a Årets resultat

-87 396,84

47,1%

-185 676,72

Beräknat resultat:

0,00

-

0,00

S:a Övriga externa kostnader

S:a Rörelsens kostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
7700 Avskrivningar enligt plan
S:a Avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Räntekostnader och liknande resultatposter
8400 Räntekostnader
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter

S:a Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt
Årets resultat
8999 Årets resultat
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