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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 8 Godkännande av aktieägaravtal och bolagsordningar för 
Norrbottens Energikontor AB och Informationsteknik i 
Norrbotten AB 

 KS 2010/40 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till aktieägaravtal samt bolagsordning för 
Norrbottens Energikontor AB och Informationsteknik i Norrbotten AB. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunförbundet Norrbotten rekommenderar att medlemskommunerna antar ett 
förslag till aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB och 
Informationsteknik i Norrbotten AB. Utredningen är gjord av landstinget och Luleå 
kommun och har presenterats för ägarna vid flera tillfällen. 

Landstingsfullmäktige beslutade 2009-10-14, 87 och 88 §§ att anta förslagen till 
bolagsordning och aktieägaravtal. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 9 Verksamhetsbidrag till Norrbottens Energikontor AB  
 KS 2010/40 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige lämnar ett bidrag till Nenet på 54 888 kronor för år 2010. 

2. Kommunfullmäktige anvisar 54 900 kronor från kommunfullmäktiges konto för 
oförutsedda utgifter. 

3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i kommande verksamhetspla-
ner budgetera för bidraget till Nenet. Kommunfullmäktiges anslag för oförut-
sedda utgifter reduceras med motsvarande belopp. 

Beskrivning av ärendet 

Norrbottens energikontor AB (Nenet) ägs av samtliga kommuner i Norrbotten. 
Kommunförbundet beslutade 2007-12-13 att rekommendera kommunerna att anta 
den föreslagna finansieringen, innebärande en höjning från en krona till två kronor 
per invånare. 

Kommunfullmäktige har beviljat bidrag för 2008 och 2009 i enlighet med kom-
munförbundets rekommendation. 

Nenet har rekvirerat ett bidrag för 2010 på 54 888 kronor. Ekonomikontoret lämnar 
förslag till hur bidraget till Nenet ska finansieras.
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 10 Detaljplan för del av Sävast 8:17, Hornsberg 
 KS 2005/753 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsbyggnadskontoret att gjort ett förslag till en detaljplan för del av Sävast 
8:17, Hornsberg. Planområdet utgör en första etapp för nyexploatering i ett sam-
manhängande område för villabebyggelse i ett strandnära läge från Bodsvedjan, ned 
till Sävastön – kommungränsen.  Planförslaget medger att 14 nya tomter bildas och 
kan bebyggas. 

Kommunen har genom konsult tagit fram en landskapsanalys över tillgängligheten 
till Lule älv. Landskapsanalysen utgör ett underlag för bland annat denna planering. 
Byggrätterna inom planområdet har anpassats till rekommendationerna i det geo-
tekniska utlåtandet. Området är obebyggt i dagsläget. 

Planförslaget upprättades och skickades på remiss under tiden 2006-07-03 – 08-15. 
Ett samrådsmöte hölls 2006-07-07. Länsstyrelsen inkom med sitt samrådsyttrande, i 
vilket man ansåg att förslaget skulle omarbetas så att mer av stranden blev tillgäng-
lig för allmänheten. Det inkom även yttranden från sakägare. 

Efter en omarbetning av planförslaget ställdes planen ut under tiden 2009-07-13 – 
08-14. Sakägarnas synpunkter som inte kommunen tillmötesgått finns med i detta 
utlåtande. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade 2010-01-19 att upphäva strandskyddet 
inom planområdet. 
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Utdragsbestyrkande Signatur 

 

§ 11 Ändring av miljö- och byggnämndens reglemente 
 KS 2010/73 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunfullmäktige ändrar 1 § i miljö- och byggnämndens reglemente om 
nämndens uppgifter på följande sätt: 

a. Punkten ”lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel” ersätts med ”la-
gen om handel med vissa receptfria läkemedel”. 

b. En ny punkt med lydelsen ”lagen om lägenhetsregister” läggs till efter 
den befintliga punkten ” lagen med särskilda bestämmelser om gaturen-
hållning och skyltning”. 

 
2. Kommunfullmäktige uppdrar till miljö- och byggnämnden att återkomma med 

ett förslag till ny taxa, med anledning av att lagen om detaljhandel med nikotin-
läkemedel ersatts av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

3. Förändringarna av reglementet träder i samband med justeringen av detta proto-
koll. 

Beskrivning av ärendet 

I miljö- och byggnämndens reglemente finns idag inskrivet att nämnden ansvarar 
för myndighetsutövning och tillsyn enligt lagen om detaljhandel med nikotinläke-
medel. Den lagen är sedan den 1 november 2009 upphävd och ersatt med lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Fullmäktige bör därför ändra 
miljö- och byggnämndens reglemente, så att nämnden i stället har uppgifter enligt 
den nya lagen.  

Kommunfullmäktige bör även uppdra till miljö- och byggnämnden att justera den 
taxa som idag gäller för detaljhandel med nikotinläkemedel.  

