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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-02-09

Information om vuxenutbildningen och svenska för
invandrare, SFI
Ärendenr 2016/204-XXX

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

Sammanfattning av ärendet
Skolverket (Marita Björkman och Märit Hemphälä) informera om
Vuxenutbildningen och Svenska för invandrare, SFI.

Sofia Riström
Utvecklare

3

1 (1)
Ärendenr
2016/204-XXX

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-01-13

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2016/57-3.5.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar.
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1 (1)
Ärendenr
2016/57-3.5.3.1

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-03-03

Information om modulbostäder
Ärendenr 2016/313-2.6.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om modulbostäder

5

1 (1)
Ärendenr
2016/313-2.6.1.1

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-03-04

1 (1)
Ärendenr
2016/343-3.1.1.3

Information om markanvisningsprocessen för Kronan
etapp 1
Ärendenr 2016/343-3.1.1.3

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

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om markanvisningsprocessen för
Kronan etapp 1.
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LULEÅ KOMMUN

PLAN

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2016-02-29

1 (1)
Ärendenr
2016/304-1.3.2.2

Information om interna kontrollplaner 2016 för Luleå
kommunkoncern
Ärendenr 2016/304-1.3.2.2

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

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om de kontrollplaner som tagits fram i
respektive nämnd och bolagsstyrelse för 2016. Kommunstyrelsen ska årligen
ges en samlad bild över samtliga nämnder och bolagsstyrelser i
kommunkoncernen för att därigenom kunna utöva sin uppsiktsplikt.

Informationen skickas även till
Kommunens revisorer.

7

Interna kontrollplaner 2016
Luleå kommunkoncern

8

Innehållsförteckning
1 Kommunledningsförvaltning ............................................................................................................. 3
2 Arbetsmarknadsförvaltning................................................................................................................ 3
3 Räddningstjänst .................................................................................................................................... 4
4 Barn- och utbildningsnämnd .............................................................................................................. 4
5 Fritidsnämnd .......................................................................................................................................... 5
6 Kulturnämnd.......................................................................................................................................... 5
7 Miljö- och byggnadsnämnd ................................................................................................................ 6
8 Socialnämnd ........................................................................................................................................... 6
9 Stadsbyggnadsnämnd .......................................................................................................................... 7
10 Luleå Energi AB Koncernen ................................................................................................................ 8
11 Lulebo AB ............................................................................................................................................... 8
12 Luleå Lokaltrafik AB ............................................................................................................................ 8
13 Luleå Renhållning AB .......................................................................................................................... 9
14 Luleå Hamn AB ..................................................................................................................................... 9
15 Nordiskt FlygTeknik Centrum AB .................................................................................................. 10
16 Kronan Exploatering AB .................................................................................................................... 10

KS uppsiktsplikt intern kontroll, planering

2(10)

9

1 Kommunledningsförvaltning
1.1.1 SERVICE
Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Upphandling/Inköp/Avtal

Säkerställa att det finns
förattesterade
beställningsunderlag till
leverantörsfakturorna

Stickprov

12

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

1.1.2 EKONOMI

2 Arbetsmarknadsförvaltning
2.1.1 SAMHÄLLE
Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Samordning

Vårdplaner
genomförandeplaner
ensamkommande barn

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Kontroll av rutiner kring
avvikelsehantering på boendena
för ensamkommande barn

Kontroll av alla

9

Kontroll av utvecklingsplaner
för personer på
arbetsmarknadsinriktade
insatser

Stickprov

9

Kontroll av individuella
studieplaner på
vuxenutbildningen

Stickprov

12

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Kontrollera rutiner kring
återsökningar av bidrag från

Stickprov

9

2.1.2 SERVICE

Jämställdhet

2.1.3 EKONOMI
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Migrationsverket.

3 Räddningstjänst
3.1.1 SERVICE
Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Tillgänglighet

Kontroll av tillgängligheten hos
handläggarna inom
samhällsskyddsavdelningen.

Statistik

9

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Övrigt Service

Kontrollera att
handläggningstiden för tillstånd
inte överstiger tre månader.

