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2016/1299-1.2.3.1

Sofia Riström

Information om utvärdering av evenemang 
Ärendenr 2016/1299-1.2.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
ÅtKotyr informerar om utvärdering av evenemangen Luleå Pride, Luleå 
Hamnfestival samt Musikens Makt.

Beslutsunderlag
 Utvärderingsrapport evenemang i Luleå. KLF HID: 2016.5612
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Utvärdering av evenemangen Luleå Pride, 
Luleå Hamnfestival samt Musikens Makt. 

Svarar evenemangen upp emot de syften Luleå 
kommun anger som krav för sin finansiering.

På uppdrag av Luleå Kommun

Lars Lindberg, Åtkotyr AB
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UPPDRAGSBESKRIVNING 
Luleå kommun finns med som sponsor/finansiär till en rad lokala evenemang. Uppdraget är att 
utvärdera i vilken utsträckning tre utvalda evenemang svarar upp mot de krav Luleå kommun 
anger för att bevilja finansiering. Utvärderingen skall finnas med som underlag i ett kommande 
arbetet med att ta fram en kommunal evenemangsstrategi för Luleå. 

Evenemangens beskrivs utifrån: 
− Ekonomi och personalresurser 
− Syfte och målgrupp  
− Besökare 
− Mångfald, jämställdhet och tillgänglighet 
− Ersättningar till artister och föreläsare 
− Utmaningar och möjligheter 
− På vilket sätt evenemangen stärker varumärket Luleå, enligt varumärkesstrategin 

I utredningen tillfrågas: Luleåbor, finansiärer och huvudarrangör.  

DEFINITIONER 
Luleå kommun 
− Stadsbyggnadskontoret, som är arrangör av Luleå Hamnfestival. 
− Tillväxtkontoret , bereder ärenden och är kontaktperson mot arrangören i frågor runt 

ekonomiska medel samt synligteet på evenemangsområdet. 
− Luleå Kommun, i rollen som finansiär/sponsor via beslut tagna av plan- och arbetsutskott, 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Här används begreppet ”Luleå kommun”. 

Evenemang 
Evenemanget är en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum - ett möte i vilket en 
upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.  1

Sponsring 
Sponsring är en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och försäljning och 
bygger på ett kommersiellt avtal mellan (normalt) två parter där ett företag betalar för 
kommersiella rättigheter till ett evenemang, en person, organisation, ett projekt etc.  2

Antal besökare 
Kan definieras utifrån antalet individuella besökare eller totala antalet besök, som är fallet då en 
individ besöker evenemanget vid fler tillfällen än ett.  Mätningar kan genomföras på olika sätt 3

men är av naturliga skäl enklare i de fall där evenemanget sker inom ett instängslet område. 

METOD 
Utvärderingen baseras på intervjuer med arrangörerna samt genomgång av material som 
ansökningar, beslut, bokföring, intervjuer med Kommunalrådet Yvonne Stålnacke samt chefen 

 Sponsrings & eventföreningen, branschorganisation, www.sefs.se1

 Sponsrings & eventföreningen, branschorganisation, www.sefs.se2

 ”Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser”, ETOUR rapport 2016:01, Nordwall & Wallstam3
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Tillväxtkontoret Anna Degerman. Ekonomiska nyckeltal beräknas på budgeterade siffror då 
ingen av arrangörerna har gjort bokslut på verksamhetsåret. 
Samtliga evenemang har besökts och drygt 100 enkätsvar per evenemang har samlats in och 
sammanställts.  Resultaten från enkätsvaren vägs samman med observationer på evenemangen 4

och intervjuer med arrangörer då ej är tillräckligt statistiskt hållbara i sig. Ålderskategorierna i 
enkäterna håller inte samma intervaller. Indelningen i de lägre åldersgrupperna är mer 
detaljerad då vi vill kunna särskilja dessa grupper noggrannare. 

LULEÅ PRIDE, 17-19 JUNI 2016  5

Föreningen, RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter) Luleå och norra Norrbotten län, har genomfört evenemanget ”Luleå Pride” sedan 
2012. Omfattningen på evenemanget har ökat över åren i form av fler besökare, musikakter, 
föreläsningar samt inte minst deltagare i Prideparaden.  

Föreningen grundades 2011 och finansieras av bland annat av Luleå och Boden kommuner, 
Norrbottens läns landsting samt Kommunförbundet. Luleå kommun är den enskilt största 
finansiären till föreningen. 

Luleå Pride har sitt centrum Stadsparken med musikakter, storbildsskärm, utställare och mat. Till 
detta kommer föreläsningar och föreställningar i olika lokaler samt ett klubbarrangemang 
kvällstid. Klubben är den enda programpunkt som är avgiftsbelagd och har en åldersgräns på 18 
år då den genomförs på en lokal med utskänkningstillstånd. Totalt har man listat 93 olika 
programpunkter 2016. 

Lördagens Prideparad har ett tydligt symbolvärde för evenemanget och är den programpunkt 
som tydligast synliggör evenemanget för. Paraden går genom stan, drar många deltagare, 
åskådare och medial bevakning. 

Ekonomi och personalresurser 
Evenemanget omsätter 860 tkr under 2016. 

Luleå kommun återfinns som finansiär till Luleå Pride via två olika kanaler.  
− RFSL:s löpande verksamhet där kommunen beviljat medel om 1 800 tkr för treårsperioden 

2014-11-01- - 2017-11-01. Genomförandet av Luleå Pride finns specificerat.  6

− Separat beslut om finansiering till specifika programpunkter i samband med genomförandet 
av Luleå Pride.  2016 avsåg ansökan storbildsskärm för EM-fotboll samt en huvudartist. 
Ansökan beviljades med 250 tkr.  7

Luleå Pride är det evenemang som bäst lyckats attrahera sponsorer. Arrangören säger sig ha ett 
starkt varumärke och har kriterier gällande vilka sponsorer de kan arbeta med. Erfarenhet visar 
på vikten av att kommunicera värdegrund och vägval till sponsorerna så att de känneos sig 
trygga med att evenemanget även skall kunna utmana rådande normer. 

 Bilaga 2, sammanställning av enkätsvar4

 Intervjuer: Sophie Gunnarsson, verksamhetsledare, 2016-06-10 samt 2016-08-29. Helena Carlsson, 5

ordförande RFSL, 2016-09-06

 Sammanträdesprotokoll, Luleå kommun, Plan- och tillväxtutskottet, 2014-10-206

 Sammanträdesprotokoll, Luleå kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-02-297
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I evenemangets budget anges en personalkostnad om 140 tkr vilket inte motsvarar den 
nedlagda arbetstiden för projektledning. Den kostnaden bärs av föreningen RFSL och belastar ej 
evenemanget. RFSL har två personer anställda i och dessa lägger motsvarande en (1) 
heltidstjänst på Luleå Pride. För en mer rättvisande bild bör det därför adderas en kostnad 
motsvarande cirka 600 tkr till själva genomförandet. 

Luleå kommuns direkta andel i finansieringen av evenemanget Luleå Pride uppgår till 23%, och 
man är då inte den enskilt största finansiären, men fördelas RFSL:s arbetskostnad ut på 
evenemanget blir bilden en annan. Utöver Luleå Pride anges i ansökan och beslut fler saker 
som RFSL skall leverera till Luleå och Luleå kommun, som ex. utbildningar. Det blir upp till 
RFSL att själva bedöma hur stor del av Luleå kommuns finansiering på 1800 tkr som skall sägas 
tillhöra evenemanget. 

Syfte och målgrupp 
RFSL vill med Luleå Pride skapa en mötesplats för hbtq-personer. De vill synliggöra hbtq-
personer, utbilda, roa inspirera länets invånare under Luleå Pride-helgen, och därigenom 
förändra synen på hbtq-personer. Syftet är med det relativt väl återgivet och målgruppen ”länet 
invånare” väldigt bred.  

Besökare 
Arrangören räknar inte antalet besökare i Stadsparken men de totalt 59 föreläsningarna besöktes 
av 3434 individer. Uppskattningsvis befann sig cirka 750 personer i stadsparken samtidigt 
vilket, troligen på grund dåligt vädret, är avsevärt färre än under fjolåret. Med tanke på 
Stadsparkens centrala läge är det totala antalet besökare avsevärt större. 

Arrangören uppskattar antalet deltagare i Prideparaden till cirka 4000 personer vilket är en 
minskning jämfört med 2015, vilket eventuellt skyllas på det dåliga vädret.  

Enkätsvar liksom arrangörens bedömning visar att arrangemanget utöver Lulebor även har en  
dragningskraft på länet i övrigt. Däremot attraheras inte i någon utsträckning besökare från 
andra delar av landet, eller andra länder. 

Mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet 
Luleå Pride lyckas väl med att nå en bredd av besökare även om det även skall vara en 
mötesplats för hbtq-personer. Besökare känner sig välkomna och trygga vilket förstärks att att 
evenemanget genomförs under en tid med ljusa nätter, utan avspärrningar i Stadsparken. 

Stadsparken är relativt enkel att tillgå för alla besökare oavsett funktionshinder även om vissa 
ytor kan vara svårare. Lokalerna som används för föreläsningar är anpassade för ändamålet 

Arrangören har en ordningsvakt i stadsparken på dagtid samt ytterligare en på kvällstid. Polis 
och räddningstjänst är informerad om evenemanget men det finns inga incidenter rapporterade 
med koppling till evenemanget. 

Ersättningar till artister 
Luleå Pride erbjuder utöver musik även rad föreläsningar. Samtliga artister och föreläsare 
erhåller ersättning för nedlagt arbete även om huvudakterna inom musik som regel är dyrare än 
föreläsarna. Fördelningen 2015 var 289 tkr till artister och 46 tkr till föreläsare. De har såväl 
lokala som nationella artister och föreläsare utan någon särskild strategi för detta än att med 
rådande budget få bra och dragande artister samt aktuella föreläsare. Arrangören vill ej uppge 
ersättning till respektive artist eller föreläsare då detta regleras i avtal mellan parterna. 

  5
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Utmaningar och möjligheter 
Arrangören menar att Luleå Pride, jämfört andra med andra prideevenemang, anses som ett 
framgångsrikt evenemang. Det finns en möjlighet att dra ytterligare nationell publik till Luleå 
även om det inte är lätt, och inte heller någon uttalad strategi. Pride som begrepp kopplat till 
evenemang började användas under tidigt 1970-tal och många evenemang är långlivade varför 
arrangören inte ser någon direkt fara för dess popularitet, försatt att man fortsätter att utveckla 
Luleå Pride och erbjuda bra och aktuella programpunkter. Evenemanget har ett starkt varumärke 
samt ett tydligt syfte och det bör inte vara omöjligt att finna än fler sponsorer på lokalt och 
nationellt plan ifall det skulle vara nödvändigt.  

Koppling till Luleå kommuns varumärkesstrategi 
Arrangören känner till varumärkesstrategin även om de inte själva har den som ett riktmärke i 
sitt arbete med att utveckla sitt evenemang. De menar att de har sökt, och erhållit finansiering 
för att ett bra evenemang och det är därefter upp till Luleå Kommun att nytta den 
uppmärksamhet som skapas. 
Luleå Kommun säger sig erbjudas god synlighet på evenemanget via hemsida, storbildsskärm 
och egen närvaro i Stadsparken. 

Svarar evenemanget mot Luleå kommuns syfte med finansiering 
I ansökan specificeras att medlen skall användas till att visa EM-fotboll på en storbildsskärm 
samt ersättning till artister. Krav på att RFSL skall arrangera evenemanget Luleå Pride finns även 
med i ansökan och beslutet avseende den treåriga finansieringen av RFSL Luleå och norra 
Norrbotten.  8

I beslutet från Kommunstyrelsen arbetsutskott skrivs att:  9

− Luleå Pride är ett mycket viktigt evenemang för Luleå 
− Att arrangören liksom tidigare år arbetar bra med att få med fler finansiärer 
− att Tillväxtkontoret även fortsättningsvis kommer att ges möjlighet att marknadsföra platsen 

Luleå. 

Det har funnits artister och storbildskärm på evenemanget och Tillväxtkontoret har fått möjlighet 
att marknadsföra platsen Luleå. Som helhet kan evenemanget därmed sägas svara mot  
kommunens syfte. 

Arrangören och finansiären har idag en samsyn runt evenemanget vilket gör att de, i besluten, 
relativt enkelt formulerade kraven är tillräckliga. 

 Sammanträdesprotokoll, Luleå kommun, Plan- och tillväxtutskottet, 2014-10-208

 Sammanträdesprotokoll, Luleå kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-02-299
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LULEÅ HAMNFESTIVAL, 13-16 JULI 2016  10

Traditionen med en större stadsfest i dess nuvarande form startar 1988 då Luleå stod som värd 
för seglings-VM i typklassen 12:or. Evenemanget blev en publikmässing framgång även om 
kostnaden för Luleå kommun i slutändan blev tämligen hög. Fram tills 2002 arrangerades 
”Sjöslaget” av en privat entreprenör och därefter arrangerade det kommunägda bolag Luleå 
Expo ”Luleåkalaset” fram till 2012. Dagtid var det öppet för alla besökare men kvällstid 
hägnades området in och besökare erlade en avgift för att komma in på området. Evenemangen 
drevs av intäkter från i huvudsak entréavgifter. Andra intäkter kom från sponsorer och 
finansiärer (bl.a. Luleå kommun, samt intäkter från markhyra som erlades av krögare och tivoli 
m.fl. verksamma på området. 

Från och med 2007 drogs arrangören Luleå Expo med dålig ekonomi, till stor del orsakade av 
andra evenemang i dess verksamhet. När Luleåkalaset 2012 så drabbades av ökande problem 
med onykterhet och därtill relaterade incidenter beslutade Luleå Kommun att ta nytt grepp om 
stadsfestens utformning. Luleå kommun lät göra en utvärdering som visade på alternativa 
former och beslutade därefter att skapa en stadsfest utan entréavgifter. De uteblivna 
entréintäkterna kompenserade genom att Luleå kommun väsentligt ökade sin egen finansiering 
av  evenemanget. Inom ramen för ägardirektivet gav man Luleå Expo i uppdrag att genomföra 
den nya stadsfesten som gavs namnet Luleå Hamnfestival. Luleå Expo avvecklades 2015 och 
arrangemanget , l iksom viss nyckelpersonal , togs över av Luleå Kommuns 
Stadsbyggnadsförvaltning. 

Ekonomi och personalresurser 
Evenemanget omsätter cirka 5 200 tkr, enligt budget och finansiering från Luleå Kommun 
uppgick 2016 till 3 200 tkr.  

Intäkten från sponsring har minskat sedan de entrébiljetter som tidigare var en del av 
sponsorpaketen tagits bort samt att tänkbara sponsorer upplever evenemanget som en intern 
kommunal angelägenhet. Det är svårt att som kommunal tjänsteman söka sponsorpengar från 
näringslivet. Evenemanget har lutat tungt på sponsring från kommunala bolag men summorna 
har minskat. Projektledarna har inte längre naturliga kontaktytor in i bolagen. 

Projektledningen utgörs av två personer på Stadsbyggnadsförvaltningen som lägger cirka 75% 
vardera av sin arbetstid på evenemanget. Hamnfestivalen bär lönekostnaden för motsvarande en  
tjänst vilket är i underkant. I övrigt tillkommer ytterligare personalkostnader samt kostnader för 
extern projektledning. Totalt åtgår cirka 2,5 årsarbetstider men behovet varierar stort över året 
och strax innan genomförandet sysselsätts cirka 5-6 personer. Luleå Hamnfestival köper externa 
tjänster i större utsträckning än övriga evenemang. 

Luleå Kommun är största finansiär och finansieringen på 3 200 tkr motsvarar 63% av  
evenemangets omsättning. Till detta kommer sponsring från de kommunala bolagen samt andra 
insatser från olika förvaltningar, men detta gäller dock även de övriga evenemangen. 

Sponsorintäkterna uppgår till 16% av omsättningen vilket är den lägsta siffran av de utvärderade 
evenemangen. Luleå Hamnfestival har dock klart störts intäkter från försäljning av ytor till andra 
aktörer som tivoli och marknadsförsäljare. Arrangören har de senast åren haft svårt att hålla 
budget vilket menar bl.a. anser bero på att de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna 
ändrades i och med flytten till Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 Intervju: Sara Svensson (sektionschef) samtLeif Renholm och Örjan Esensjö (projektledare) 10

Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun, 2016-09-07
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Syfte och målgrupp 
Till skillnad från övriga evenemang har arrangören inte ansökt om medel, utan det är 
kommunfullmäktige som beslutat att arrangören skall genomföra evenemanget.  