Uppgifter om alla Sveriges bostäder ska enligt en ny lag (2006:378) om lägenhets-
register föras in i ett register. Lantmäteriet är den myndighet som har fått uppdraget 
att upprätta registret. Det är kommunerna som står för adressättningen av alla fas-
tigheter och det är till sin kommun som fastighetsägarna ska vända sig, om adresser 
saknas eller är felaktiga.  

Kommunfullmäktige har att ta ställning vilken nämnd som ska fullgöra kommunens 
uppgifter enligt lagen om lägenhetsregister. 
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§ 12 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och invester-
ingsredovisning 2009 

 KS 2010/69 

Arbetsutskottets förslag 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunledningsförvaltningens verksamhetsberät-
telse och investeringsredovisning för 2009. 

2. Kommunstyrelsen fastställer räddnings- och beredskapsförvaltningens verk-
samhetsberättelse och investeringsredovisning för 2009. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningens ekonomikontor 
att tillsammans med tekniska förvaltningen och räddnings- och beredskapsför-
valtningen sammanställa en gemensam verksamhetsberättelse för kommunsty-
relsen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen och räddnings- och beredskapsförvaltningen har 
upprättat verksamhetsberättelse samt investeringsredovisning för 2009. Verksam-
hetsberättelsen innehåller en redogörelse över året som gått, måluppfyllelse, eko-
nomisk analys samt en framtidsbedömning. Av investeringsredovisningen framgår 
2009 års investeringar samt vilka investeringar som slutredovisas.  

Räddnings- och beredskapsförvaltningen redovisar ett underskott på 1 185 tkr jäm-
fört med budget. Underskottet beror till stor del på minskade intäkter under 2009, 
ett kostsamt personalärende samt ett stort antal skogsbränder. 
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§ 13 Medborgarförslag om dokumentförstörare i Stadshuset 
 KS 2009/754 

Arbetsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Beskrivning av ärendet 

Nils Nilsson har lämnat ett medborgarförslag om att det skulle finnas en dokument-
förstörare i stadshuset och att allmänheten kunde få dokument förstörda mot en av-
gift. 

Kansli och informationskontoret skriver i sitt yttrande att det finns dokumentförstö-
rare i Stadshuset, som är avsedda för kommunens egen verksamhet. Det krävs att 
kommunen har personal som hjälper till när dokumenten förstörs, om kommunen 
ska upplåta en dokumentförstörare till allmänheten. Dessutom måste personal töm-
ma dokumentförstöraren på papperstugg.  

Inget hindrar att en besökare vid Stadshuset får hjälp att förstöra enstaka papper, i 
den mån personalen har tid. Det är däremot mindre lämpligt att erbjuda allmänheten 
att mot avgift förstöra större mängder dokument, dels för att detta skulle kräva både 
personal och en viss administration, dels för att det inte kan vara en kommunal 
uppgift att ha den servicen.  

Dessutom är kostnaden för en enkel dokumentförstörare numera låg och finns i 
handeln. Mot den bakgrunden föreslår kansli och informationskontoret att medbor-
garförslaget avslås. 
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§ 14 Stiftelserna Lule och Råne Älvdals framtida uppdrag, funk-
tion och roll 

 KS 2009/839 

Arbetsutskottets förslag 

Arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 

Beredningens förslag 

Kommunstyrelsen förordar alternativ 1, att Stiftelserna Lule och Råne Älvdal söks i 
permutation. 

Beskrivning av ärendet 

Styrelserna för Stiftelserna Lule och Råne Älvdal begär att de instiftande kommu-
nerna och Vattenfall överväger stiftelsernas framtida funktion och lämmar ett svar 
till stiftelserna, så att frågan kan avhandlas vid kommande årsstämma den 26 mars 
2010. Styrelserna lämnar två alternativ. Alternativ 1 är stiftelserna avvecklas och 
söks i permutation. Alternativ 2 är stiftelserna behålls i sina nuvarande former, med 
ändrad viljeinriktning och stadgeändring. 

Stiftelserna Lule och Råne älvdal bildades på 1980- respektive 1990-talet i syfte att 
skapa förutsättningar för att utveckla en ny offensiv besöksnäring. Kommunled-
ningsförvaltningen har samrått med näringslivsförvaltningen om vilken roll stiftel-
serna bör ha i framtiden. Förvaltningarna är överens om att stiftelserna genom åren 
har bidragit till älvdalarnas utveckling på ett positivt sätt. 

Efter att stiftelserna kom till har företag, föreningar och organisationer tillsammans 
bildat Boden Turism ekonomisk förening. Boden Turism driver sedan 2004 Bodens 
turistbyrå och har samverkan med turismorganisationer i andra kommuner.  

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att frågor om turism och utveck-
ling i kommunerna bättre hanteras av organisationer som Bodens Turism och att 
Stiftelserna Lule och Råne älvdal delvis har spelat ut sin roll. Förvaltningen anser 
därför att stiftelserna bör avvecklas. 

Yrkanden 

Torbjörn Lidberg (S) föreslår att arbetsutskottet lämnar ärendet utan yttrande. 
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