Stickprov

16

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

3.1.2 EKONOMI

4 Barn- och utbildningsnämnd
4.1.1 SAMHÄLLE
Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Samhälle

Anmälan och utredning
gällande kränkande behandling

Kontroll av alla

16

Färre elever som röker, dricker
alkohol eller använder narkotika

Statistik

16

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Registrering och uppföljning av
elevers närvaro/frånvaro

Stickprov

12

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Statistik

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Upphandling/Inköp/Avtal

Köptrohet

Statistik

12

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Statistik

12

4.1.2 SERVICE

Jämställdhet

4.1.3 EKONOMI
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5 Fritidsnämnd
5.1.1 SERVICE
Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Dokumentation av egna
anläggningar

Kontroll av alla

9

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Övrigt Service

Registervård

Kontroll av alla

9

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Medarbetare

Timanställningar

Stickprov

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Tillgänglighet

Säkerställa att roller och ansvar
är tydliga gällande drift av
förvaltningens "information" på
externa webben www.lulea.se

Kontroll av alla

12

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

Säkra rutiner att verksamhetens
intäkter redovisas i
ekonomisystemet

Stickprov

9

5.1.2 MEDARBETARE

5.1.3 EKONOMI

6 Kulturnämnd
6.1.1 SERVICE

6.1.2 EKONOMI
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7 Miljö- och byggnadsnämnd
7.1.1 SAMHÄLLE
Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Demokrati/Delaktighet

Bra och rättsäkra rutiner

Stickprov

16

Enhetlig registrering

Stickprov

9

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Tillgänglighet

Uppdaterad hemsida för
information till medborgare och
kunder

checklista

9

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Arbetsmiljö

Säkerställa att förvaltningen har
en bra arbetsmiljö

Enkät

9

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

7.1.2 SERVICE

7.1.3 MEDARBETARE

7.1.4 EKONOMI

8 Socialnämnd
8.1.1 SERVICE

8.1.2 EKONOMI

KS uppsiktsplikt intern kontroll, planering
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9 Stadsbyggnadsnämnd
9.1.1 SAMHÄLLE
Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Samhälle

Säkerställ ansvarfördelningen i
huvudprocessen "Skapa
förutsättningar för tillväxt och
utveckling"

Kontroll av alla

9

Säkerställ att
säkerhetsbesiktning av samtliga
lekplatser genomförs årligen.

Kontroll av alla

8

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Kompetensförsörjning

Säkerställ att alla projektledare
har erforderliga
utbildningar/intyg

Kontroll av alla

9

Övrigt Medarbetare

Säkerställ att
rehabiliteringsinsatser påbörjas
enligt rehabiliteringsriktlinjer

Kontroll av alla

9

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Upphandling/Inköp/Avtal

Säkerställ att behöriga beställare
följer de nya inköpsriktlinjerna

Stickprov

12

Otillbörliga förmåner

Säkerställ att
samtliga medarbetare och
förtroendevalda har kännedom
om de etiska riktlinjerna

Ej bestämd

8

Kostnadseffektivitet

Säkerställ att vinterväghållning
utförs i enligt med
servicedeklarationens utfästelse

Kontroll av alla

12

Säkerställ att avskrivningstid
som tillämpas vid
komponentavskrivning stämmer
överens med
underhållsplanernas intervall

Kontroll av alla

12

Försenade betalningar

Stickprov

12

Säkerställ att in- och
utbetalningar av bidrag hanteras
korrekt

Stickprov

12

Säkerställ att förvärv eller
avyttring av fastighet hanteras
korrekt

Kontroll av alla

12

9.1.2 SERVICE

9.1.3 MEDARBETARE

9.1.4 EKONOMI

Övrigt Ekonomi
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Säkerställ att slutmöten
genomförs med internbeställare
(Avdelning investering)

Stickprov

9

Säkerställ att slutmöten
genomförs med leverantör
(Avdelning investering)

Stickprov

9

10 Luleå Energi AB Koncernen
10.1.1

SERVICE

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

10.1.2

EKONOMI

11 Lulebo AB
11.1.1

11.1.2

SERVICE

EKONOMI

12 Luleå Lokaltrafik AB
12.1.1

SERVICE

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

KS uppsiktsplikt intern kontroll, planering
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12.1.2

EKONOMI

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Internrevision Miljö

Stickprov

Internrevision Ledningens
ansvar

Stickprov

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Internrevision Behandla avfall
Storheden

Stickprov

6

Internrevision Hämta avfall
brännbart/matavfall

Stickprov

6

Internrevision Hämta avfall
verksamhetsavfall

Stickprov

6

Internrevision Hämta avfall ÅVS

Stickprov

6

Internrevision Ta emot avfall
ÅVC

Stickprov

6

Internrevision Drift och
underhåll

Stickprov

6

Internrevision Behandla avfall
Sunderbyn

Stickprov

6

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

13 Luleå Renhållning AB
Kontrollområde

13.1.1

SERVICE

Jämställdhet

13.1.2

EKONOMI

14 Luleå Hamn AB
14.1.1

SERVICE

KS uppsiktsplikt intern kontroll, planering
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14.1.2