I arrangörens beskrivning framgår att nyckelordet är ”mångfald” och evenemanget skall vara 
tillgängligt för alla, skapa naturliga mötesplatser för gemensam upplevelse av mat och kultur. En 
social sammanhållning fri från diskriminering och fördomar oavsett kön, ålder, etnicitet, 
sexualitet eller funktionsnedsättning. Det nås genom att bjuda in föreningar, organisationer och 
grupper som visualiserar mångfalden.  11

Luleå Hamnfestival är det enskilt största av evenemanget och målgruppen är Luleåbor, 
hemvändor samt i viss mån turister som befinner sig i Luleå. Projektledarna som varit med 
sedan starten med Luleåkalaset känner att de själva fått definiera vad festivalen skall omfatta 
utifrån den motiverings som skrevs in i Luleå Kommuns beslut 2012.  

Besökare 
Arrangören uppskattar att året evenemang tog emot totalt 130 000 besök under dess 4 dagar. 
Antalet baseras på visuella jämförelser med hur besökartätheten såg ut på det tidigare 
Luleåkalaset där visste exakt antal besökare via sålda biljetter och antal passager genom 
entrégrindarna. Besöksenkäter visar att den absoluta majoriteten besöker evenemanget vid flera 
tillfällen, såväl dag- som kvällstid. Uppskattningen är dock osäker vid ett till ytan så pass 
omfattande evenemang. 

Hamnfestivalen har tidigare år ställt ett antal frågor till slumpis utvalda besökare och de 
resultaten stämmer väl överens med året enkät. 74% av besökarna är Luleåbor och ytterligare 
22% från övriga Norrbotten. Besökarna genererar drygt 33 Mkr.  i omsättning under 12

festivaldagarna. 

Mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet 
Begreppet ”mångfald” återkommer i arrangörens beskrivning av evenemanget och de arbetar 
aktivt för att engagera olika lokala kulturföreningar för att skapa bredd i utbudet. Trots det breda 
anslaget är det givetvis lätt att missa någon intressegrupp som inte känner att just deras behov 
tillfredsställs, antingen som besökare eller som möjligt aktör på området. Projektledarna 
upplever att de som kommunal arrangör har lättare att upplåta ytor till icke-kommersiella 
aktörer ifall det ger en positiv påverkan på evenemangets utbud. På området finns flera olika 
scener och på de mindre scenerna återfinns i huvudsak lokala artister. 

Arrangören har på senare år lyckats allt bättre med att skapa en jämn fördelning mellan 
kvinnliga och manliga artister på sceneri även om det är svårt att mäta exakt berodde på om 
man räknar huvudartist eller hela ensemblen. Fördelningen i ålder likväl som kön bland 
besökare är jämn. 

Bortsett från den ibland massiva trängseln har evenemanget relativt god tillgänglighet för 
besöker med funktionshinder via ledsagare, ramper och toaletter. Evenemanget har en ambitiös 
säkerhetsplan och bedriver ett aktivt arbete för att skapa trygghet för besökare vilket är nog så 
svårt sett till det stora området. Antalet incidenter som rapporteras till Polisen har minskat över 
åren. Enkätsvaren visar att besökarna känner sig trygga på området vilket även kan ha blivit 
bättre då evenemanget numer sker med ljusa sommarnätter. Arrangören lyfter särskilt 

 Värdegrund för Luleå Hamnfestival11

 ”Värdering av evenemangseffekter”, Luleå Hamnfestival 2014, HUI Research (2014)12

  8

11



sommarens ungdomssatsningar La La Land och Blås grönt, där ungdomar i utbyte mot 
alkoholtest deltog i utlottning av vinster som skänkts av lokala sponsorer. 

Ersättningar till artister 
Sommarens dyraste artist erhöll 150 tkr i ersättning vilket är normalt sett till de senast årens 
genomföranden. De lokala artister som spelade på Cityscenen, på Storgatan, erhöll ingen 
ersättning från arrangören. Denna scen bekostas av arrangören som mot en avgift på 5 000 kr 
upplät den till musikföreningar och bildningsförbund som i sin tur engagerar artister från de 
egna leden. Inte heller artister i Stadsparken erhöll ersättning från arrangören då denna på 
samma sätt upplåtits till Svenska Kyrkan och artister som de engagerat. 

Utmaningar och möjligheter 
En utmaning ligger i att hitta fler externa sponsorer eller att tänka om runt evenemangets 
omfattning. En annan utmaning är att utveckla ett evenemang vars form är sig tämligen lik 
sedan 90-talet, bortsett från slopandet av entréintäkter. Alternativt kan arrangören minska 
antalet dagar eller ex. genomför fler fast till omfattningen mindre evenemang över längre period 
under sommaren.  

Evenemanget drar en stor publik och dess framgång är beroende av att de lyckas vara en arena 
för många andra aktörer som kanske annars inte skulle nå så stora skaror på egen hand. Som 
kommunal arrangör är det viktigt att få med sig kommersiella såväl som icke-kommersiella 
aktörer i arbetet med att utveckla evenemanget. Hamnfestivalen har höga besökssiffror och har 
tjänat på att blir en gratisfestival men många stadsfester har dött av att stelna i formerna. 

Koppling till Luleå kommuns varumärkesstrategi 
Projektledarna är bekanta med varumärkesstrategin och det ligger såklart i arrangörens intresse, 
i egenskap av förvaltning, att ta hänsyn till denna. Däremot menar man att Luleå Kommun i 
större utsträckning skulle kunna nyttja evenemanget bättre i sin egen marknadsföring och som 
något Luleå Kommun gör för invånarna. Evenemanget har under årens med- och motgångar 
blivit ett evenemang som i någon form berör många Luleåbor. 

Luleå Kommun och varumärket Luleå ges god synlighet men med tanke på att det är ett eget 
evenemang finns såklart än större möjligheter att skapa än synlighet ifall man önskar. 
Spridningseffekten i evenemanget blir då stor i och med medial bevakning samt besökarnas 
förmåga att sprida ordet vidare via bland annat sociala media. 

Svarar evenemanget mot Luleå kommuns syfte med finansiering  13

Beslutet och dess underlag är mer omfattande än vad som är fallet med de andra två 
evenemangen. Beloppet är större och förändringen till en stadsfest utan entréavgift skedde efter 
interna debatter och medial uppmärksamhet.  

I beslutet specificeras ett antal krav som nytt datum, nytt namn samt avskaffandet av 
entréavgifter. Evenemangets mål och syfte är att vara till för Luleåbor, hemvändare och besökare 
samt en plattform för lokala arrangörer och näringsidkare vilket man också lyckat med. Vidare 
ska ska evenemanget vara en arena för marknadsföring av staden Luleå vilket man också är 
även om projektledarna gärna ser att övriga delar av Luleå Kommuns verksamhet skulle ta mer 
aktiv del i evenemanget.  

 Sammanträdesprotokoll, Luleå kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-02-2913
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I beslutet betonas vikten av att inkludera det lokala kulturlivet och alla medborgare med en 
inriktning mot musik, mat, familj och mångfald. I intervjuer Yvonne Stålnacke och Anna 
Degerman lyfter de särskilt fram begreppet mångfald som även är ett ledord för projektledarna i 
deras arbete.  

Det finns en samsyn mellan arrangör och finansiär om ledorden och i stort lever evenemanget 
upp till nämnda krav men ”mångfald” är ett tämligen öppet begrepp som arrangören själv gjort 
en tolkningen av. Luleå Kommun är överlägset största finansiär och dessutom beställare av 
evenemanget och det vore önskvärt med mer frekvent återkoppling från Tillväxtkontoret. 

I beslutet sägs att evenemanget skall genomföras med fokus på kvalitet snarare än kvantitet 
vilket ibland är en svår avvägning när arrangören har en ambition att hålla samma volym i antal 
aktörer och besökare som tidigare år.  

MUSIKENS MAKT, 19-20 AUGUSTI 2016  14

Tanken på ett evenemang uppstod då Polisen önskade att Luleå Kommun skulle hjälpa till med 
att minska den omfattande onykterheten bland gymnasieungdomar helgen innan hösttermin 
startade.  Personal hos BD Pop hade sedan tidigare föreslagit att Luleå Kommun skulle verka 15

för att skapa en bra musikfestival i Luleå. Luleå Kommun såg möjligheten att skapa ett drogfritt 
evenemang som alternativ för gymnasieungdomarna och förmådde BD Pop att ta på sig 
arrangörsskapet. Man enades om namnet Musiken Makt samt att arrangemanget skulle vara 
drogfritt och genomföras på Gültzaudden helgen innan skolstart. BD Pops uppdrag avser dock 
hela länet och efter att ha genomfört evenemanget 2010-11 ansågs det att slagsidan mot 
aktivitet i Luleå blev för tung. 

Luleå Kommun ville ha kvar evenemanget och uppmuntrade personer som tidigare varit 
engagerade i genomförandet att bilda Föreningen Musikens Makt. Kommunen gjorde inte 
någon upphandling utan föreningen lämnade in en ansökan om finansiering för att genomföra 
evenemanget 2012 och har verkat som arrangör efter det.  

Ekonomi och personalresurser  
Evenemanget omsatte innevarande år 1 962 tkr. Evenemanget visar ett negativt resultat om 58 
tkr för 2016. Ekonomin har genom åren varit balanserad och underskottet är inte 
uppseendeväckande. Luleå kommuns finansiering uppgår till 1 500 tkr samt ytterligare 50 tkr 
från Kulturförvaltningen vilket sammantaget motsvarar 79% av omsättningen. 

Evenemanget lägger sig mellan de övriga evenemangen sett till andelen finansiering och 
sponsring från andra källor än Luleå kommun. 

Föreningen Musikens Makt har i sig ingen anställd personal utan anlitar bolaget Pancake Lady 
AB för projektledarn av evenemanget. Pancake Lady fakturerar endast föreningen för sin 
arbetskostnad medan evenemangets övriga kostnader tas direkt av föreningen. Arbetsinsatsen 
för projektledning motsvarar cirka 1 heltidstjänst utslaget över helåret. 

 Intervju: Elisabeth Rosenbrand projektledare PanCake Lady AB samt Jan Palo ordförande 14

föreningen Musikens Makt, 2016-09-20

 Intervju: Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå Kommun, 2016-10-0315
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Besökare 
Inte heller Musikens Makt genomför någon räkning av antalet besökare på området. Då 
kvällarna är mörka och evenemanget genomförs i ett parkområde är det vidare svårt att räkna 
individer. Då området hålls alkoholfritt finns ändå ett mindre antal ingångar där det skulle vara 
möjligt att genomföra en räkning. Vår uppskattning är att evenemanget som mest hade cirka 
3000 besökare inne på området vid tidpunkten för någon av huvudakterna. Då rörligheten är 
stor är bör totala antalet individer som besöker evenemanget på dag- och kvällstid vara avsevärt 
större. 

Evenemanget lockar i huvudsak Luleåbor även om det kommer besökare från fyrkantenområdet  
och länet i övrigt. Fördelningen mellan män och kvinnor i publiken är jämn liksom 
åderfördelningen, även om åderkategorin 60+ är sparsammare representerad. 

Mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet 
Musikens Makt är festival med musiken i centrum och där lokala akter skall finnas 
representerade. Ungdomar är den främsta målgruppen även om programmet också ska attrahera 
en bredare åldersgrupp. Arrangörens arbete med att öka andelen kvinnliga akter på scenerna 
rönt har rönt uppmärksamhet i musikbranschen nationellt.  

Liksom övrig evenemang tas det inte ut någon entréavgift. Då evenemanget hålls fritt från 
alkohol finns ingångar som besökarna måste passera och där onyktra avvisas och väskor kollas. 
Vad gäller tillgänglighet för funktionshindrade finns exempelvis läktare för rullstolar och 
anpassade toaletter.  

Arrangören arbetar hårt med säkerheten på området vilket är viktigt då kvällarna är mörka och 
evenemanget tar plats i parkmiljö. Det fanns entrévärdar, ordningsvakter, nattvandrare, polis 
samt personal från socialförvaltningen på plats. Ett mindre antal personer avvisades för 
onykterhet men inga incidenter rapporterades till polis. 

Ersättningar till artister 
Musiken Makt blandar liksom övriga evenemang lokal artister med mer nationellt kända. Det 
fanns tre scener och på två av dessa bokade arrangören själv artister. Bokning av artister till den 
tredje scenen, Potatiskällaren, sköttes av en extern part. Artisterna på de egna scenerna var mer 
etablerade och där erhöll samtliga ersättning på olika nivåer. Summorna för respektive artist 
redovisas ej då arrangören enligt avtal med artisterna är förhindrade att göra så. Artisterna på 
Potatiskällaren fick i vissa fall ersättning och i andra fall inte. Samtliga av dessa artister fick dock 
ersättning för eventuella kostnader i samband med spelning.  

Utmaningar och möjligheter 
Samtliga evenemang är beroende av finansieringen från Luleå kommun för att genomföras i 
nuvarande omfattning vilket syns allra tydligast i Musikens Makt där mer än 76% av 
finansiering är kommunal. Evenemanget ligger mellan de övriga två vad sponsorintäkter i 
förhållande till omsättning  men borde som alkoholfritt evenemang med starkt varumärke kunna 
finna fler finansiärer. De har dock svårt att öka försäljningen av ytor till kommersiella aktörer då 
de som villiga betala för ytorna i sin tur oftast är beroende av att kunna sälja alkohol. 

Musiken Makt är en erkänt bra musikfestival. Norrbottens ”bästa” enligt Duo Nöje  och erkänd 16

i musikkretsar långt utanför länets gränser. Arrangören menar sig kunna öka antalet besökare 
ifall evenemanget genomfördes ett par veckor tidigare med varmare sommarkvällar men det 
fungerar ej med Luleå kommun specifika önskemål gällande skolstarten. Krocken med 

 Krönika: Johan Strömshed/Duo Nöje, publicerad i NSD 2016-08-2316
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terminsstart på LTU blev extra tydlig i år då STUK samma helg arrangerade ett välbesökt 
evenemang för sina studenter med en känd och publikdragande artist. 

Koppling till Luleå kommuns varumärkesstrategi 
Arrangören har via medlemmar i föreningens styrelse god kännedom om varumärkesstrategin. 
Det finns dock en ömsesidig upplevelse att diskussionsklimatet ej varit det bästa mellan 
arrangören och Luleå kommun under senare år. Tillväxtkontoret menar att de ej fått gehör för 
önskemål om tydligare synlighet på området medan arrangören menar att kommunen varit för 
sena med att formulera sina önskemål föra att man skall ha kunnat tillgodose dem.  

Arrangemanget är lokalt, regionalt och nationellt känt som en mycket bra musikfestival även om 
namnet i sig inte innehåller ordet Luleå. Även om varumärket Luleå skulle kunna framgå bättre 
på området har evenemanget utan tvekan en positiv koppling till varumärkesstrategin. 

Svarar evenemanget mot Luleå kommuns syfte med finansiering  17

Arrangören har skapat en bra musikfestival med ett varumärke känt i breda kretsar i och utanför 
Luleå. Evenemanget är utan entréavgift, alkoholfritt och hålls den tid på året som Luleå 
kommun även angett som krav i sitt beslut. Föreningens egna mål och syfte att stärka Luleå som 
musikstad, skapa en arena för länets musikakter samt vara ett alternativ till kommersiella 
festivaler. Man anser sig ha en bra mix mellan lokala och nationella artister. Enligt polis och 
vakter har antalet onyktra ungdomar på området minskat avsevärt de senaste två åren.  

I Luleå kommuns beslut anges att festivalen ska vara -”… attraktiv för unga och unga vuxna” 
och i intervjuer har Yvonne Stålnacke och Anna Degerman särskilt lyft gymnasieungdomarna 
som den prioriterade målgruppen. 
  
Vid besök på Musikens Makt gjordes en beräkning av antalet besökare framför scenerna samt 
hur många av dessa som skulle falla in i målgruppen gymnasieungdomar. Beräkningsmodellen 
håller ej som vetenskaplig modell men stämmer väl med svaren i besöksenkäterna. 
Uppskattningen säger att antalet ungdomar, under 18 år, uppgick till 15% eller 450 individer 
när det var som mest folk inne på området. Hur många som är i gymnasieålder, eller yngre, är 
än svårare att bedöma utan en mer omfattande kartläggning. Musikens Makt når således 18% 
av Luleås 2550 gymnasieungdomar.  18

Arrangören skriver i sin ansökan att ungdomar är den främsta målgruppen samtidigt som man 
även vill nå en bred grupp musikintresserade. I beslutet anges inte mer precist än att festivalen 
skall vara: attraktiv för unga och unga vuxna. Därmed ligger svårigheten för arrangören i att 
bedöma hur stor andel av besökarna som skall vara unga och unga vuxna för att svara upp mot 
Luleå kommuns önskemål. Det är upp till finansiären själv att bedöma om utvärderingens 
uppskattning om 18% av gymnasieungdomarna är tillräckligt. 