EKONOMI

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

15 Nordiskt FlygTeknik Centrum AB
15.1.1

SERVICE

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

15.1.2

EKONOMI

16 Kronan Exploatering AB
16.1.1

SAMHÄLLE

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Samordning

Kontroll av att samordningen
med Luleå kommun är väl
fungerande.

checklista

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Ändamålsenlig verksamhet

Säkerställ att gällande regelverk
för informationssäkerhet
tillämpas

Stickprov

12

Jämställdhet

Säkerställ att
jämställdhetsanalyser görs
utifrån könsuppdelad statistik

Kontroll av alla

12

Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Övrigt Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

16.1.2

16.1.3

SERVICE

EKONOMI

KS uppsiktsplikt intern kontroll, planering
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LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 14 mars 2016
Ärendenr 2015/1675-00

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
2016-02-23

Inbjudan - Konferensen 'Hållbar regional utveckling
den 24 maj 2016 i Stockholm

Trafikverket
2016-02-23

Inbjudan till information om Nattågsutredningen

Kommunförbundet
Norrbotten
2016-02-26

Inbjudan Trygghetskonferensen

18

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2015-10-14

§ 93
Yttrande på medborgarförslag om att Luleå kommuns
hallhyrors förfallodatum sammanfaller med utbetalning av
lokala aktivitetsstödet (LOK) till idrottsförerningar inom
Luleå kommun
Ärendenr 2015/123-008

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande med
rekommendation till kommunstyrelsen att avslå medborgarförslag om att
Luleå kommuns hallhyror förfallodatum sammanfaller med utbetalning av
lokala aktivitetsstödet (LOK) till idrottsföreningar inom Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Bolin föreslår i ett medborgarförslag att Luleå kommuns hallhyrors
förfallodatum ska sammanfalla med utbetalning av det lokala aktivitetsstödet
till idrottsföreningar inom Luleå kommun. Han skriver vidare att i dagsläget
betalar en förening 10 000 kr per månad till kommunen för de halltider
föreningen använder. Samtidigt kan föreningen beviljas lokalt aktivitetsstöd
för samma period, men stödet gäller halvårsvis med utbetalning i mitten av
perioden. Föreningsmedlemmar måste därför bedriva försäljningsaktiviteter
för att kunna betala hallhyrorna, som rimligtvis borde kunna regleras mot det
aktivitetsstöd föreningen upparbetar under samma period.

Beskrivning av ärendet
Lokalt aktivitetsstöd (LOK) är ett stöd som föreningar i Luleå kommun kan
söka två gånger per år, 25 februari och 25 augusti. Den första perioden (25
februari) gäller aktiviteter genomförda 1 juli-31 december året innan och den
andra perioden (25 augusti) gäller aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni
innevarande år. Utbetalning sker i mars respektive september. På samma sätt
kan föreningar tillhörande riksidrottsförbundet (RF) söka LOK från staten via
RF vid samma datum.
Föreningar som söker LOK beslutar själva vad aktivitetsstödet ska användas
till i föreningen. Det är inte reglerat i LOK bestämmelserna att stödet ska gå
till hallhyror. Vi har i kommunen ett antal föreningar som inte har några
hallhyror och de är ändå stödberättigade, t.ex. orienteringsklubbarna.
En förening som har hallhyra för exempelvis en hösttermin (liknande
Gammelstads BBK som förslagsställaren hänvisar till) får också LOK-stöd

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Fritidsnämnden

2015-10-14

utbetalt under hösten, detta stöd härrör sig dock från genomförda aktiviteter
under våren samma år. Föreningen får alltså under höstterminen en
utbetalning av LOK (september) och fyra hyresfakturor från Luleå kommun.
På samma sätt får samma förening en utbetalning av LOK under våren (mars)
och 4-5 hyresfakturor. Totalt fakturerades GBBK 95 000 kronor för hallhyror
under 2014. För samma år fick GBBK aktivitetsstöd från Luleå kommun på
drygt 61 000 kronor och från staten via RF på drygt 147 000 kronor.
Att börja göra ändringar i kommunens ekonomisystem för att fakturors
förfallodatum ska senareläggas, då det redan görs utbetalning två gånger per
år anser fritidsförvaltningen vara ett onödigt ingrepp.
Med ovanstående som underlag föreslår fritidsförvaltningen att
fritidsnämnden ska godkänna detta som sitt yttrande och rekommendera
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner
att fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag från Andreas Bolin, 2015

Beslutet skickas till
Kansliet
Kommunstyrelsen
Andreas Bolin

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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2015-04-27

§ 104
Medborgarförslag om att Luleå kommuns hallhyrors
förfallodatum sammanfaller med utbetalning av lokala
aktivitetsstödet (LOK) till idrottsföreningar inom Luleå
kommun
Ärendenr 2015/460-008

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

Sammanfattning av ärendet
Andreas Bolin föreslår i ett medborgarförslag att Luleå kommuns hallhyrors
förfallodatum ska sammanfalla med utbetalning av det lokala aktivitetsstödet
till idrottsföreningar inom Luleå kommun.
I dagsläget betalar en förening 10 000 kr per månad till kommunen för de
halltider föreningen använder. Samtidigt kan föreningen beviljas lokalt
aktivitetsstöd för samma period, men stödet gäller halvårsvis med utbetalning
i mitten av perioden. Föreningsmedlemmar måste därför bedriva
försäljningsaktiviteter för att kunna betala hallhyrorna, som rimligtvis borde
kunna regleras mot det aktivitetsstöd föreningen upparbetar under samma
period.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Andreas Bolin

Beslutet skickas till
Andreas Bolin
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Emma Aludden

2016-02-15

1 (2)
Ärendenr
2016/241-3.1.1.3

Planuppdrag - detaljplan för del av Luleå centrum, kv.
Fågeln
Ärendenr 2016/241-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Luleå centrum, kv. Fågeln.
Förslag till ny detaljplan föreläggs kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet.
En planläggning av området har två syften, dels att möjligöra byggnation av
bostäder i form av ett nytt stadskvarter på utfylld mark, samt att möjligöra en
förbättrad strandpromenad runt varvet.

Området ligger i södra hamn, söder om västra Varvsgatan och Varvet fram till
Rådstugatans förlängning. År 2008 erhöll NCC Construction markanvisning
för kv. Fågeln. En detaljplan för området antogs av kommunfullmäktige 200903-30 men detaljplanen vann aldrig laga kraft.
Sedan dess har förutsättningarna förändrats; en ny översiktsplan, en ny plan-,
och bygglag samt nya nationella bullerregler har börjat gälla. I
översiktsplanen, Vision 2050, är området utpekat som ett nytt område för
bostäder och arbetsplatser i centrum. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer
med anledning av detta att det är möjligt att pröva en ny detaljplan.
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2 (2)
Ärendenr
2016/241-3.1.1.3

Översiktsplanen förordar för området tät bebyggelse med blandning av
bostäder och arbetsplatser. Högre bebyggelse än 4-5 våningar kan tillåtas
beroende på arkitektonisk gestaltning, sammanhang och bidrag till
stadsbilden. Höga kvalitetskrav skall ställas på arkitekturen.
För området förespråkar Stadsbyggnadsförvaltningen ett nytt stadskvarter
som ansluter till Luleås kvartersstruktur. En bred kaj runt bebyggelsen skall
säkerställa allmänhetens tillgång till vattnet.
Planen kommer också att innefatta ett område som sträcker sig runt kv.
Hägern. Detta för att möjliggöra utfyllnad och skapa en bred sammanhållen
strandpromenad från Oscarsvarv till Södra hamn. Strandpromenaden ligger
idag på kvartersmark genom servitut.
I planarbetet kommer tonvikt läggas på arkitektonisk utformning av ny
bebyggelse, påverkan på stadsbilden samt allmänhetens tillgång till strand
och kaj.
Planen handläggs med utökat förfarande.
Mot bakgrund av stadsbyggnadsförvaltningens redogörelse föreslår
Samhällsutvecklingskontoret att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till
stadsbyggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för kv. Fågeln och att
förslag till ny detaljplan föreläggs kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Illustration med avgränsning av planuppdraget.

Anna Lindh Wikblad
Chef, Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsnämnden
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Kommunledningsförvaltningen/Samhällsutv
ecklingskontoret
Samhällsutvecklingskontoret
2016-03-04
Anders Bylund

Detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken 17:32
och del av Räfsan 2
Ärendenr 2016/341