Det skall vidare noteras att det inte råder samsyn gällande rätten till namnet Musikens Makt. 
Föreningen har i sin ansökan uttryckligen skrivit att föreningen äger namnet. Luleå kommun 
skriver i sitt beslut att varumärket/festivalnamnet är deras och endast får användas av föreningen 
så länge de svarar upp mot kommunens krav. Enligt Luleå kommuns beslut ska frågan regleras i 
ett separat avtal men något sådan har vi i arbetet med denna utvärdering inte kunnat finna. 

 Sammanträdesprotokoll, Luleå kommun, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-02-2917

 Källa: Luleå kommuns hemsida, ”Om Luleå Gymnasieby”18
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SAMMANFATTNING 

Luleå Pride 
Evenemanget som omsätter 860 tkr finansieras av Luleå kommun via två kanaler. Dels via 
finansiering med 250 tkr till specifika kostnadsslag i samband genomförandet. Dels via 
finansiering med 600 tkr per år till RFSL:s löpande verksamhet varifrån föreningen i sin tur 
betalar kostnaden för den heltidstjänst som åtgår för projektledning av Luleå Pride.  

För att få en rättvisande bild av Luleå kommuns finansiering läggs kostnaden för en heltidstjänst 
till evenemangets budget. Luleå Pride har därmed den högsta kostnaden för projektledning av 
de utvärderade evenemangen. Evenemanget har lyckat bäst vad gäller att attrahera andra 
sponsorer och finansiärer och Luleå kommun är inte lika dominerande i detta fall. 

I Luleå kommuns beslutet om definieras inga uttalade krav annat utöver vad arrangör själv 
beskriver i sin ansökan. RFSL vill med Luleå Pride skapa en mötesplats för hbtq-personer. De 
vill synliggöra hbtq-personer, utbilda, roa inspirera länets invånare under Luleå Pride-helgen, 
och därigenom förändra synen på hbtq-personer. Arrangören räknar ej besökare i Stadsparken 
men de 59 föreläsningarna drog 3 434 besökare och i Pridetåget gick cirka 400 personer. 
Antalet människor i Stadsparken och Pridetåget var något lägre än 2015 men siffran har med all 
säkerhet påverkat av det dåliga vädret vid genomförandet. Evenemanget har en dragningskraft i 
länet även om merparten av besökarna var Luleåbor. Fördelningen i ålder och kön var jämn och 
inga incidenter avseende våld eller onykterhet rapporterades. 

RFSL levererar ett evenemang som står sig bra i förhållande till liknande evenemang och lever 
upp till de syften som definierats i ansökningarna om finansiering. Arrangören har en god dialog 
med Luleå Kommun som ser goda möjligheter till såväl marknadsföring på plats som att 
använda evenemanget i extern marknadsföring av varumärket Luleå. 

Luleå Hamnfestival 
Evenemanget omsätter cirka 5 200 tkr, enligt budget och finansiering från Luleå Kommun 
uppgick 2016 till 3 200 tkr. Evenemanget genomförs på uppdrag av Luleå Kommun och 
arrangören har inte lämnat in någon ansökan om finansiering.  

Kostnaden för projektledning ligger på drygt 33% av omsättningen vilket är samma nivå som för 
Musikens Makt. Motsvarande 16% av omsättningen kommer från andra sponsorer och 
finansiärer än Luleå kommun som står för 63% av de totala intäkterna. Evenemanget lyckas bäst 
med att dra alternativa intäkter i form av markupplåtelser. Luleå Hamnfestival genererade 130 
000 besök över de fyra dagarna vilket är något fler än förra året. Huvuddelen av besökarna 
kommer från Luleå även om evenemanget har en regional dragningskraft. 

I beslutet om finansiering blandas konkreta krav med andra som är mer tolkningsbara. 
Projektledarna har efterhand blivit säkrare i att definiera ex. det vägledande ordet ”mångfald” 
Luleå kommun har inte haft anledning att utveckla det ytterligare. Evenemanget håller sina 
besökssiffror och mediarapporteringen har generellt blivit mer positiv på senare år. 

I samband med byte av arrangör från kommunalt bolag till förvaltning har evenemanget haft 
problem med att nå budgeterade intäkter. Arrangören måste finna vägar att öka den externa 
finansieringen via sponsorer eller försäljning av ytor m.m. Alternativet är att ändra omfattningen 
av evenemanget vilket bör vara ett politiskt beslut.  
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Musikens Makt 
Evenemanget omsatte innevarande år 1 962 tkr. Luleå kommuns finansiering uppgår till 1 500 
tkr samt ytterligare 50 tkr från Kulturförvaltningen. 

Kostnaden för projektledningen ligger på 36% av omsättningen vilket är samma nivå som hos 
Luleå Hamnfestival. Föreningen Musikens Makt har inte egen anställd personal utan köper tid 
motsvarande 1 heltidstjänst för projektledning. Motsvarande 19% av omsättningen kommer från 
andra sponsorer och finansiärer än Luleå kommun som står för 79% av de totala intäkterna. 

Arrangören har skapat en mycket bra musikfestival som har sin publik i Luleå men även drar 
publik från övriga länet. Fördelningen mellan kön och åldrar är jämn bortsett från förre 
besökare i kategorin 60+. Arrangören genomför ingen egen räkning av antalet besökare 
uppskattningsvis befanns sig upp till 3 000 besökare samtidigt på området. Antalet till polis 
rapporterade incident följe tidigare års trend och minskade igen. 

Musikens Makt svarar i stort sett upp mot de krav som anges i beslutet om finansiering. 
Reservationen gäller andelen unga och unga vuxna, eller gymnasieungdomar, som Luleå 
kommun anser mycket viktiga att nå. Sett till att hur detta krav formulerats i beslutet är det svårt 
att bedöma om det är tillräckligt att nå 18% av Luleås gymnasieungdomar. Att ändra 
evenemangets inriktning mot att tydligare passa målgruppen gymnasieungdomar medför enligt 
arrangören att man även tappar fokus på att vara en en riktigt bra musikfestival riktat mot en 
bredare målgrupp. 

Musikens Makt är en etablerad och uppskattad musikfestival med starkt varumärke. Luleå 
kommun medfinansiering är helt avgörande för evenemangets möjlighet att finnas kvar i 
nuvarande form. Luleå kommun bör definiera hur viktigt hur viktigt kravet på att attrahera 
målgruppen gymnasieungdomar är i förhållande till andra värden som evenemanget leverera r 
idag.  

Luleå kommun och föreningen musikens makt har olika syn på vilkendera part som äger rätten 
till varumärket Musikens Makt. Detta bör regleras. 

Allmänt 
Fördelningen mellan olika kostnadsslag är nästan identisk för Luleå Hamnfestival och Musikens 
Makt. Arbetskostnaden svarar för 33% respektive 36% av totala kostnaderna. För Luleå Pride 
ligger siffran på 16% eller 51%, beroende på beräkningsmodell. Detta är i sig inget exakt mått 
på effektivitet då det ligger mer arbete i att skapa programmet för Luleå Pride kontra att boka ett 
antal musikartister. Kostnaderna för scener, ljud och ljus motsvarar i stort lika stora andelar av 
omsättningen. Luleå Pride använder markant mindre medel till marknadsföring än de övriga.  

Luleå Hamnfestival är det effektivaste sättet att nå många Luleåbor i en satsning. Finansieringen 
om 3 200 tkr motsvarar en kostnad 25 kr/besök för att generera 130 000 besök. För  att nå 
samma kostnad behöver Luleå Pride generera 32 000 besök och Musikens Makt 59 000 besök. 

Denna typ av evenemang är en betydande inkomstkälla för lokala kultur- och idrottsföreningar 
som arvoderas av arrangörerna som vakter, städare eller har egen försäljning på området. 

En av sommarens hetare mediafrågor har handlat om sexuella ofredanden i samband med 
musikfestivaler. Samtliga arrangörer har arbetet för att skapa ökad trygghet på området och 
antalet till polis rapporterade incidenter, av olika slag, har varit lägre än tidigare år. 

Utvärderingen handlar i del om samtliga artister får ersättning och svaret är att det förekommer 
att artister spelar utan ersättning. Det är värt att notera att detta inte är ovanligt på festivaler  och 
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arrangörerna menar att det är ett ömsesidigt utbyte. Mindre kända artister erbjuds en scen för att 
nå en publik medan arrangören står för alla omkostnader samtidigt som det fyller på 
evenemangets utbud. Duktiga artister blir på sikt de som drar publik till evenemangen och får 
då även betalt. 

Ingen arrangör presenterar tillförlitliga beräkningar på totala antalet besök eller individuella 
besökare för respektive evenemang. Det bör ligga i såväl arrangörens som finansiärens intresse 
att veta detta för att kunna bedöma evenemangets attraktionskraft. 

Som ett led i arbetet med den nya kommunala evenemangsstrategin bör Tillväxtkontoret ta fram 
en uppföljningsmodell för evenemang som beviljas kommunal finansiering. Oavsett storlek och 
inriktning på evenemanget bör vissa frågor besvaras. För evenemang som erhåller beslut om 
finansiering som sträcker sig över längre perioder bör det ske en årlig återkoppling så att 
arrangören ges möjlighet att vidta åtgärder ifall Luleå kommun anser att deras evenemang inte 
svarar upp mot det kommunal syftet. 

Luleå den 30 september 2016 

Lars Lindberg 
[å:t kotyr] AB 

KÄLLOR, intervjuer 
Sophie Gunnarsson, Luleå Pride - anställd (projektledare) RFSL Luleå/norra Norrbotten 
Helena Carlsson, styrelseordförande RFSL Luleå/norra Norrbotten 
Leif Renholm - Luleå Stadsbyggnadsförvaltning, projektledare Luleå Hamnfestival 
Örjan Esensjö - Luleå Stadsbyggnadsförvaltning, projektledare Luleå Hamnfestival 
Sara Svensson - Luleå Stadsbyggnadsförvaltning, enhetschef med ansvar för bl.a. Luleå Hamnfestival 
Elisabeth Rosengren - Pancake Lady AB/Musikens Makt, projektledare 
Jan Palo - Föreningen Musikens Makt, ordförande 
Anna Degerman - Luleå kommun, chef Tillväxtkontoret 
Yvonne Stålnacke - Luleå kommun - kommunalråd 
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-13

 
2016/1298-3.5.1.3

Sofia Riström

Information om återrapportering av projekt som 
finansierats via särskilda folkhälsosatsningar 
Ärendenr 2016/1298-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om projekten Pyramiden, Tidiga 
insatser i samverkan och Sportoteket. 
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 24 oktober 2016
Ärendenr 2015/1688-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne

Sveriges Kommuner 
och Landsting 
2016-10-04

Hid.nr. 2016.5313
Mänskliga rättigheter i praktiken

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2016-10-07

Hid.nr. 2016.5386
Inbjudan - Seminariet "Fullmäktiges program för 
uppföljning av privata utförare" den 24 november 
2016 i Stockholm

PWC
2016-10-04

Hid.nr. 2016.5341
Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder 
och styrelser

Stiftelsen Tryggare 
Sverige
2016-10-06

Hid.nr. 2016.5352
Trygghet i kollektivtrafiken – inbjudan till nationell 
konferens
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr

2016-10-06
 

2016/102-04
T Ulrika Hagström

Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan och 
budget 2017-2019
Ärendenr 2016/102-04

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen besluta att godkänna arbetsmarknads-

förvaltningens förslag till ”Verksamhetsplan och budget 2017-2019” 
med de eventuella förändringar i kommunbidraget som den fortsatta 
budgetberedningen kan föranleda

2. förvaltningschefen ges delegation att inom arbetsmarknads-
förvaltningens ansvarsområde fördela anslag enligt fastställt 
kommunbidrag samt utse beslutsattestanter för dessa

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknads-
politiska insatser samt integrations- och vuxenutbildningsfrågor. 

Arbetsmarknadsförvaltningen kommer även fortsättningsvis prioritera 
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser som underlättar för de grupper som 
riskerar långtidsarbetslöshet; utrikesfödda, försörjningsstödstagare, personer 
med funktionsnedsättning samt personer som saknar gymnasieexamen. 

Flyktingsituationen har en stor påverkan på förvaltningens verksamhetsplan. 
Nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn samt ett ökat mottagnade av 
flyktingar under har en stor påverkan på förvaltningens verksamhets. En stor 
andel av de insatser samt förbättringsområden som förvaltningen kommer att 
prioritera under planeringsperioden riktar sig mot utrikesfödda.

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetsplan och budget 2017-2019 

bilaga.

Ulrika Hagström
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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••• Verksamhetsplan 2017 - 2019

Arbetsmarknadsförvaltningen
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Arbetsmarknadsförvaltning, Strategisk Plan och Budget 2017-2019 2(6) 

Uppdrag  

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt 
integrations- och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att 
kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I 
förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen, 
genom exempelvis flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade 
utbildningar och coachning mot arbetslivet. 

På så sätt bidrar förvaltningen till Luleå Kommuns visionsarbete att ta sats för en ledande nordlig 
region. 

Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver flertalet olika verksamheter och externt finansierade projekt 
som bidrar att inkludera människor i samhället och arbetslivet utifrån program "Alla jämlika" och en 
förutsättning för detta är god samverkan med andra aktörer. 

Omvärldsanalys 

Den internationella flyktingkrisen fortsätter och UNHCR uppskattar att drygt 65 miljoner människor 
har tvingats lämna sina hem för att söka skydd. Samtidigt fortsätter framkomligheten på väg till och 
genom Europa att begränsas genom EU:s överenskommelse med Turkiet om skärpta 
kontrollåtgärder längs den västra Balkanrutten samt inrättandet av gräns- och ID-kontroller inom 
Schengenområdet. 

Inflödet av flyktingar till Sverige och Luleå kommer enligt prognoser att räknas ner under 2017 som 
en följd av detta. För 2017 är det förväntade antalet ensamkommande barn som Luleå skall ta emot 
31 barn. Migrationsverket beräknar sin handläggningstid för ett asylärende till 15 månader och att 
30 700 personer kommer att få uppehållstillstånd 2017. För Luleås del innebär det kommuntalet blir 
371 personer för nästa år.  

Prognosen påverkas dock av många faktorer som är svåra att överblicka och förutsäga.  Den tidigare 
höga flyktingtillströmningen under 2015 och samt antalet ensamkommande barn som fyller 21 ställer 
fortsatt stora krav på tillgång till lägenheter, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. 

Arbetslösheten fortsätter minska i Luleå och sysselsättningen bedöms öka även 2017. Svårigheten att 
rekrytera arbetskraft visar sig inom fler och fler branscher bland annat inom läraryrket vilket får 
konsekvenser för bland annat den kommunala Vuxenutbildningen.  

Samtidigt ökar andelen långtidsarbetslösa bland de arbetssökande som är inskrivna på 
arbetsförmedlingen. Idag krävs oftast en fullständig gymnasieutbildning för att man skall kunna få 
ett arbete. Nyanlända, särskilt de med kort tidigare utbildning, unga som inte fullföljt sin 
gymnasieutbildning samt funktionshindrade och långtidsarbetslösa mellan 55 -65 år har svårt att 
etablera sig på arbetsmarknaden även i tider med god tillgång på arbete. Problematiken kvarstår att 
kunna matcha de som står långt från arbetsmarknaden mot de lediga jobben. 

Regeringens har därför satsat på ett nytt Kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom 
vuxenutbildning och mer medel för studiestöd. Lyftet skall också bidra till att nyanländas etablering 
i arbetslivet påskyndas. Målet är att Sverige skall ha Europas lägsta arbetslöshet 2020. 

Vidare införs utökad rätt till kommunal vuxenutbildning; rätt till utbildning för grundläggande 
behörighet till högskole- och yrkeshögskolestudier samt för särskild behörighet till högskolestudier. 
Utbildningen i svenska för invandrare skall individanpassas och yrkesinriktas ytterligare samt 
tillgången på validering skall öka. Särskilda medel riktade till de kommunala Vuxenutbildningarna 
är avsatta för detta från och med 2017.  
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Arbetsmarknadsförvaltning, Strategisk Plan och Budget 2017-2019 3(6) 

Verksamhet 

Arbetsmarknadsförvaltningen kommer även fortsättningsvis prioritera utbildnings- och 
arbetsmarknadsinsatser som underlättar för de grupper som riskerar långtidsarbetslöshet; 
utrikesfödda, försörjningsstödstagare, personer med funktionsnedsättning, arbetslösa äldre 55-65 år 
samt personer som saknar gymnasieexamen. 