Kommunledningsförvaltningen/Samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för del av Porsödalen, del av Ytterviken
17:32 och del av Räfsan 2. Planen ska sedan beslutas av kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet.
Föreslaget planområde utgörs till största delen av ”Lilla Mjölkuddsberget”, ett
planlagt naturområde i befintligt industriområde i Porsödalen. Området
gränsar mot järnvägen i sydväst och är i övrigt planlagd mark för
småindustrier.
Området är anslutet till det allmänna vägnätet genom Depåvägen i öster.
Området innefattar eventuellt även delar av fastigheten Räfsan 2 (Beijers
fastighet) där samordning av ny cirkulationsplats kan vara nödvändig för
ytterligare trafikanslutning. I övrigt berörs endast kommunal mark.
Enligt översiktsplanen från 2013 ska Porsödalen så långt som möjligt förtätas
med ytterligare arbetsplatser och på sikt få en större blandning av
verksamheter. Området berör av reservat för nytt dubbelspår Boden-Luleå
och Norrbotniabanan. Detta riksintresse bedöms kunna beaktas även vid en
planläggning enligt förslag.
Samhällsutvecklingskontoret delar Stadsbyggnadsförvaltningens slutsatser
och föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till
Stadsbyggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Porsödalen med
utökat förfarande och att förslag till ny detaljplan sedan beslutas av
kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet
Det fortsatta arbetet med bebyggelseplaneringen i Kronandalen visar att den
kommunala verksamheten på Logementet lämpligen bör flyttas tidigare än
man bedömt förut. Det underhand ändrade synsättet om hur området ska
exploateras innebär att såväl marken där Logementet som marken där
återvinningscentralen och återvinningsmarknaden (ÅVC/ÅVM) är placerade,
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2016-03-04
Anders Bylund

redan är viktiga för utformningen och tillkomsten av den nya bebyggelsen i
Kronandalen. Det pågår även en översyn av andra kommunala verksamheter
som kan komma att behöva ny lämplig placering.
En omlokalisering av verksamheten vid ÅVC/ÅVM och Logementet samt
eventuell annan ytkrävande kommunal verksamhet bör därför utredas. En
samordning av processerna för ny lokalisering av verksamheterna bedöms
kunna effektivisera planeringsarbetet och det kan även finnas
samordningsvinster mellan verksamheterna om de placeras nära varandra.
Föreslaget planområde utgörs till största delen av ”Lilla Mjölkuddsberget”, ett
planlagt naturområde i befintligt industriområde i Porsödalen.

Området gränsar mot järnvägen i sydväst och är i övrigt planlagd mark för
småindustrier.
Området är anslutet till det allmänna vägnätet genom Depåvägen i öster.
Området innefattar eventuellt även delar av fastigheten Räfsan 2 (Beijers
fastighet) där samordning av ny cirkulationsplats kan vara nödvändig för
ytterligare trafikanslutning. I övrigt berörs endast kommunal mark.
Området är den enda kvarvarande obebyggda marken i ett mer centralt läge i
tätorten där gemensamma lokaliseringar av kommunala verksamheter
bedöms vara möjligt. Den delen av Porsödalen har i ett tidigt skede utretts
översiktligt som lokalisering för ÅVC/ÅVM. Det alternativet bedömdes då
som kostsamt och med stora miljöingrepp. I senare skede har beslut fattats att
befintliga kraftledningar, på berget och parallellt med järnvägen, ska
avvecklas vilket minskar kostnaderna och ger mer användbar areal. Området
bedöms nu vara tillräckligt stort för att inrymma flera kommunala
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verksamheter. Det medför ett behov av att berget schaktas ner.
Täktverksamheten kommer att utgöra en del av detaljplanen.
Enligt översiktsplanen från 2013 ska Porsödalen så långt som möjligt förtätas
med ytterligare arbetsplatser och på sikt få en större blandning av
verksamheter. Området berör av reservat för nytt dubbelspår Boden-Luleå
och Norrbotniabanan. Detta riksintresse bedöms kunna beaktas även vid en
planläggning enligt förslag.

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
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Anders Bylund

2016-03-01

Direktiv elbussprojektet
Ärendenr 2016/327

Kommunledningsförvaltningen/Samhällsutvecklingskontoret förslag
till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. godkänna projektdirektivet för Utveckling av elbusstrafik i Luleå.
2. anslå 500 000 kronor per år i tre år från ”Strategiska
utvecklingsinsatser” och ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att
leda arbetet.

Sammanfattning av ärendet
Stadsmiljöavtalet gav ett trettiotal kommuner möjlighet att söka medel för
investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken. Luleå kommun beslöt att
lämna in en ansökan för att kunna påbörja införandet av elbussar parallellt
med biogasbussar. Linje 6 mellan Porsön och Kronan är den linje som valts ut
att bli den första elbusslinjen i Luleå.
I december 2015 beviljade Trafikverket ansökan vilket innebar att kommunen
får 50 % av sökt kostnad för:
• Två laddstationer för elbussar på Porsön respektive Kronan (Linje 6)
5 mkr (total kostnad 10 mkr)
• Upprustning av samtliga hållplatser på linje 6 (cirka 40 stycken)
3 mkr (total kostnad 6 mkr)
För att få del av bidraget krävs också att kommunen genomför ett antal
angivna motprestationer under perioden 2016 – 2018.
Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram ett förslag till projektdirektiv för
koordinering av det arbete som måste bedrivas i flera olika delprojekt. Syftet
med projektet är att göra hela arbetet till ett ”märkesprojekt” för Luleå som
visar på kommunens arbete med hållbarhet och viljan att ligga i teknisk
framkant för att skapa hållbara städer och transporter.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Stadsbyggnadsnämnden får ett
anslag på 500 000 kronor per år under åren 2016 – 2018, från anslaget för
Strategiska utvecklingsinsatser, för att projektleda arbetet.

Beslutsunderlag
Projektdirektiv för Utveckling av elbusstrafik i Luleå, 2016-03-02.
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Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunikationskontoret
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Energi AB
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Projektdirektiv för Utveckling av elbusstrafik i Luleå
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Luleå beslutade 2012-06-19 att ”Luleå kommun ska
starta ett bussprojekt för förnyelsebara drivmedel med kombinationen biogas och el
under 2012/2013”.
Sedan dess har Luleå Lokaltrafik AB, LLT, följt utvecklingen av elbussdrift i
Sverige och utomlands och såg under 2015 att nu börjar några kommuner
lämna försöksstadiet och övergår i reguljär drift.
Stadsmiljöavtalet gav ett trettiotal kommuner möjlighet att söka medel för
investeringar i infrastruktur för kollektivtrafiken. Luleå kommun beslöt att
lämna in en ansökan för att kunna påbörja införandet av elbussar parallellt
med biogasbussar. Arbetet med ansökan bedrevs intensivt under oktober
2015 i samverkan mellan Samhällsutvecklingskontoret, Luleå Lokaltrafik och
Stadsbyggnadsförvaltningen. Ansökan undertecknades av
kommunstyrelsens ordförande och skickades in till Trafikverket den 16
november.
I december 2015 beviljade Trafikverket ansökan vilket innebar att kommunen
får 50 % av sökt kostnad för:
•
•

Två laddstationer för elbussar på Porsön respektive Kronan (Linje 6)
5 mkr (total kostnad 10 mkr)
Upprustning av samtliga hållplatser på linje 6 (cirka 40 stycken)
3 mkr (totala kostnad 6 mkr)

Linje 6 mellan Porsön och Kronan är den linje som valts ut att bli den första
elbusslinjen i Luleå.
För att få del av bidraget krävs också att kommunen genomför ett antal
angivna motprestationer under perioden 2016 – 2018.
- Slutförande av detaljplan för den nya stadsdelen Kronandalen och påbörja
byggandet av infrastruktur samt ge markanvisningar för uppförandet av
bostäder. Arbetet pågår på Stadsbyggnadsförvaltningen i samverkan med
Kronan Exploatering AB. Det är viktigt att elbusstrafikens behov tas med i
detta arbete.
- Finansiering av investeringskostnaden för elbussar samt den högre driftkostnad
som initialt blir följden av att endast en linje kan trafikeras med elbussar. Detta
påverkar omloppen och flexibiliteten i bussutnyttjandet med högre kostnader som
följd. LLT måste snarats ta fram kravspecifikationer på elbussar och
påbörja upphandling. Till detta måste också byggandet av en

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON/ VÄXEL

MOBILTELEFON

Luleå kommun
Samhällsutvecklingskontoret

Stadshuset

0920 - 45 30 00

070 - 319 39 37

DIREKT
971 85 LULEÅ

PLUSGIRO

anders.bylund@lulea.se
BANKGIRO

0920 - 45 42 33
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skötselanläggning för elbussar projekteras och byggas. Kostnaden för
denna skötselanläggning bedöms till cirka 12 mkr.
- Etablera ett Mobilitetskontor. Stadsbyggnadsförvaltningen påbörjar arbetet
med mobilitetsåtgärder under 2016 för att sedan under 2017 få sådan
omfattning att det kan sägas att ett ”mobilitetskontor” är etablerat i
kommunens verksamhet.
- Delta i arbetet med att ta fram en regional trafikstrategi, SARETS. Arbete
pågår i samverkan med Trafikverket, den regionala
kollektivtrafikmyndigheten och kommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden och
Kalix. En färdig strategi bedöms vara framtagen under vintern 2016.
- Använda resvaneundersökningen (RVU 2015) som ett underlag för kommande
utvärdering av satsningar på elbussar. Resvaneundersökningen kommer att
presenteras under februari 2016.
- Utbyggnad av gång- och cykelvägar och åtgärder för kollektivtrafiken.
Stadsbyggnadsnämnden investeringsbudget för åren 2016, 2017 och 2018
innefattar gång- cykel och kollektivtrafikåtgärder för knappt 70 mkr.
- Hastigheter anpassade för oskyddade trafikanter. Stadsbyggnadsförvaltningen
arbetar med en hastighetsöversyn för samtliga gator i Luleå.
- Parkeringsstrategi och parkeringstal. Parkeringstalen ska antas av
kommunfullmäktige i början av 2016 medan parkeringsstrategin planeras
till årsskiftet 2016-17.
Arbetet med att införa elbusstrafik på en linje kräver att flera olika parter är
inblandade och flera olika aktiviteter måste samverka för att önskvärt
resultat enligt de krav Stadsmiljöavtalet ställer kan uppfyllas.
Därför ska arbetet genomföras i projektform enligt detta direktiv.