Under 2016 har ökade resurser för matchningsarbete tillsatts för att öka antalet som går till arbete av 
deltagarna i förvaltningens arbetsmarknadsinsatser. Under 2017 blir det fortsatta satsningar på 
matchning och subventionerade anställningar i Luleå kommuns förvaltningar, främst tillsammans 
med Socialförvaltningen. Största delen av satsningarna kommer att bedrivas i projektform dels för 
målgruppen försörjningsstödstagare, dels för långtidsarbetslösa anvisade och finansierade av 
Arbetsförmedlingen. 

Externa EU-medel är sökta för ett arbetsmarknadsintegrationsprojekt med start 2017 riktat till 
arbetssökande utrikesfödda med fokus på matchning och handledingsstöd för arbetsgivare som 
behöver bredda sin rekryteringsbas.  

Vuxenutbildningen kommer att ha än mer fokus på utbildningar för utrikesfödda i kombination med 
olika yrkesinriktningar samt för de som varit egenföretagare i syfte att påskynda inträdet på 
arbetsmarknaden.  

Nya individanpassade kurser i SFI-införs också på bland annat närdistans för att underlätta 
måluppfyllelsen och uppmuntra att fler läser vidare på grund– och gymnasienivå.  

Satsningar på validering, tillgodoräknande av kunskaper i utbildning samt dokumentation av 
kunskaper i arbetsmarknadsinsatser, inte minst för utrikesfödda, kommer att utvecklas under 2017 
inom såväl arbetsmarknadsområdet som vuxenutbildningen. Detta är ett steg i processen att 
underlätta för så väl svenska som utrikesfödda att genomgå olika former av 
kompetenskartläggningar för snabbaste vägen till arbete eller fortsatta studier. 

Lärlingsutbildning fortsätter även den under 2017 och det blir en fortsatt samverkan i länet kring 
bland annat Yrkeshögskoleutbildningar för att tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft. 

Ersättningsnivåerna för boenden för ensamkommande barn kommer att förändras från första juli 
2017 och stort fokus ligger under 2017 på att anpassa en del av verksamheten från HVB hem till 
elevhem och stödboenden med ingen eller liten personalstyrka.  

Kommuntalet för flyktingmottagande i Luleå Kommun är 371 personer under 2017 jämfört med 248 
2016. Detta innebär en enorm utmaning för Luleå Kommun att bereda boende för våra nya Luleåbor 
samt för de ensamkommande barn som fyller 20-21 år under året. 

Personalförstärkningar är genomförda på flyktingmottagningen utifrån det ökade trycket i och med 
succesivt höjda kommuntal. Det ökade kommuntalet innebär även att den lagstadgade 
samhällsorineteringen för de nyanlända ökar i omfattning. Externa medel söks för ett länsomfattande 
projekt som bland annat skall förbättra kvalitén i samhällsorienteringen. Under 2017 kommer även 
ett projekt att bedrivas tillsammans med Socialförvaltningen för att utveckla 
föräldrastödsutbildningar för utrikesfödda.  

Fortsatt arbete med kvalitetsutveckling och mätning av förvaltningens huvudprocesser kommer att 
prioriteras med fokus på brukarenkäter samt effekter av olika insatser i syfte att bidra till att Luleå 
blir en seriös kandidat till årets kvalitetskommun 2019. 
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Arbetsmarknadsförvaltning, Strategisk Plan och Budget 2017-2019 4(6) 

Budget 

  

Budget för år 2017 2018 2019 

Kommunbidrag, tkr 97 823 94 847 94 865 

Investeringsplan, tkr 400 700 700 

 

Budget per verksamhetsområde 2017 

Central Ledning och 
administration 

6 936 

Projekt och utveckling 4053 

Vuxenutbildning 41958 

Arbetsmarknadsinsatser 44561 

Flyktingmottagning 315 

 

Budgeten är exklusive justering för löneöversyn 2016 samt ytterligare justering av internräntan.  

Flyktingmottagningen finansieras av externa medel från Migrationsverket och har endast 
kommunala medel för informationsinsatser och bidrag till Röda korset för deras arbete kring 
familjeåterförening. Omsättningen på flyktingmottagningen samt boendena för ensamkommande 
barn prognostiseras till 104 mkr för år 2017. Prognosen baserat på de nya ersättningarna from 1/7 för 
ensamkommande barn samt migrationsverkets prognoser för mottagning och andel som erhåller 
uppehållstillstånd av ensamkommande barn. 
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Arbetsmarknadsförvaltning, Strategisk Plan och Budget 2017-2019 5(6) 

Styrkort 2017 

SAMHÄLLE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål Nyckeltal/Mått 

Ökat byggande för fler Luleåbor   

Värdigt och effektivt 
flyktingmottagande, särskilt unga 

Antalet SFI studerande som efter avslutade studier går vidare till annan 
utbildning ska öka med 10% enheter. 

Andel som går vidare till 
grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning 

Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande barn genom 
att utveckla metoder för individuell planering i samverkan skola-boende-
arbetsmarknad. 

100% av alla 
ensamkommande barn ska 
ha en plan för sin 
arbetsmarknadsintegration 

50% av alla 
ensamkommande barn med 
PUT ska ha 

Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller studier ska öka 
med 5 % enheter under en tvåårsperiod. 

 

Samordnade insatser för skärgårdens 
utveckling 

 
 

Minskade utsläpp av växthusgaser   

Ökad andel extern finansiering till 
samhällsinvesteringar 

Minst tre projekt ska drivas där utrikesfördda är prioriterad målgrupp. 
 

 
Resultat av antalet individer som går till arbete eller studier genom 
förvaltningens insatser ska ligga på genomsnittet för jämförbara kommuner. 

Andel avslutade personer 
som går till jobb eller studier 

 
Andelen studerande som klarar sina studier ska öka med 10% jämfört med 
2016. 

Andel personer per kurser 
som avslutas med betyg 
minst E 

 
Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen öka andelen 
försörjningsstödtagare som går till egen försörjning. 

Andelen anvisade personer 
från socialförvaltningen som 
går till arbete eller studier. 

SERVICE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål Nyckeltal/Mått 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges 
Kvalitetskommun 

Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till förvaltningens 
kvalitetsarbete. 

Andelen avdelningar som 
genomför 
brukarundersökningar. 

Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens verksamheter i de 
för 2017 utvalda områdena. 

20% av deltagarna ska ha ett 
valideringsintyg. 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och 
öka jämförbarheten 

Tag fram indikatorer och utgångsvärden för flyktingmottagningens kvalitet.  

Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera validering av deltagarnas 
lärande i jobbprocessen. 

 

MEDARBETARE 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål Nyckeltal/Mått 

Mål för att: Chefer ska ges rätt 
förutsättningar för att utöva gott 
ledarskap 

Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap. 

Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och alla 
AFS:ar är genomgånget 

Alla chefer ska ha 
genomgått ska-utbildningar 
inom två år. 

Mål för att: Utveckla den nära 
arbetsmiljön genom medskapande 

Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. 

Sjukfrånvaro 

Diplomerade 
hälsofrämjande arbetsplatser 

Andelen som trivs på sin 
arbetsplats 
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EKONOMI 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål Nyckeltal/Mått 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom 
angivna kommunbidrag (nämnder) och 
ekonomiska mål (bolag) 

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav. 
Resultat >0 

Mål för: Effektivisering av verksamheten 

Analys och effektivisering av lokalutnyttjande. 
Lokalkostad per 
deltagare/brukare 

Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya 
ersättningsnivån. 

1350 kr/dygn per HVB eller 
stödboende plats i 
genomsnitt. 

750 kr per dygn för 
ensamkommande barn äldre 
än 18 år. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-17

 
2016/995-3.8.0.2

Sofia Riström

Kanslikontorets yttrande över departementspromemorian 
Validering med mervärde
Ärendenr 2016/995-3.8.0.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående remissvar gällande 
promemorian Validering med mervärde. 

Luleå kommun instämmer med förslag till förändringar som framgår av 
promemorian. Förslagen ger en tydlighet i valideringsprocessen och synliggör 
möjligheterna att validera kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. Förslagen kan bidra till att förkorta 
studietiden för personer som förvärvat sina kunskaper på annat sätt än genom 
formell utbildning.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har erbjudits lämna synpunkter på departements-
promemorian Validering med mervärde. Luleå kommun har överlämnat 
remissen till barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknadsförvaltningen 
för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2016-09-22 förelagit kommunstyrelsen 
godkänna upprättat remissvar. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har 2016-09-07 föreslagit kommunstyrelsen 
besluta att Luleå kommun instämmer till förslagen om förändringar som 
föreslås i de fall de berör oss. Förslagen ger en tydlighet i valideringsprocessen 
och synliggör möjligheterna att validera kunskaper och färdigheter som 
förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning. Förslagen kan bidra till 
att förkorta studietiden för personer som förvärvat sina kunskaper på annat 
sätt än genom formell utbildning.

Luleå kommuns yttrande 
Luleå kommun instämmer med förslag till förändringar som framgår av 
promemorian. Förslagen ger en tydlighet i valideringsprocessen och synliggör 
möjligheterna att validera kunskaper och färdigheter som förvärvats på annat 
sätt än genom formell utbildning. Förslagen kan bidra till att förkorta 
studietiden för personer som förvärvat sina kunskaper på annat sätt än genom 
formell utbildning.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-17

 
2016/995-3.8.0.2

Sofia Riström

Kommentarer till de olika delarna i förslaget

En gemensam uppfattning om vad valideringsbegreppet står för
Förslaget är bra.

Skolverkets, Universitets- och högskolerådets och Arbetsförmedlingens 
ansvar bör tydliggöras och samverkan bör öka
Förslaget är bra då det behöver förtydligas vad de olika myndigheterna har 
för ansvar i fråga om utveckling av validering inom olika utbildningsformer. 

Myndigheten för yrkeshögskolan bör få motsvarande uppdrag i fråga om 
validering och samverkan
Ingen synpunkt.

Information om validering bör vara lättåtkomlig
Förslaget är bra.

Myndigheterna bör få i uppdrag att redovisa omfattningen av validering
Förslaget är bra.

Kartläggning ska vara ett delmoment i valideringsprocessen
Förslaget är bra, det är den djupare kartläggningen som är relevant i 
valideringsprocessen.

Intyg eller betyg ska kunna utfärdas vid en validering
Förslaget är bra för att det tydliggör vad som är produkten av en 
valideringsprocess.

Förhållandet mellan validering och prövning ska bli tydligare
Förslaget är bra eftersom det tydligt särskiljer validering för intyg och 
prövning för betyg.

Det ska vara en skyldighet för huvudmännen att erbjuda validering
Förslaget är bra.

Beslutsunderlag
 Departementspromemoria Validering med mervärde 
 Arbetsmarknadsförvaltningen remissvar 
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2016-09-22

Sofia Riström
Utvecklare
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-17

 
2016/995-3.8.0.2

Sofia Riström

Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet, barn och utbildningsnämnden, 
arbetsmarknadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 95

Remiss departementspromemorian Validering med 
mervärde
Ärendenr 2016/416-00

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat remissvar.

Sammanfattning av ärendet
Yttrandet svarar på Utbildningsdepartementets promemoria Validering med 
mervärde ds 2016:24. Ärendet aktualiserades av kommunlednings-
förvaltingens kansli och gemensamt svar för Luleå kommun ska upprättas. 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande kommer att bli en del av Luleå 
kommuns hela svar. 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun instämmer till förslagen 
om förändringar som föreslås i de fall de berör oss. Förslagen ger en tydlighet 
i valideringsprocessen och synliggör möjligheterna att validera kunskaper och 
färdigheter som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning. 
Förslagen kan bidra till att förkorta studietiden för personer som förvärvat 
sina kunskaper på annat sätt än genom formell utbildning.

Barn och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbildningsnämnden 
är att godkänna upprättat remissvar.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har som remissinstans fått möjlighet att lämna synpunkter på 
departementspromemorian ”Validering med mervärde”. I remissen ligger att 
regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. 
Remissvar ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 3 
november 2016.

Beslutsgång
Ordförande ställer barn- och utbildningsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Departementspromemorian Validering med mervärde
Sammanfattning till remiss

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 1 (2)
Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2016-09-07

 
2016/416-00

Nina Gotthold

Svar på remiss Validering med mervärde 
2016/416-00 Utbildningsdepartementet

Kommunens ställningstagande
Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun instämmer till förslagen 
om förändringar som föreslås i de fall de berör oss. Förslagen ger en tydlighet 
i valideringsprocessen och synliggör möjligheterna att validera kunskaper och 
färdigheter som förvärvats på annat sätt än genom formell utbildning. 
Förslagen kan bidra till att förkorta studietiden för personer som förvärvat 
sina kunskaper på annat sätt än genom formell utbildning.

Sammanfattning
Yttrandet svarar på Utbildningsdepartementets promemoria Validering med 
mervärde ds 2016:24. Ärendet aktualiserades av kommunlednings-
förvaltingens kansli och gemensamt svar för Luleå kommun ska upprättas. 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande kommer att bli en del av Luleå 
kommuns hela svar. Yttrandet har tagits fram av Nina Gotthold som också 
begärt svar från rektor för vård- och omsorgsutbildning för vuxna som 
bedrivs av förvaltningen. Svar har dock inte inkommit från dem. 

Synpunkter på förslagen

En gemensam uppfattning om vad valideringsbegreppet står för
Förslaget är bra.

Skolverkets, Universitets- och högskolerådets och Arbetsförmedlingens 
ansvar bör tydliggöras och samverkan bör öka
Förslaget är bra då det behöver förtydligas vad de olika myndigheterna har 
för ansvar i fråga om utveckling av validering inom olika utbildningsformer. 

Myndigheten för yrkeshögskolan bör få motsvarande uppdrag i fråga om 
validering och samverkan
Ingen synpunkt.

Information om validering bör vara lättåtkomlig
Förslaget är bra.

Myndigheterna bör få i uppdrag att redovisa omfattningen av validering
Förslaget är bra.
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LULEÅ KOMMUN DOKUMENTTYP 2 (2)
Barn- och utbildningsförvaltningen Ärendenr
Avdelning 2016-09-07

 
2016/416-00

Nina Gotthold

Kartläggning ska vara ett delmoment i valideringsprocessen
Förslaget är bra, det är den djupare kartläggningen som är relevant i 
valideringsprocessen.

Intyg eller betyg ska kunna utfärdas vid en validering
Förslaget är bra för att det tydliggör vad som är produkten av en 
valideringsprocess.

Förhållandet mellan validering och prövning ska bli tydligare
Förslaget är bra eftersom det tydligt särskiljer validering för intyg och 
prövning för betyg.

Det ska vara en skyldighet för huvudmännen att erbjuda validering
Förslaget är bra

Avsnitten om Yrkeshögskola, uppdragsutbildning eller folkbildningen samt 
validering för legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården berör inte Barn- 
och utbildningsförvaltningen varför yttrande inte ges till de förslagen.

För Barn- och utbildningsförvaltningen

Nina Gotthold
Verksamhetscontroller
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-13

 
2016/579-1.1.1.5

Sofia Riström

Kommunledningsförvaltningens yttrande över motion om 
att ta tillvara på nyanländas kompetens
Ärendenr 2016/579-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
arbetsmarknadsförvaltningens och barn- och utbildningsnämndens yttranden. 

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L), Thomas Söderström (L) och Ylva Mjärdell (L) har 
lämnat in en motion som handlar om att ta tillvara på nyanländas kompetens. 

Kommunfullmäktige beslutade den 2016-04-25 att motionen får ställas och 
överlämnanden till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen har överlämnat motionen till barn- och 
utbildningsnämnden och arbetsmarknadsförvaltningen för yttrande. 

Syftet med motionen är att tillvarata kompetens hos nyanlända med 
lärarbakgrund, för att underlätta integrationen genom att påskynda inträdet 
på arbetsmarknaden.

Förslagsställarna vill med sin motion att:
 Arbetsmarknadsförvaltningen (och/eller annan relevant förvaltning) 

ges i uppdrag att i samarbete med studie- och yrkesvägledningen 
arbeta fram ett sfi- och vuxenutbildningsprogram för nyanlända 
akademiker med lärarbakgrund.

 Arbetsmarknadsförvaltningen (och/eller annan relevant förvaltning) 
ges i uppdrag att i samarbete med studie- och yrkesvägledningen göra 
en inventering bland nyanlända för att ge underlag för dimensionering 
av olika sfi- och vuxenutbildningsprogram inom exempelvis olika 
modersmål, matematik, naturvetenskap, slöjd eller yrkesämnen.

 Barn och utbildningsförvaltningen ges i ansvar att utarbeta en modell 
för sfi- och vuxenutbildning, eventuellt innefattande externa 
utbildningssamordnare, med inriktning på läraryrket samt praktik och 
mentorskap knutet till en lämplig skola innefattande individuella 
studieplaner.

Barn- och utbildningsnämnden har 2016-09-22 beslutat att rekommendera 
kommunfullmäktige besluta enligt barn- och utbildningsförvaltningens 
yttrande. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-13

 
2016/579-1.1.1.5

Sofia Riström

Arbetsmarknadsförvaltningen har 2016-10-03 föreslagit kommunfullmäktige 
att avslå motionen mot bakgrund att den kommunala vuxenutbildningen 
redan har uppdraget att bedriva en flexibel utbildning anpassad utifrån 
individens behov uttryckta i den individuella studieplanen. Förslagens 
innehåll involverar aktörer utanför kommunens organisation samt att det 
tredje förslaget behandlats i barn- och utbildningsnämnden, som beslutat att 
godkänna Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till avslag på den 
punkten.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
De två första punkterna i motionen berör inte barn- och utbildnings-
förvaltningen och yttrandet behandlar därför inte dem. Motionärernas tredje 
förslag riktar sig direkt till barn- och utbildningsförvaltningen där 
förvaltningen ges i ansvar att utarbeta en modell för svenska för invandrare 
(sfi)- och vuxenutbildning, eventuellt innefattande externa 
utbildningssamordnare, med inriktning på läraryrket samt praktik och 
mentorskap knutet till en lämplig skola innefattande individuella 
studieplaner. 

Rekryteringsläget av legitimerade lärare är ansträngt och det är viktigt att på 
bred front skapa intresse för att påbörja, alternativt validera befintlig, 
lärarutbildning. De utbildningar som motionärerna föreslår anordnas dock av 
andra skolformer än de som barn- och utbildningsnämnden är huvudman för. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har haft initiala kontakter med 
arbetsmarknadsförvaltningen och personalkontoret i Luleå kommun för att 
utforska möjlighet att starta en utbildning för studiehandledare inom 
yrkeshögskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder praktikplatser exempelvis för 
personer som går olika utbildningar på gymnasial nivå. Det finns en 
omfattande vfu-verksamhet för lärarutbildningar där studerande gör sin 
verksamhetsförlagda utbildning.

Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande 
Liksom barn- och utbildningsförvaltningen är arbetsmarknadsförvaltningen 
medveten om de svårigheter som redan finns när det gäller att rekrytera lärare 
till kommunens olika verksamheter. För att säkra kompetens både idag och 
inför framtiden är det nödvändigt att hitta lösningar som bl. a kan innebära 
bedömning och validering av lärarutbildning som genomgåtts i annat land. 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 3 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-13

 
2016/579-1.1.1.5

Sofia Riström

Skollagen ställer krav på lärarlegitimation och behörighet för att personer ska 
kunna anställas tillsvidare. I annat fall kan det vara möjligt att få en visstids- 
anställning inom skolväsendet.

I sammanhanget är det viktigt att hålla isär de olika organisationernas upp-
drag, inte bara inom kommunen utan också nationellt. 

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) som finns organiserad inom vuxenut-
bildningen är en grundläggande språkutbildning motsvarande ungefär till
årskurs 6. Sfi kan kombineras med studier inom andra skolformer (både inom 
vuxenutbildningen, på folkhögskola eller på universitets- och högskolenivå) 
eller praktik, som under etableringstiden planeras av Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen upphandlar svenska som andraspråk för akademiker, 
t.ex. Korta vägen, och är de som sköter om att personers tidigare betyg och ut-
bildningar blir bedömda och ev. validerade att motsvara svenska krav. 

Gymnasieskolans språkintroduktion ska innehålla grundskolans kurser i 
svenska som andraspråk eller svenska, dvs. inte Sfi. Språkintroduktionen kan 
dock kombineras med sfi inom kommunen eller motsvarande inom 
folkhögskolan.

Högskole- och universitetsutbildningar, eller kompletteringar är inte kom-
munens uppdrag, utan ges av de olika lärosätena runt om i landet.

Yrkeshögskoleutbildningar kan bedrivas av olika aktörer. Tanken med utbild-
ningsformen är att utbilda till yrkesroller som efterfrågas av branscherna och 
skulle kunna vara t.ex. pedagogiska handledare eller modersmålsstödjare. 
Dessa utbildningar kan dock inte ge lärarexamen eller lärarlegitimation.

De i motionen lagda förslagen gör det inte möjligt för en enskild kommunal 
verksamhet att utarbeta förslag som också omfattar andra myndigheter eller 
uppdrag som inte hanteras inom kommunens ram. Föreslås därför att full-
mäktige avslår förslagen.

Beslutsunderlag
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 
 Arbetsmarknadsförvaltningens yttrande 
 Kommunfullmäktiges protokoll 
 Motion (L) 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 4 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-13

 
2016/579-1.1.1.5

Sofia Riström

Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsmarknadsförvaltningen 
Liberalerna 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 94

Motion om att ta tillvara på nyanländas kompetens. Dnr 
2016/579-1115
Ärendenr 2016/317-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande på 
motionen.

Reservation
Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-04-25 att motion om att ta tillvara på 
nyanländas kompetens ska beredas. 

De två första punkterna i förslaget berör inte Barn- och utbildnings-
förvaltningen och yttrandet behandlar därför inte dem. Motionärernas tredje 
förslag riktar sig direkt till Barn- och utbildningsförvaltningen där 
förvaltningen ges i ansvar att utarbeta en modell för sfi- och vuxenutbildning, 
eventuellt innefattande externa utbildningssamordnare, med inriktning på 
läraryrket samt praktik och mentorskap knutet till en lämplig skola 
innefattande individuella studieplaner. 

Rekryteringsläget av legitimerade lärare är ansträngt och det är viktigt att på 
bred front skapa intresse för att påbörja, alternativt validera befintlig, 
lärarutbildning. De utbildningar som motionärerna föreslår anordnas dock av 
andra skolformer än de som barn- och utbildningsnämnden är huvudman för. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har haft initiala kontakter med 
Arbetsmarknadsförvaltningen och Personalkontoret i Luleå kommun för att 
utforska möjlighet att starta en utbildning för studiehandledare inom 
yrkeshögskola.

Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder praktikplatser exempelvis för 
personer som går olika utbildningar på gymnasial nivå. Det finns en 
omfattande vfu-verksamhet för lärarutbildningar där studerande gör sin 
verksamhetsförlagda utbildning.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna upprättat yttrande på motionen. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att godkänna upprättat yttrande på motionen.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L) yrkar bifall till motionen. Carina Sammeli (S) yrkar 
enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller arbetsutskottets för slag till beslut.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 50, 2016-09-08
Yttrande, daterat 2016-08-09
Motion: Ta tillvara på nyanländas kompetens

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Vuxenutbildningen 2016-10-03

 Birgitta Nilsson

Yttrande gällande motion om att ta tillvara på nyanländas 
kompetens
Ärendenr 2016/579-1.1.1.5
Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rekommendera Luleå kommunfullmäktige att 
avslå motionen om att ta tillvara på nyanländas kompetens mot bakgrund

 att den kommunala vuxenutbildningen redan har uppdraget att be-
driva en flexibel utbildning anpassad utifrån individens behov 
uttryckta i den individuella studieplanen

 att förslagens innehåll involverar aktörer utanför kommunens 
organisation 

 att det tredje förslaget behandlats i Barn- och utbildningsnämnden, 
som beslutat att godkänna Barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
till avslag på den punkten.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-04-25 att motion om att ta tillvara 
nyanländas kompetens ska beredas. Syftet med motionen är att tillvarata 
kompetens hos nyanlända med lärarbakgrund, för att underlätta integrationen 
genom att påskynda inträdet på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsför-
valtningen har fått i uppdrag att svara på förslagen i motionen men även 
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande som har godkänts 
i Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-22. 

Utredning
Liksom Barn- och utbildningsförvaltningen är Arbetsmarknadsförvaltningen 
medveten om de svårigheter som redan finns när det gäller att rekrytera lärare 
till kommunens olika verksamheter. För att säkra kompetens både idag och 
inför framtiden är det nödvändigt att hitta lösningar som bl. a kan innebära 
bedömning och validering av lärarutbildning som genomgåtts i annat land. 
Skollagen ställer krav på lärarlegitimation och behörighet för att personer ska 
kunna anställas tillsvidare. I annat fall kan det vara möjligt att få en visstids- 
anställning inom skolväsendet.

I sammanhanget är det viktigt att hålla isär de olika organisationernas upp-
drag, inte bara inom kommunen utan också nationellt. 

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) som finns organiserad inom vuxenut-
bildningen är en grundläggande språkutbildning motsvarande ungefär till 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Vuxenutbildningen 2016-10-03

 Birgitta Nilsson

årskurs 6. Sfi kan kombineras med studier inom andra skolformer (både inom 
vuxenutbildningen, på folkhögskola eller på universitets- och högskolenivå) 
eller praktik, som under etableringstiden planeras av Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen upphandlar svenska som andraspråk för akademiker, 
t.ex. Korta vägen, och är de som sköter om att personers tidigare betyg och ut-
bildningar blir bedömda och ev. validerade att motsvara svenska krav. 

Gymnasieskolans språkintroduktion ska innehålla grundskolans kurser i 
svenska som andraspråk eller svenska, dvs. inte Svenska för invandrare (sfi). 
Språkintroduktionen kan dock kombineras med sfi inom kommunen eller 
motsvarande inom folkhögskolan.

Högskole- och universitetsutbildningar, eller kompletteringar är inte kom-
munens uppdrag, utan ges av de olika lärosätena runt om i landet.

Yrkeshögskoleutbildningar kan bedrivas av olika aktörer. Tanken med utbild-
ningsformen är att utbilda till yrkesroller som efterfrågas av branscherna och 
skulle kunna vara t.ex. pedagogiska handledare eller modersmålsstödjare. 
Dessa utbildningar kan dock inte ge lärarexamen eller lärarlegitimation.

De i motionen lagda förslagen gör det inte möjligt för en enskild kommunal 
verksamhet att utarbeta förslag som också omfattar andra myndigheter eller 
uppdrag som inte hanteras inom kommunens ram. Föreslås därför att full-
mäktige avslår förslagen.

För Arbetsmarknadsförvaltningen

Birgitta Nilsson
Tf vuxenutbildningschef

50



 

 

 

 

Motion: Ta tillvara på nyanländas kompetens  

I en globaliserad värld med krig och oroligheter är det en självklarhet för oss liberaler att Luleå ska 

erbjuda skydd. När allt fler söker sig till Sverige ställs dock högre krav på en fungerande 

integrationspolitik. Att snabbt komma in på arbetsmarknaden och lära sig svenska språket är 

avgörande för en lyckad integration. Utbildningen i svenska för invandrare (sfi) behöver därför 

reformeras och individanpassas ytterligare. Nyanlända akademiker behöver få snabbare hjälp att 

kunna använda sin utbildning i det svenska arbetslivet. 

För att klara av att möta de behov som dagens samhälle uppvisar behövs ett större mått av 

helhetssyn, flexibilitet och individanpassning inom vuxenutbildningen och inom sfi. Arbetet med 

vuxenutbildningen och sfi har dock de senaste åren till stor del fokuserat på läkare och andra 

akademiker med medicinsk utbildning. Samtidigt har vi på grund av bl.a. en åldrande befolkning svårt 

att rekrytera inom några av lärarinriktningarna. Inte minst inom ämnen som naturvetenskap och 

matematik råder en stor brist på lärare.  

Även om lärarutbildningarna de senaste åren tack vare Liberalerna och Alliansens reformarbete 

numera ser fler sökande, kommer det ta många år innan vi har avhjälpt lärarbrister på grund av 

pensionsavgångar och för få lärare inom vissa ämnen. 

Vi är övertygade om att det finns många bland våra nyanlända kommuninvånare som skulle kunna 

bidra till att minska brister på lärare och också snabbt kunna komma i egen försörjning. I dag präglas 

dock sfi och vuxenutbildningen av ett allt för stort mått av sekventiellt tänkande där eleven förväntas 

slutföra den ena utbildningen före den andra kan ta vid. För ett snabbare och mer individfokuserat 

arbete bör därför sfi, vuxenutbildning och praktik kombineras i större utsträckning. På så sätt skulle 

individen få en mer skräddarsydd utbildning som är mer lämpad för dennes etablering på 

arbetsmarknaden samtidigt som kommunen sparar resurser och arbetar mer effektivt. 

Nyanlända har ofta båda dåliga kunskaper i svenska språket och bristande kunskap om det svenska 

utbildningsystemet. Därför förutsätter en framgångsrik och mer individualiserad sfi och 

vuxenutbildning att studie- och yrkesvägledningen ges erforderliga resurser och att individuella 

studieplaner upprättas. Studie- och yrkesvägledningen är nödvändig för att kommunen tillsammans 

med eleven ska kunna formulera mål och kartlägga utbildningsbehov. Detta gäller i synnerhet för de 

invandrare som har en tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet som behöver kompletteras. Den 

individuella studieplanen är central eftersom den ger eleven tydlighet om vilket utbildningsprogram 

hen har och den ger en tydlighet för de olika utbildningsanordnare som kan komma att involveras. 
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En möjlig väg för Luleå kommun att strukturera arbetet med att etablera ett sfi- och 

vuxenutbildningsprogram inom de pedagogiska ämnena kan se om ut som följer:  

Arbetet föregås av ett uppdrag till arbetsmarknadsförvaltningen (och/eller annan relevant 

förvaltning) att arbeta fram en modellutbildning och sammanhållet uppdrag till barn och 

utbildningsnämnden. I detta uppdrag bör, i samarbete med studie- och yrkesvägledningen, ingå en 

kartläggning av Luleås nyanlända för att ge underlag för dimensionering av utbildning och eventuellt 

behov av externa utbildningssamordnare. Individen bör inom de nya utbildningarna garanteras 

studie- och yrkesvägledning samt en individuell studieplan. Extra angeläget är att eleven alltid får 

möjlighet till praktik och mentorer på en skola. Detta för att få kunskap i det svenska språket, men 

också för att träffa framtida kollegor och få en inblick i hur det svenska skolsystemet fungerar. 

Därför yrkar vi: 

- Arbetsmarknadsförvaltningen (och/eller annan relevant förvaltning) ges i uppdrag att i 

samarbete med studie- och yrkesvägledningen arbeta fram ett sfi- och 

vuxenutbildningsprogram för nyanlända akademiker med lärarbakgrund. 

- Arbetsmarknadsförvaltningen (och/eller annan relevant förvaltning) ges i uppdrag att i 

samarbete med studie- och yrkesvägledningen göra en inventering bland nyanlända för att 

ge underlag för dimensionering av olika sfi- och vuxenutbildningsprogram inom exempelvis 

olika modersmål, matematik, naturvetenskap, slöjd eller yrkesämnen. 

- Barn och utbildningsförvaltningen ges i ansvar att utarbeta en modell för sfi- och 

vuxenutbildning, eventuellt innefattande externa utbildningssamordnare, med inriktning på 

läraryrket samt praktik och mentorskap knutet till en lämplig skola innefattande individuella 

studieplaner. 

 

Thomas Olofsson  Thomas Söderström   

Gruppledare (L)  Ledamot (L) 

 

Ylva Mjärdell    

Ledamot (L)  
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-10-11

 
2016/1283-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av NyföretagarCentrum Nord genom utökat 
verksamhetsbidrag samt projekt
Ärendenr 2016/1283-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 300 tkr till 

NyföretagarCentrum Nord (varav 100 tkr avser projekt tillsammans 
med Luleå tekniska universitet).

2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening som bedriver 
nyföretagarrådgivning samt erbjuder mentorskapsprogram. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-30 §74 om finansiering av 
NyföretagarCentrum Nord för åren 2015-2017. Finansieringen från Luleå 
kommun uppgår till 300 tkr år 2015, 300 tkr år 2016 och 200 tkr år 2017. 
Denna ansökan avser förfrågan om utökad finansiering för år 2017 samt 
ansökan för kartläggning av näringslivet (samverkan med Luleå tekniska 
universitet). Totalt omfattar ansökan 300 tkr, varav 200 utgör utökat 
verksamhetsstöd år 2017 och 100 tkr avser gemensamt projekt med Luleå 
tekniska universitet.