Syfte
Syftet med projektet är att göra hela arbetet till ett ”märkesprojekt” för Luleå
som visar på kommunens arbete med hållbarhet och viljan att ligga i teknisk
framkant för att skapa hållbara städer och transporter.
Därför finns en ambition att förutom kommunens egen organisation också
involvera näringslivet och universitetet. Bland annat bör arbetet med
införande av elbussar samverka med det arbete med infrastruktur för elbilar
som pågår i Luleå.
Projektet ska därför också på ett modernt och tydligt sätt kommunicera
arbetet med införandet av elbussar och de effekter detta för med sig.
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Avgränsning och omfattning
Projektet ska koordinera de olika insatser och delprojekt som måste
genomföras och säkra dess finansiering. Åtgärder enligt ansökan ska
genomföras och en grund ska läggas för vidareutveckling av kollektivtrafik
med elbussar.
Projektet är avgränsat till de åtgärder som anges i ansökan till
Stadsmiljöavtalet men samverkan måste ske med övrig kommunal
verksamhet. Särskilt planeringsarbetet och byggandet av infrastruktur i
Kronandalen.
Arbetet ska bedrivas med hänsyn till god samhällsekonomi och uppfylla
intentionerna i kommunens översiktsplan om social, ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
I arbetet ska också ingå att undersöka möjligheterna till andra former av
medfinansiering för motprestationerna; klimatklivet, EU-fonder etc. och
involvera intressenter inom näringslivet och universitetsvärlden.

Resultat
Arbetet ska resultera i att åtgärder har vidtagits i sådan omfattning att
kommunen uppfyller åtagandena i Stadsmiljöavtalet så att vi kan
tillgodogöra oss hela statsbidraget samt att en grund är lagd för vidare
utveckling av elbusstrafik i Luleå.

Organisation
Uppdragsgivare: Kommunstyrelsen/Kommundirektören
Projektägare:

Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadsförvaltningen

Styrgrupp:

Peter Kieri, Kommunledningsförvaltningen, ordf.
Mikael Lekfalk, Kommundirektör från 2016-04-04
Anders Bylund, Samhällsutvecklingskontoret
Bengt Jonsson, Stadsbyggnadsförvaltningen
Karl-Johan Gramner, Luleå Lokaltrafik AB
Roger Jönsson, Kommunikationskontoret

Styrgruppen kan kompletteras beroende på hur arbetet organiseras och vilka
parter som deltar.
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LULEÅ KOMMUN

Version

Samhällsutvecklingskontoret

2016-03-02

1.0-1

Projektgrupp:

Fastställs i samråd mellan utsedd projektledare och
styrgruppen.

Referensgrupp:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Preliminära delprojekt:
Kommunikationsplan

KKT

Planering och byggande av laddstationer

SBF

Inköp av elbussar

LLT

Byggande av skötselanläggning för elbussar

LLT

Upprustning av hållplatser längs linje 6

SBF

Fullföljande av planer och markanvisning för Kronandalen

SBF/SUTK

Etablera ett ”mobilitetskontor”

SBF

Slutföra arbetet med SARETS

SBF

Använda RVU för utvärdering

SUTK

Utbyggnad av gång- och cykelvägar och
åtgärder för kollektivtrafiken.

SBF

Hastigheter anpassade för oskyddade trafikanter.

SBF

Parkeringsstrategi och parkeringstal.