Tillväxtkontoret menar att verksamheten uppvisat goda resultat och under en 
tid mött ett utökat behov av rådgivning från blivande företagare. 
Näringslivets medfinansiering kommer även med ett utökat bidrag överstiga 
50 procent. Tillväxtkontoret ser även positivt på den särskilda insatsen för 
kartläggning av näringslivet i Luleåregionen som bedöms kunna bidra till 
verksamhetsutveckling av nyföretagarrådgivningen.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
 Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, ekonomikontoret, NyföretagarCentrum Nord
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Del 1  
Ansökan om utökat verksamhetsstöd år 2017 
Bakgrund/Verksamhet 
NyföretagarCentrum Nord ger kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning och utbildning till 
dem som ska starta företag och upp till tre år efter etablering.  
Rådgivning och utbildning sker av erfaren konsult med eget företag, verksamheten bygger på 
konceptet från företag till företag. Hela styrelsen inkl.ordförande arbetar på ideell basis. 

Näringslivet, Luleå kommun och organisationer med intresse av tillväxt är huvudkraften i
verksamheten. NyföretagarCentrum Nord har under det första verksamhetsåret etablerat sig som 
en central och självklar aktör för att främja tillväxt genom nya livskraftiga företag.

Verksamheten i NyföretagarCentrum Nord har till syfte att 
- Främja tillkomst och utveckling av nya företag inom alla branscher 
- Verka för en breddning av det lokala näringslivet 
- Utveckla nätverk som har till uppgift att stimulera företagandet 
- Verka för företagens ökade överlevnadsförmåga 

Konceptet för verksamheten 
- Lokalt näringsliv och berörd kommun är huvudkraften bakom drift och finansiering 
- Samarbete med företag, organisationer, lokala och regionala myndigheter 
- Kostnadsfri och konfidentiell rådgivning ställs till nyföretagarnas förfogande 
- Rådgivarnätverk med lokala experter och företagare är den viktigaste resursen 

Verksamhet Nords verksamhet bygger på en slimmad och kostnadseffektiv organisation, men vi är 
nu i det läget, efter drygt ett års verksamhet, att väntetiderna på grund av för låg kapacitet skapar 
oro och besvär för kunderna. I värsta fall leder det till att etableringar avbryts vilket leder till 
försämrad tillväxt.  

Statistik och arbetsmetoder 2015-04-01 till 2016-08-31  
Vi har växt organiskt och anpassar verksamheten successivt utifrån kundernas behov. Idag har vår 
rådgivare cirka 7-8 personliga rådgivningar /vecka, vilket omfattar cirka 3 - 3,5 timmar /person inkl. 
för- och efterarbete. Övrig ”hands -on” tid används till seminarier, grupprådgivning och utbildning i 
ett sk. ”start-upp koncept” som i regel sker på kvällstid i samverkan med övriga berörda aktörer. 

• Verksamheten har resulterat i 70 nya företag sedan starten 
• Fler nyetableringar står i pipeline efter utförda rådgivningar under vår-höst 2016 
• Cirka 220 företagsidéer har presenterats - vart tredje besök leder till en nyetablering  
• 56 % av de som startat företag med säte i Luleå är kvinnor. 44 % är män  
• Vi har i dagarna inlett en djup samverkan med bl a. Arbetsförmedlingen och ALMI NORD för att 

gemensamt öka rådgivning och utbildning till målgrupperna yngre och utlandsfödda 
• Vi samverkar med i princip samtliga övriga aktörer inom området 
• Vi har skapat skatteintäkter till Luleå kommun på mellan 13-18 miljoner kr   

Uppväxling av tidigare beslut 
Historik tidigare beslut 
Luleå kommuns beslut från 2015 omfattade 300 tkr vardera för åren 2015-2016, med en 
reducering till 200 tkr för 2017. I vår ansökan med Ärendenr 2015/281-14 skrev undertecknad in 
följande formulering:  
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”År 2017 är bedömningen att konsultbehovet omfattar cirka 60 timmar per vecka under 40 veckor/
år inklusive verksamhetschef. Om verksamheten på grund av efterfrågan växer fortare än vår 
beräkning är vår önskan att få återkomma gällande eventuell uppväxling av ett eventuellt erhållet 
finansieringsstöd för år 2017.”  

Nuläge 
Verksamheten är i nuläget inte i närheten av de prognostiserade volymerna på 60 timmar/v. som 
angavs i vår förra ansökan och det med anledning av att vi samverkar med övriga aktörer inom 
nyföretagande området vi kan hålla nere kostnaderna. Samverkan innebär en effektiv verksamhet 
på alla plan utan att kvaliteten blir lidande.   

Med anledning av det här ovän nämnda är vårt konkreta behov av konsulttimmar under 2017 cirka 
32 tim/v under 40 veckor/år. 

Ansökan 
Ideella föreningen NyföretagarCentrum Nord ansöker med anledning av det ovan angivna om ett 
utökat finansiellt stöd och hänvisar till Luleå kommuns tidigare beslut, Ärendenr 2015/281-14, som 
beslutade om ett stöd på 200 tkr för år 2017.  

Vi ansöker om uppväxling/utökning av tidigare beslutat stöd med ytterligare 200 tkr, totalt 
400 tkr.  

Budget 2017 

Del 2 
Ansökan Projektstöd för kartläggning av näringslivet i 
Luleå och Luleå-regionen i sin helhet 
Vi ansöker även om ett riktat projektstöd omfattande 100 tkr under helår 2017 för att i samverkan 
med LTU:s avdelning Innovation och Design vid enheten: Institutionen för ekonomi, teknik och 
samhälle, göra en grundlig kartläggning av näringslivet i Luleå och i Luleå-regionen, vilken är Luleå 
kommuns ”primära” arbetsmarknad.  

Kostnader tkr tkr

Rådgivning/utbildning, enskilt och i grupp 1000

Hyra/telefoni /admin, resor 70

Marknadsföring 65

Partsgemensamma aktiviteter med samverkare 70

Oförutsett 39

Totala kostnader 1244

Intäkter tkr tkr

Näringslivspartners 844

Luleå kommun 400

Totala intäkter 1244
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För att bygga ett långsiktigt hållbart näringsliv som skapar god tillväxt krävs det att vi aktörer som 
arbetar med frågorna har hela bilden klar för oss så att vi kan vägleda kunderna rätt vid 
nyetableringar, utvecklingsfrågor i befintliga företag samt vid övertagande/ägarbyte i företag. 

Projektet ska ta fram och analysera hur vi aktörer ska rådgiva för att skapa fler företag med god 
konkurrenskraft och god tillväxt.  
Frågeställningar är bl a: Hur ser det ut i dag? Vilka branscher är över- respektive under 
etablerade? Vilka branscher är på väg att minska, vilka kommer att öka? Trender generellt sett. 

Grunden till ett hållbart näringsliv är kunskap om nuläge, behov och trender och vi anser att 
behovet av att kartlägga näringslivet är stort.  

Resultatet kommer samtliga berörda näringslivsaktörer, LTU och kommunen till godo.  

Analysområden: 
• Nuläge, struktur, branschbalans; antal företag och antal anställda 
• Utvecklingsområden  
• Riskområden 
• Slutsatser 

Projektkostnader  
Arbetsinsatserna i projektet beräknas omfatta cirka 130 konsulttimmar.  

Bilaga; verksamhetsstatistik 

Luleå  2016-09-11 

Majvor Müller, ordförande  
majvor.muller@telia.com   
070 3254343  
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-04

 
2016/762-3.5.1.3

Barbro Müller

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över ansökan om 
Yoga och meditation för unga på Tunaskolan
Ärendenr 2016/762-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja barn- och 
utbildningsförvaltningen, Balans Kundaliniyogacenters och 
Norrbottens läns landstings ansökan om 62 000 kronor till projektet 
Yoga och meditation för unga på Tunaskolan. 

2. Medel anvisas från Medel för särskilda folkhälsosatsningar, 
Lightversionen.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen, Balans Kundaliniyogacenter och 
Norrbottens läns landsting, NLL, ansöker gemensamt om 62 000 kronor från 
Medel för särskilda folkhälsosatsningar, Lightversionen för projektet Yoga och 
meditation för unga på Tunaskolan. 

NLL:s årliga mätningar av skolbarns hälso- och levnadsvanor visar på 
minskat psykiskt välmående hos unga flickor. Tunaskolan har med 
utgångspunkt från resultaten tagit initiativ till olika aktiviteter som syftar till 
att främja hälsa. Kunskap om hantering av stress behöver öka bland unga. 
Yoga och meditation kan ge positiva hälsoeffekter och Tunaskolan vill pröva 
använda dessa tekniker. Satsningen är en del av elevhälsans arbete för att nå 
skolans målsättning ”Fler elever ska nå målen”. 

Syftet med projektet är att genom yoga och meditation skapa förutsättningar 
att reducera och hantera stress, ha större självkänsla och tillit till sin egen 
förmåga samt att fysiskt stärka kroppen. Ett annat syfte är att undersöka 
framgångsfaktorer för att föra in yoga och meditation i skolan.

Projektet riktar sig till samtliga elever i år 9 på Tunaskolan under läsåret 
2016/2017. Insatsen sker under schemalagd tid på elevens val som är en gång 
per vecka. Utvärdering sker via en hälsoenkät som eleverna fyller i vid start 
och avslut. Resultatet utvärderas av Norrbottens läns landsting. Dessutom 
kommer en student vid Luleå tekniska universitet att göra intervjuer.

Beslutsunderlag
 Projektansökan Yoga och meditation för unga på Tunaskolan (bilaga)
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-04

 
2016/762-3.5.1.3

Barbro Müller

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Balans kundaliniyogacenter
Norrbottens läns landsting, folkhälsocentrum
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-06

 
2016/623-1.5.2.1

Anders Bylund

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över medborgar-
förslag om kvällstrafik Luleå – Bensbyvägen/Örarnavägen - 
Råneå
Ärendenr 2016/623-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och under 2017 som 
försökstrafik införa en sen kvällsbuss till Råneå. Därefter ska utvärdering 
göras och ställningstagande om en fortsättning av trafiken göras. Kostnaden 
för försöket, cirka 120 000 kronor, ska tas från anslaget för landsbygdstrafik.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om införandet av en kvällsbuss mellan Luleå och Råneå, 
via Bensbyn/Örarna/Persön, vid klockan 23.00 fredagar och lördagar har 
lämnats in.

Kommunfullmäktige har 2016-05-23 beslutat att medborgarförslaget får ställas 
samt överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunledningsförvaltningen (KS) har överlämnat förslaget till 
samhällsutvecklingskontoret för beredning. 

I arbetet med utvecklingsplan för Råneå har ett flertal önskemål om utökad 
busstrafik framförts. Bland annat om en sen kvällsbuss vilket också resulterat i 
detta medborgarförslag.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår efter samråd med Länstrafiken att en 
sen kvällsbuss införs på prov under januari – december 2017. Ett sådant prov 
måste dock åtföljas av en informationskampanj så att bussturerna blir kända 
och nyttjas. Det är viktigt att betona att detta är ett försök då liknande 
önskemål har framförts från Sörbyarna och ett gott resultat av försöket lär leda 
till att dessa önskemål aktualiseras igen vilket innebär ytterligare ökade 
kostnader för kommunen.

Kostnaderna för en sen kvällsbuss Luleå - Råneå bedöms av Länstrafiken till 
cirka 120 000 kronor för 2017. 

Under året bör trafiken kontinuerligt utvärderas så att nytt beslut kan tas inför 
2018 om resandet kan motivera en fortsättning av trafiken.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-06

 
2016/623-1.5.2.1

Anders Bylund

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Jenny Hallergren Norlin, samhällsutvecklingskontoret, Länstrafiken i 
Norrbotten
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-19

 
2015/1289-24

Frida Wikström

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över 
markanvisning del av Östermalm 6:1
Ärendenr 2015/1289-24

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte markanvisa del av Östermalm 6:1.

Sammanfattning av ärendet
Lindbäcks Bygg AB har lämnat in en ansökan om markanvisning och ändring 
av detaljplan för del av Östermalm 6:1. Ansökan avser ny bebyggelse för 
bostadsändamål på parkområdet nedanför Sundsgården på Östermalm.

Det aktuella området ingår i det framtida omvandlingsområdet Östra 
stranden. Enligt Program till Vision Luleå 2050 och 
områdesrekommendationerna är området utpekat som område för bostäder 
och arbetsplatser samt reservat för nytt huvudstråk för vatten och avlopp. 
Arbetet med att precisera omvandlingen av Östra stranden har påbörjats. I 
dagsläget finns ingen struktur för området som beskriver hur kvartersmark 
och allmän platsmark så som parker, torg och gator ska fördelas eller var 
viktiga funktioner så som vatten- och avloppsledningar ska lokaliseras.

Utveckling av området måste ske ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till 
pågående arbete med Östra stranden, Resecentrum samt planerat framtida 
huvudstråk för vatten och avlopp.

Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och 
miljö- och byggförvaltningen har berett ärendet.  

Lindbäcks Bygg AB har lämnat in en ansökan om markanvisning och ändring 
av detaljplan för del av Östermalm 6:1. Ansökan avser ny bebyggelse för 
bostadsändamål på parkområdet söder om Sundsgården 1.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-19

 
2015/1289-24

Frida Wikström

Röd cirkel markerar området för förtätning enligt ansökan. © Lantmäteriet 
Geodatasamverkan.

Förslaget innebär att området bebyggs med tre punkthus i trä i varierande 
höjd från 6 till 8 våningar. Byggnaderna skulle inrymma 70-90 hyres- och/eller 
bostadsrätter i varierade storlek. Punkthusen föreslås placeras som hus i park 
längs med strandpromenaden och knyta an till den övriga bebyggelsen runt 
Skurholmsfjärden. Läget skulle, enligt ansökan, erbjuda goda 
boendekvaliteter och möjlighet till hållbara resebeteenden.

Det aktuella området utgör allmän platsmark i form av park, natur samt gång- 
och cykelstråk i gällande detaljplan (Pl 84). Enligt Program till Vision Luleå 
2050 och områdesrekommendationerna är området utpekat som område för 
bostäder och arbetsplatser samt reservat för nytt huvudstråk för vatten och 
avlopp. Programmen anger även att Järnvägsparken tillsammans med 
strandzonen är en viktig resurs i området och ska utvecklas. För området finns 
även ett program och målbild som preciserar önskad utveckling och 
beskrivning av genomförande. 

Området är låglänt och utpekat som riskområde i Luleå kommuns riktlinjer 
för klimatanpassning. För bostadshus innebär detta att all konstruktion under 
riktlinjens nivå ska tåla att översvämmas utan att det påverkar funktionen 
som permanentbostad.

Område för bostäder och arbetsplatser
Det pågår ett arbete med att precisera och konkretisera utvecklingen av Östra 
stranden och resecentrum utifrån Målbild Luleå Resecentrum. Syftet är att 
tillskapa ett resecentrum och att förtäta området med bostäder och 
arbetsplatser. Arbetet genomförs i samarbete med Trafikverket. I dagsläget 
finns ingen fastställd struktur för området som beskriver hur kvartersmark 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-09-19

 
2015/1289-24

Frida Wikström

och allmän platsmark så som parker, torg och gator ska fördelas. Med 
anledning av detta vore det strategiskt olämpligt för kommunen att sälja det 
föreslagna området.

Vatten och avlopp
Reservatet för vatten och avlopp är grovt skissat och måste preciseras innan 
en exploatering är möjlig. Vid planeringen av framtida huvudstråk för vatten 
och avlopp bör man även säkerställa ytor för genomförande eftersom 
byggnationen ofta kräver att stora områden tas i anspråk.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår samhällsutvecklingskontoret att inte 
markanvisa del av Östermalm 6:1.

Beslutsunderlag
 Ansökan om markanvisning, bilaga 1
 Program till Vision Luleå 2050 och områdesrekommendationer (KF 

2013)

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling
Lindbäcks Bygg AB
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Ansökan om markanvisning och ändring av detaljplan, Parkområde, 
Sundsgården 
 
 
I juni förra året (2015-06-15) lämnade vi in en ansökan om markanvisning för ovanstående område. I 
november (2015-11-13) fick vi svar (KLF 2015/1289) från en tjänstemannaberedning med beslut att 
inte gå vidare med markanvisning eller begäran om planuppdrag för det aktuella området. 
 
Vi vill med detta dokument bemöta de synpunkter som framfördes i 
tjänstemannaberedningen och vidare ges en politisk behandling med 
efterföljande beslut i ärendet där vår önskan är att vi tilldelas en markanvisning 
av det aktuella området genom en direktanvisning. 
 
 
 
Hållbart byggande i trä – Norrlands högsta trähus? 
 
Kommunfullmäktige har i januari 2016 beslutat om två klimatmål för Luleå: Koldioxidutsläppen ska 
minska med 60% mellan 1995 och 2030 och med 100% till 2050, exklusive SSAB. I Sverige står idag 
byggandet för koldioxidutsläpp i paritet med privatbilismen. En stor del av dessa härstammar från 
byggfasen där materialval påverkar utsläppsnivån. Lokalproducerade volymelement i trä är ett 
oslagbart alternativ för att bygga hållbart med ett litet ekologiskt fotavtryck.  
 
Vårt förslag är att bygga bostäder med en tydlig träprofil – tre punkthus med hyres- och/eller 
bostadsrätter som kompletterar den befintliga bebyggelsen på Skurholmsfjärdens västra strand. 
Projektet ger Luleå sitt första moderna träbyggnadsprojekt och sätter tonen för den satsning som 
kommunen planerar för ett hållbart samhälle till 2050. En bebyggelse på 6-8 våningar skulle ge 70-90 
lägenheter som kan stå färdiga för luleborna om två-tre år. 
 
Punkthusen placeras som hus i park längs med strandpromenadens gröna stråk, söder om 
Sundsgården och Solbacken, och knyter an till övrig bebyggelse längs vattnet med tydliga, solitära 
byggnadskroppar i det gröna. Sveriges högsta trähus är idag åtta våningar, de finns i Växjö respektive 
Sundbyberg. Vi skulle kunna uppföra Norrlands högsta trähus vid Skurholmsfjärden i Luleå.  
 
Läget är centrumnära och naturnära. Här har man staden ett stenkast bort och vattenutsikten 
ständigt närvarande. Kommunikationerna är väl utbyggda, länsbussar och tåg ligger nära redan idag 
och när resecentrum utvecklas blir det ännu mer lättillgängligt. Det finns goda möjligheter att gå och 
cykla till hela centrumhalvön. Läget erbjuder både goda boendekvaliteter och möjlighet till hållbara 
resebeteenden. 
 
Vi samarbetar i det här projektet med Nordmark & Nordmark arkitekter i Luleå. Höjd och 
gestaltning på byggnaderna vill vi utarbeta i dialog med kommunen.  
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De föreslagna bostadshusen bidrar med fler lägenheter på en pressad bostadsmarknad, men de 
utvecklar också staden. Utan att privatisera strandkanten ges både plats och en känsla av utökad 
trygghet åt människor som rör sig längs med vattnet. Med exploateringen färdigställs kvarterets södra 
ände (som visserligen kallas park i planen men varken har anlagts eller ianspråktagits). Lägenheterna 
kommer att vara av blandade storlekar, några små och yteffektiva, några större med generella 
kvaliteter för flexibla familjebildningar, vilket möjliggör en blandning av boende och ökad social 
hållbarhet. 
  

Tre nya 
punkthus med 
bostäder 

Sundsgården 

Solbacken 

Sundsbacken 
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Bemötande av synpunkter  
 
(Från tjänstemannaberedningen 2015-11-13) 
 
”Utveckling av området måste ske ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till pågående arbete med Östra 
stranden, Resecentrum samt planerat framtida VA-stråk.” 
 
”Området ingår i reservat för nytt huvudstråk för vatten och avlopp. Reservaten för nya VA-ledningar måste 
preciseras och en omfattande utredning krävs för att säkerställa lämpliga ytor för exploatering.” 
 
”Trafikmatning till Östra stranden kommer att ske via Sundsbacken.” 
 

Det är möjligt att exploatera den utpekade marken utan att låsa fast utvecklingen av 
Östra stranden med tillhörande VA och promenadstråk. Vi ser detta som ett läge där 
man snabbt kan tillskapa 70-80 centrumnära lägenheter.  
 
Den tomt vi har tittat på och redovisat i markansökan ligger i förlängningen av 
strandkanten, söder om Sundsgården och Solbacken. Trafikmatningen till Östra 
stranden, via Sundsbacken, kommer att passera väster om tomten och hindras inte av 
vårt förslag. 
 
Dragningen av VA-ledningar kommer troligen att följa antingen Sundsbacken eller 
stranden och hindras inte heller av förslaget. 
 

 
Trafikmatning till Östra stranden Kvarteret färdigställs och kompletteras med 

bostäder i varierande storlekar 
 
 
”Området är låglänt och riskutsatt för översvämning med hänsyn till Luleå kommuns riktlinjer för 
klimatanpassning.” 
 

Det finns flera sätt att byggnadstekniskt lösa den här typen av risker. Ett sätt kan vara 
att höja marknivån i höjd med Solbacken och Sundsgården. Ett annat kan vara att 
utforma bottenvåningen på ett sådant sätt att byggnaderna tål att översvämmas. Vi 
arbetar gärna fram en lösning i dialog med Luleå kommun. 

  

Biltrafik 
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”Enligt Luleå kommuns översiktsplan är Järnvägsparken tillsammans med strandzonen en viktig grön resurs 
och ska utvecklas som ett grönt band i kanten av rutnätsstaden. Stranden ska utvecklas mot en allmän park 
och utgöra en viktig länk i att skapa ett sammanhängande promenadstråk runt Luleå centrums stränder.” 
 

Området är utpekat för bostäder och arbetsplatser i översiktsplanen. Ett 
promenadstråk längs med kanten på fjärden är en värdefull kvalitet både för boende i 
området och för allmänheten. Vi har förutsatt att vi vid en exploatering ska lämna plats 
för en gång- och cykelväg med tillhörande grönområde längs med strandkanten. 
 
Bostäderna och de människor som kommer att röra sig kring dessa kan också bidra till 
en ökad känsla av trygghet kring strandpromenaden. 
 

 
Schematisk illustration av grönt promenadstråk som följer strandkanten. Befintliga punkthus – 
”hus i park” – norr om föreslagen exploatering. 

 
De frågor som kommunen har tagit upp i tjänstemannaskrivelsen ligger också i vårt intresse att lösa 
för att skapa goda förutsättningar för projektet och för den framtida stadsdelen. Vi kommer gärna 
och presenterar vårt förslag för både politiker och tjänstemän för att bättre kunna svara på de frågor 
som kan uppstå och resonera om en möjlig väg framåt.  
 
Vänligen, 
 
 
Mikael Thorgren 
Affärsområdeschef Norr 
 
mikael.thorgren@lindbacks.se 0911-23 10 22  Lindbäcks Bygg AB 

070-341 70 74  Box 753, 941 28 Piteå

 

Grönstråk och 
strandpromenad längs 
fjärden 
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Förslaget	  innefa.ar	  tre	  flerbostadshus	  helt	  i	  trä	  med
hög	  arkitektonisk	  ambi8onsnivå	  och	  en	  tydlig	  hållbar
profil,	  helt	  i	  linje	  med	  Luleås	  vision	  2050.
Vi	  ser	  möjligheten	  a.	  här	  bygga	  Norrlands	  högsta
trähus	  i	  å.a	  våningar,	  något	  som	  sä.er	  Luleå	  på
kartan.

Det	  gröna	  promenadstråket	  längs	  Iärden	  förstärks
och	  bebyggelsen	  ger	  utökad	  trygghet	  åt	  människor
som	  rör	  sig	  längs	  va.net.

Fri.	  utrymme	  för	  fram8da	  VA-‐dragningar,	  ca	  7,5	  m,
ryms	  inom	  den	  15-‐20	  m	  gröna	  zon	  som	  lämnas	  mot
strandlinjen.	  Befintliga	  punkthus	  längre	  norrut	  håller
idag	  e.	  avstånd	  på	  ca	  15	  m	  8ll	  va.net.

En	  något	  upphöjd	  gård,	  på	  samma	  nivå	  som	  nedersta
bostadsvåningen,	  minimerar	  riskerna	  för
översvämning	  och	  skapar	  en	  soltrappa	  i	  bästa	  läge
mot	  va.net	  för	  både	  boende	  och	  förbipasserande.
Under	  gården	  inryms	  parkering	  i	  garage.	  Det	  centrala
läget	  möjliggör	  hållbara	  resebeteenden	  och	  här	  finns
generösa	  utrymmen	  för	  cyklar.

Området	  för	  de	  föreslagna	  bostäderna	  förhåller	  sig	  8ll
den	  struktur	  av	  hus	  i	  park	  som	  existerar	  idag,	  och
med	  punkthusens	  placering	  och	  karaktär	  skapas	  en
naturlig	  övergång	  8ll	  den	  fram8da	  kvartersstrukturen
kring	  resecentrum.	  Kvarteret	  blir	  en	  avslutning	  på
Östermalm	  och	  en	  start	  på	  Östra	  stranden.

Bilaga	  8ll	  "Ansökan	  om	  markanvisning	  och	  ändring	  av	  detaljplan,	  Parkområde,	  Sundsgården",	  2016-‐10-‐07

Bebyggelsestruktur	  från	  kommunens	  målbild	  för	  östra
centrum	  med	  resecentrum.

Det	  är	  möjligt	  a.	  exploatera	  området	  utan	  a.	  låsa
fast	  utvecklingen	  av	  Östra	  stranden	  med	  8llhörande
VA-‐	  och	  promenadstråk.	  Trafikmatningen	  8ll	  Östra
stranden,	  via	  Sundsbacken,	  kommer	  a.	  passera
väster	  om	  tomten	  och	  hindras	  inte	  av	  vårt	  förslag.	  Vi
ser	  de.a	  som	  e.	  läge	  där	  man	  snabbt	  kan	  8llskapa	  ca
80	  st	  centrumnära	  bostäder.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-10

 
2016/1128-3.1.2.7

Frida Wikström

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över 
markanvisning del av Bergnäset 1:1
Ärendenr 2016/1128-3.1.2.7

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte markanvisa del av Bergnäset 1:1.

Sammanfattning av ärendet
Hans Walloschke har kommit in med en förfrågan om markanvisning och 
ändrad detaljplan för del av Bergnäset 1:1. Ansökan avser byggande av 
bostäder i form av ett seniorhotellresidens öster om befintlig hälsocentral på 
Bergnäset.
 
Området omfattas av riksintresse för totalförsvar MB kap. 3 § 9. Förslaget 
strider mot gällande översiktsplan som anger att försvarets intressen ska 
prioriteras och att ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras på Gamla 
Bergnäset.

Bergnäset ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp men 
kapaciteten på VA-nätet är begränsad och fler anslutningar ökar risken för 
breddning.

Beskrivning av ärendet
Hans Walloschke har inkommit med en förfrågan om markanvisning och 
ändrad detaljplan för del av Bergnäset 1:1. Ansökan avser byggande av 
bostäder i form av ett seniorhotellresidens öster om befintlig hälsocentral på 
Bergnäset.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-10

 
2016/1128-3.1.2.7

Frida Wikström

Översikt på föreslaget område för seniorhotell. ©Blom 2015 © Lantmäteriet 
Geodatasamverkan

Antalet lägenheter kan enligt sökande bli upp emot 250 enheter. Gestaltningen 
är tänkt som ett fyrstjärnigt hotell med SPA, sällskapsutrymmen, restaurang, 
simhall, fitness m.m. Lägenheterna föreslås få olika upplåtelseformer, 
hyresrätt och bostadsrätt.

Området omfattas av riksintresse för totalförsvar MB kap. 3 § 9. Luleå 
kommuns översiktsplan anger att försvarets intressen ska prioriteras och att 
ny bebyggelse i första hand ska lokaliseras på Gamla Bergnäset. Ytterligare 
bostadsbebyggelse inom den så kallade bullermattan som riksintresset avser 
kan innebära begränsningar för försvarets verksamheter.

I samråd med försvaret gjordes avsteg från översiktsplanen när en ny 
detaljplan för trygghetsboende antogs (Pl 433 2016-05-04). Luleå kommun har 
valt att satsa på trygghetsboende för att skapa trygga boendeformer för äldre 
och minska belastningen på vård- och omsorgsboenden. I riktlinjerna 
(kommunfullmäktige 2011-08-29) anges att trygghetsboende ska lokaliseras 
nära service i form av matvaruaffär, kollektivtrafik och gärna hälsocentral. 
Kommunen har dock inte för avsikt att bygga ytterligare trygghetsbostäder på 
Bergnäset i dagsläget.

Bergnäset ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten- och avlopp men 
kapaciteten på VA-nätet är begränsad och fler anslutningar ökar risken för 
breddning.

Norrmejerier har tidigare varit i kontakt med kommunen om att disponera 
ytan. Det aktuella området är det enda alternativ som finns för en eventuell 
expansion av Norrmejerier i framtiden.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-10

 
2016/1128-3.1.2.7

Frida Wikström

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att inte markanvisa del av Bergnäset 1:1. 
Samråd har skett med stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och 
byggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Ansökan från Hans Walloschke
 Tjänsteskrivelse 2016-10-10
 Program till Vision Luleå 2050 och områdesrekommendationer (KF 

2013)

Frida Wikström
Strateg

Beslutet skickas till
Hans Walloschke, Södra Kungsgatan 4, 972 35 Luleå, 
Samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadsnämnden
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Hans Walloschke               Södra Kungsgatan 4       972 35 Luleå            Tel 070-266 96 30            hanwal@ltu.se

HANS WALLOSCHKE ARKITEKT SAR/MSA ARKITEKTUR OCH STADSPLANERING

Södra Kungsgatan 4 Org nr SE 570402-1756
SE-972 35 Luleå
Tel 070-2669630

hanwa l@l tu .se      

Att:
Luleå kommun, kommunstyrelsen Luleå den 04 april 2016

Begäran om marktilldelning, köp av mark

Vi i begär att Luleå kommuns plan- och tillväxtutskott ger  utvecklingsföretaget  möjlighet att 
förvärva mark mellan Älvbrovägen, Granuddsvägen, Brantgatan och Östra Solgatan.
Marken är idag en grönyta som sköts av Luleå parkförvaltningen som en liten parkplätt.

Vi begär även att kommunens planavdelning får i uppdrag att utarbeta en ny detaljplan för området 
för att möjliggöra byggande av bostäder i form av en ”SENIORHOTELLRESIDENS”. 

De första skisserna som är utförda visar på en möjlig gestaltning av flera bostadshus i närheten av 
Luleå stadscentrum i närhet av vårdcentral, apotek, närbutik och restaurang, Bergnäsets blivande 
stadsdelstorg. Antalet lägenheter vi får plats med kan bli upp emot 250 enheter. Vår förslag på 
bebyggelse skulle ge Bergnäsets Centrum ett vitalt tillskott. Utöver Lulebos nya trygghetsboende 
vid torget ovanför skulle denna anläggning få funktioner för de äldre i form av restaurang, simhall, 
fittnessstudio, mm…
Gestaltningen är tänkt just som ett fyrstjärningt hotell. Med SPA, egna sällskapsutrymmen, se till 
att restaurangen får en Whiteguide rekommendation, simhall som och fittness som drivs i 
entreprenadform.
Lägenheterna får olika upplåtelseformer, hyresrätt och bostadsrätt, vilket inte har gjorts tidigare i 
Luleå. Möjlighet till tillfällig korttidsvård ska finnas i anläggningen. Till förmån av många 
mötesplatser kan lägenheterna vara något mindre och därmed inte kommer att vara så dyra.
De äldre kommer att få socialt omgänge, vaktar och bry sig om varandra och kommer att belastaq 
samhället mycket mindre än i de vårdformer som finns idag med kvarboende ensam i sina villor, 
med hemtjäns osv…

Efter att en ny detaljpaln vunnit laga kraft samt efter projektering och upphandling har skett är det 
tänkt att uppföra en miljöcertifierad byggnad som ger de äldre en ny valmöjlighet ett alternativt 
boendeform med möjlighet till ett aktivt socialt liv.

Jag vill så fort som möjlig få tillfälle att presentera ritningar för er och hoppas att få tillgång till 
tomten så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning

Hans Walloschke 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-11

 
2016/1281-3.1.2.7

Ewa Andersson Hjälte

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över upplåtelse av 
tomträtt för hyresbostäder på Bergnäset
Ärendenr 2016/1281-3.1.2.7

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att upplåta tomträtt till del av Bergnäset 
1:1 för trygghetsbostäder till Lulebo AB.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till 
samhällsutvecklingschefen att underteckna tomträttsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Lulebo AB avser att bygga trygghetsbostäder upplåtna med hyresrätt på 
Bergnäset på ett område gränsande mot Bergnäsets hälsocentral. Eftersom 
bostäderna ska upplåtas med hyresrätt finns möjlighet att i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 § 166 disponera marken med tomträtt 
istället för att förvärva marken vid tillträdet. Fullmäktiges beslut innebär att 
tomträttshavaren kan få avgäldsreduktion under de fem första åren under 
förutsättning att lägenheterna är upplåtna med hyresrätt.

Lulebo AB har begärt att tomträtt upplåts för trygghetsbostäderna på 
Bergnäset. Det aktuella området är ca 7800 kvm och del av fastigheten 
Bergnäset 1:1. Fastighetsbildning av det berörda området pågår och när 
lantmäteriförrättningen är klar kan tomträttsavtal upprättas.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att tomträtt upplåts till Lulebo för det 
aktuella området, del av Bergnäset 1:1. Vidare föreslås att tomträttsavtalet 
upprättas i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och ska innehålla 
sedvanliga villkor med ett separat avtal tecknat för avgäldsreduktion i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Vidare föreslås att 
samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att underteckna tomträttsavtalet. 

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-24 § 166

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-10-11

 
2016/1281-3.1.2.7

Ewa Andersson Hjälte

Beslutet skickas till
Lulebo AB, stadsbyggnadsförvaltningen, projektutveckling, 
samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-06-07

 
2016/810-3.1.1.1

Ewa Andersson Hjälte

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över 
markanvisning kvarteret Fågeln 
Ärendenr 2016/810-3.1.1.1

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att NCC Construction Sverige AB erhåller 
markanvisning till del av fastigheten Innerstaden 2:1, kvarteret Fågeln 
för byggande av ca 170 lägenheter upplåtna med bostadsrätt.

2. Kommunstyrelsen beslutar att markanvisningen ska gälla i två år efter 
det att detaljplanen för området vunnit laga kraft.

3. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsutvecklingskontoret att i 
samråd med stadsbyggnadsförvaltningen träffa avtal med NCC 
Construction Sverige AB om ansvars- och kostnadsfördelning för 
genomförande av exploateringen samt om köpeskilling för framtida 
kvartersmark.

Sammanfattning av ärendet
NCC Construction AB fick markanvisning till ett område i Södra Hamn inom 
kvarteret Fågeln genom beslut av kommunstyrelsen 2008-03-17 § 53. 
Markanvisningen var knuten till ett detaljplaneförslag vilket dock aldrig vann 
laga kraft. Detta innebär att även markanvisningen ska tolkas ha upphört. 
Därefter har samhällsutvecklingskontoret och stadsbyggnadsförvaltningen i 
samråd bedömt att det är möjligt att pröva en ny detaljplan för området. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade därför 2016-03-14 § 115 uppdrag till 
stadsbyggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Luleå centrum, 
kvarteret Fågeln.

Den nya planen syftar till att möjliggöra nya bostäder och en kaj söder om 
bebyggelsen. Kajen ska vara allmänt tillgänglig och säkerställa allmänhetens 
tillgång till strandpromenad.

Beskrivning av ärendet
Det aktuella området ligger i södra hamnen, i anslutning till Västra 
Varvsgatan och Rådstugatan. Både mark och vattenområde ägs av 
kommunen. Ett nytt stadskvarter ska bildas vilket förutsätter att området fylls 
ut. Området planeras för ca 170 bostadsrättslägenheter kompletterade med 
lokaler i bottenvåningen och garage i två våningar därunder. För närvarande 
pågår arbete både med ett gestaltningsprogram och med utredning av 
tekniska lösningar som ska vara klara i slutet av året. Avsikten är att 
exploatören och kommunen ska lämna in en gemensam ansökan om 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-06-07

 
2016/810-3.1.1.1

Ewa Andersson Hjälte

vattendom. Ansökan ska behandla utfyllnad av vattenområdet för både den 
planerade bebyggelsen och för att förbättra strandpromenaden nedanför 
kvarteret Hägern.

Samhällsutvecklingskontoret föreslår att NCC Construction Sverige AB 
erhåller markanvisning till området. Exploateringen omfattar bland annat 
utfyllnad i vattnet och byggande av kaj/strandpromenad. Utbyggnaden av 
området förutsätter att en samordning sker mellan kommunen och NCC. För 
att genomföra den kommande detaljplanen måste frågor om fördelning av 
ansvar och kostnader närmare belysas. Samhällsutvecklingskontoret föreslår 
därför att kontoret får i uppdrag att i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen förhandla om ansvars- och kostnadsfördelning för 
genomförande av exploateringen samt om köpeskilling för mark- och 
vattenområdet inom framtida kvartersmark. Markanvisningen föreslås ska 
gälla till och med två år efter det att detaljplanen för området vunnit laga 
kraft. Om NCC Construction Sverige AB inte har påbörjat byggnation inom 
denna tid förfaller markanvisningen utan föregående uppsägning och utan 
rätt för NCC Construction Sverige AB till ersättning för nedlagda kostnader.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut om markanvisning 2008-03-17 § 53

Ewa Andersson Hjälte
Mark- och exploateringsansvarig

Beslutet skickas till
NCC Construction Sverige AB
HSB Norr 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-17

 
2016/1273-3.1.0.3

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens förslag om Kronans 
verksamhet
Ärendenr 2016/1273-3.1.0.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att utvecklingsuppdraget av Kronan för 

Kronan Exploatering AB upphör 2016-12-31 
2. Verksamheten inom bolaget överförs till stadsbyggnadsnämnden 

2017-01-01
3. Kronan Exploatering AB blir därmed ett inaktivt bolag som läggs 

vilande.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommunföretag AB har 2016-09-28 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
besluta att lägga ner verksamheten inom Kronan Exploatering AB per 2016-
12-31. Verksamheten överförs den till stadsbyggnadsnämnden per 2017-01-01. 

Styrelsen för Kronan Exploatering AB har rekommenderat ägarna att avsluta 
bolagets utvecklingsuppdrag. De förutsättningar som rådde då bolaget 
bildades har väsentligt förändrats. Idag finns en organisation inom 
stadsbyggnadsförvaltningen för att driva utvecklingsprojekt. 

Beslutsunderlag
Protokoll Luleå Kommunföretag AB

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Luleå Kommunföretag AB, Kronan Exploatering AB, ekonomikontoret, 
stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-10

 
2016/1274-1.1.2.2

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens förslag om ersättningar 
till förtroendevalda inom bolagskoncernen
Ärendenr 2016/1274-1.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Ekonomiska ersättningar 

till förtroendevalda i Luleå kommuns bolagskoncern med bilagan om 
ersättningsnivåer att gälla från och med 2017-01-01.

2. Regelverket om ekonomiska ersättningar omfattar även opolitiska 
styrelseledamöter.  

3. Begreppet förtroendevald används även om det enligt 
kommunallagens definition (KL 4:1) inte omfattar 
styrelseledamöter i kommunala bolag.

4. Luleå Kommunföretag ABs styrelse får i uppdrag att besluta om 
ändringar i ersättningsnivåer vid till exempel verksamhetsför-
ändringar i något bolag inom koncernen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Kommunföretag AB (moderbolag) har upprättat ett regelverk för att 
tydliggöra ersättningar för förtroendevalda inom bolagskoncernen. Styrelen 
för Luleå Kommunföretag AB har 2016-09-28 beslutat föreslå fullmäktige att 
anta regeldokumentet om ersättningar till förtroendevalda i Luleå kommuns 
bolagskoncern och dess bilaga att gälla från och med 2017-01-01. 

Vidare föreslår moderbolaget att styrelsen får i uppdrag att besluta om 
ändringar i ersättningsnivåer vid till exempel verksamhetsförändringar i 
något bolag inom koncernen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår ett förtydligande tillägg om att 
regelverket inkluderar opolitiskt tillsatta förtroendeuppdrag inom 
bolagskoncernen samt att begreppet förtroendevald används även om det 
enligt kommunallagens definition inte omfattar styrelseledamöter i 
kommunala bolag. 

 
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Luleå Kommunföretag AB § 112
 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Luleå kommuns 

bolagskoncern
 Ersättningsnivåer för förtroendevalda i Luleå kommuns bolagskoncern

92



LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-10-10

 
2016/1274-1.1.2.2

Gunilla Lundin

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Luleå Kommunföretag AB, kommunledningsförvaltningen/ekonomikontoret 
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LULEÅ KOMMUN  BILAGA Dnr 1 (2)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet 2016-06-21  

Dokumenttyp
Regeldokument

Dokumentnamn
Bilaga 
ersättningsbestämmelser

Fastställd
 

Giltighetstid
   2017-01-01 – 2018-12-31

Dokumentansvarig
VD Luleå 
kommunföretag AB

Senast reviderad
  

Beslutsinstans
 

Dokument gäller för
Förtroendevalda i 
majoritetsägda 
kommunala bolag

ERSÄTTNINGSNIVÅER FÖR FÖRTROENDEVALDA I 
LULEÅ KOMMUNS BOLAGSKONCERN

Bilagan är kopplad till ”Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
majoritetsägda kommunala bolag inom Luleå kommunkoncern.
 

Årsarvoden för ordföranden   
 Ersättning i kronor

2017
Ordföranden
Luleå Energi AB 150 000
Lulebo AB 130 110
Luleå Hamn AB 60 000
Luleå Lokaltrafik AB 60 000
Luleå Renhållning AB 60 000
Kronan Exploatering AB 40 000
Nordiskt flygteknik Centrum AB 40 000

Uppräkning av årsarvoden görs årligen motsvarande den procentuella 
ökningen av riksdagsledamots skattepliktiga grundarvode. 

 
Arvode för sammanträden mm
 

Fast arvode utgår till opolitiska ledamöter enl tabell. Arvodesnivån 
fastställs inför varje ny mandatperiod.

Bolag Fast arvode/möte 
Luleå Energi AB 3 500 kronor   
Lulebo AB 3 500 kronor   
Luleå Hamn AB 1 500 kronor   
Luleå Lokaltrafik AB 1 500 kronor   
Luleå Renhållning AB 1 500 kronor   
Kronan Exploatering AB 1 000 kronor   
Nordiskt FlygTeknik Centrum AB 1 000 kronor   

95



LULEÅ KOMMUN   Bilaga till ekonomisk ersättning Dnr 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

1 Till samtliga ledamöter utgår ett timarvode om 330 kronor (helt 
grundarvode) för första timmen och med 68 kronor för varje därefter 
påbörjad halvtimme. Timarvode utgår med högst 942 kronor/dag.

2 Till ersättare utgår halvt grundarvode (arvode första timmen) 

3 Till ersättare som tjänstgör i stället för ordinarie ledamot utgår helt 
grundarvode/timarvode. 

Barntillsynskostnader

Ersättning betalas med styrkta underlag, maximalt 500 kronor/dag.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk

Verifierat belopp.

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Verifierat belopp.

Ersättning för justering av protokoll

Till justerare, dock inte till ordinarie ordförande och heltidsarvoderade 
förtroendevalda, utbetalas ersättning med 170 kronor per protokoll när 
justering sker på protokollets förvaringsplats och vid annan tidpunkt än 
det sammanträde som protokollet avser.
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LULEÅ KOMMUN  STYRDOKUMENT Dnr 1 (8)
Bolagskoncern

2016-06-21
Peter Kieri

Dokumenttyp
Regeldokument

Dokumentnamn
Ersättningsbestämmelser

Fastställd Giltighetstid
    2017-01-01– 2018-12-31

Dokumentansvarig
VD Luleå 
Kommunföretag AB

Senast reviderad
 

Beslutsinstans
KF §  

Dokument gäller för
förtroendevalda i Luleå 
kommuns bolagskoncern

 

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL 
FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUNS 
BOLAGSKONCERN

 

 

Förslag
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (8)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 3 (8)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

 

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

§ 1

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i majoritetsägda kommunala 
bolag.  
 
1.1 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag i majoritetsägda kommunala bolag har 
rätt till ersättning enligt bilaga.

Ordförande erhåller ett årsarvode. Det fasta årarvodet för ordförandeskapet 
inkluderar även ersättning för ev dotterbolag.

För styrelseledamöter utgårr ersättning för sammanträdesarvode, ersättning 
för förlorad arbetsinkomst, ersättningar för resekostnader och traktamenten, 
barntillsynskostnader, kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt 
eller svårt sjuk, funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader och 
övriga kostnader enligt §§ 8-12. 

§ 2 Ersättningsberättigade kostnader

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och opolitiska ledamöter har 
rätt till ersättning för 

- förlorad arbetsinkomst, 
- förlorad semesterförmån 
- pensions- och avgångs-/omställningsersättning, 
-  arvode för sammanträde samt ersättning för rese-/barntillsyns-

kostnader,
-  ersättning för kostnader för och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk, 
- ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader samt 
- övriga kostnader om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl 

funnits för dessa kostnader.  

§ 2.1 Ersättningsberättigade sammanträden m m

Följande typer av sammankomster är ersättningsberättigade:
a sammanträde med styrelsen eller revisorer
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 4 (8)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

b protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts för detta

d konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör bolagets verksamhet och som har 
ett direkt samband med förtroendeuppdraget. Styrelseordförandes god-
kännande krävs alltid för att representation vid årsmöten, invigningar, 
måltider etc ska få räknas som ersättningsberättigad

e förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till bolaget

f överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör

g sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 
organ

h överläggning med VD eller annan anställd vid det kommunala bolag den 
förtroendevalde själv tillhör

i överläggning med utomstående myndighet eller organisation

j fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

§ 2.2 Ersättning för justering av protokoll

Till justerare, dock inte till ordinarie ordförande utbetalas ersättning enligt 
bilaga, per protokoll när justering sker på protokollets förvaringsplats och 
vid annan tidpunkt än det sammanträde som protokollet avser.

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST  

§ 3 Förlorad arbetsinkomst

Vid deltagande i sammanträde, förrättning, samt vid justering av protokoll 
utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning utgår för halv eller hel 
dag då ledamoten/ersättaren annars skulle ha arbetat. 

Ersättning utgår med faktisk och redovisad förlorad arbetsinkomst.
Ledamoten/ersättaren ska med intyg visa för vilken tid han/hon har förlorat 
arbetsinkomst.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 5 (8)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare ska utgå med 
belopp motsvarande den inkomstuppgift som lämnats till försäkringskassan 
alternativt med styrkt kostnad för vikarie eller ersättare.
 
§ 3.1 Ersättning för förlorad sjukersättning/sjukpenning
 
I de fall ledamoten/ersättaren förlorar sjukersättning/sjukpenning ska den 
förlorade ersättningen redogöras för via intyg från Försäkringskassan.

Ersättning utgår för halv eller heldag och grundas på kalenderdagsbaserad 
sjukersättning/sjukpenning. 

Ersättning utgår inte till förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid (40 % eller mer).

§ 3.2 Förlorad ersättning från arbetslöshetskassa

I de fall ledamot/ersättare förlorar ersättning från arbetslöshetskassa p g a 
uppdrag i bolaget ersätts denne mot uppvisande av faktiskt och redovisat 
avdrag från arbetslöshetskassan.

§ 4 Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 
verifierat belopp, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad ar-
betsinkomst. 

Utbetalning av ersättning för förlorad semesterförmån sker årligen under 
februari och maj månad.

PENSIONSIONSBESTÄMMELSER FÖR 

FÖRTROENDEVALDA

§ 5

Bestämmelser om pensions- och avgång/omställningsersättning samt rätten 
till ersättning för förlorad semesterförmån regleras inom respektive bolag. 
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 6 (8)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

 
ARVODEN MM

§ 6 Årsarvode

Årsarvodena fastställs inför varje mandatperiod och ska justeras årligen 
däremellan med belopp som motsvarar den procentuella ökningen av en 
riksdagsledamots grundarvode.

§ 7 Arvode för sammanträden mm

Arvoden för sammanträden fastställs en gång per mandatperiod. 

Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde eller motsvarande 
eller per dag för sammanträde eller motsvarande med ett fast belopp som 
kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.

Till ersättare som tjänstgör i stället för ordinarie ledamot utgår timarvode. 
Till ersättare utgår halvt timarvode. 

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 
motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än 
det som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

§ 8 Resekostnader och traktamenten

Kostnader för resor, överstigande 10 km enkel väg, till och från samman-
träden eller motsvarande (räknat från bostaden) ersätts enligt tillämpligt 
avtal för respektive kommunalt bolag.  Ersättning för parkeringsutgift gäller 
endast under förutsättning att resans längd överstiger 10 km enkel väg.

§ 9 Barntillsynskostnader

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 
tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 7 (8)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen.

§ 10 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 
sjuk

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt 
eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående.

§ 11 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och 
liknande.

§ 12 Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i 11-14 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Hur man begär ersättning 
För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller 
kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till bolagets VD eller till 
annan som utsetts att ta emot dem.

Utbetalning
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 8 (8)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Årsarvoden betalas ut utan föregående anmälan med en tolftedel per månad. 
Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut i efterskott en gång per månad.

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast 
inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande som 
förlusten avser.

Ev yrkanden om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas 
senast inom två år från pensionstillfället.

Ev yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas 
senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande, som 
förlusten avser.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas 
senast inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande, 
som förlusten avser.

TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av Luleå 
Kommunföretag AB.
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