SBF

Intressenter
Följande kommunala bolag måste involveras i projektet:
-

Luleå Lokaltrafik AB

-

Luleå Energi AB

-

Kronan exploatering AB
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LULEÅ KOMMUN

Version

Samhällsutvecklingskontoret

2016-03-02

1.0-1

Tidplan
Arbetet måste inledas snarast och SBF ska senast 1 april presentera förslag på
projektbeskrivning och hur arbetet ska genomföras med huvudprojekt och
delprojekt och respektive delprojektledare och arbetsgrupper.
Nedan visas en grov tidplan för hela projektet.
2016

- utarbeta en plan för hur projektet ska genomföras, säkerställa
kommunens finansiering samt involvera alla nödvändiga parter,
internt och externt, i projektet
- redovisning av plan till Trafikverket om hur uppföljningen
kommer att läggas upp (senast juni)
- upphandling bussar
- projektering av fysisk infrastruktur för laddstationer och
skötselanläggning samt byggstart

2017

- byggande av nödvändig infrastruktur
- trafikstart

2018

- drift
- uppföljning och utvärdering enligt Trafikverkets mall

2019

- slutrapport till Trafikverket

Anne Karlenius
Kommundirektör
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2016-02-26

1 (2)
Ärendenr
2016/297-3.5.1.1

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om
medfinansiering av projektet Arcticlean
Ärendenr 2016/297-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:
1. anslå 31 317 kr till projektet Arcticlean 1,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
IUC Norrbotten ansöker om 31 317 kr till offentlig medfinansiering av
projektet Arcticlean 1 under perioden 2016-2017. Projektet är ett första steg för
att göra affärer av avfall och restprodukter från regionens industri. I projektet
ska 30 basindustrianläggningar analyseras för att få en första bild av
affärsmöjligheterna avseende avfall och restprodukter. Om denna första fas av
Arcticlean faller väl ut är tanken att gå vidare och etablera en ny typ av
industri på Nordkalotten som skapar värden av restprodukter.
Finansiering söks inom Interreg Nord och huvudsökande är Digipolis i Kemi.
Svensk medsökande är IUC Norrbotten och norsk partner är Sintef Nord AB
med placering i Tromsö. Projektet kostar total 400 000 Euro. I Norrbotten söks
medfinansiering från länsstyrelsen (142 tkr), landstinget (142 tkr), Piteå
kommun (31 tkr) och Luleå kommun (31 tkr). Dessutom söks 94 tkr från
Nordkalottrådet.
Tillväxtkontoret menar att det är ett intressant initiativ med stor potential.
Projektet utgår från Nordkalottens starka industrier och försöker skapa
värden av restprodukter. Genom att se över nationsgränserna ökar antalet
möjligheterna till matchningar mellan företag. Tillväxtkontoret välkomnar
dessutom att Luleås två vänorter på Nordkalotten har centrala roller i
projektet.

Beslutsunderlag



Ansökan om medfinansiering till projektet Arcticlean, bilaga
Projektbeskrivning gällande projektet Arcticlean, bilaga

Håkan Wiklund
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2016-02-26

Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
IUC Norrbotten
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Ärendenr
2016/297-3.5.1.1
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Typ

EU-medel/Europeiskt territoriellt samarbete/Nord/2
Entreprenörskap/

Status

Skickad

Sparad

2016-02-01

Mottagare

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Allmänna uppgifter
Projektets namn

Arcti©Lean1

Projektets startdatum

2016-06-01

Projektets slutdatum

2017-05-31

Programgeografi

Nord

Till vilken typ av projekt söker ni stöd?

Projekt

Stödsökande
Land

Finland

Län/Region

237 - Lappland [FI_18]

Kommun

663 - Kemi [FI_1803]

Organisationsnummer

0935441-1

Organisationsnamn

Kemin Digipolis Oy

Arbetsställenamn

Digipolis

Arbetsställenummer
Arbetsställets postadress

Tietokatu 6

Arbetsställets postnummer

94600

Arbetsställets postort

Kemi

Besöksadress

Tietokatu 6

Firmatecknare

Kimmo Heikka

Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

Kemin Digipolis Oy är ett
näringslivsutvecklingsbolag. Kemin Digipolis Oy ägs
av Kemi stad Torneå stad, Keminmaa kommun,
Tervola kommun, Simo kommun och Universitetet i
Uleåborg. Kemi stad är den största ägaren och
Digipolis Oy är en del av Kemi-koncernen.
Centrum av Digipolis Oy:s verksamhet finns på
Digipolis - Teknikbyn i Kemi. Digipolis Oy har lång
erfarenhet av gränsöverskridande affärsaktivering.
Utvecklingsverksamheten sträcker sig till hela
Lappland och nationen. Digipolis Oy har haft
internationellt samarbete under hela historien fr o m
1993 och speciellt med svenska och norska aktörer.
Verksamheten och tjänsterna:
-utveckling av innovativa affärsmiljöer
-rådgivning till innovativa start-ups och
tillväxtföretag
-Invest In Lapland -verksamhet
-Partnerbook - "företagens Facebook"
-Arktisuus -pilotet för att främja exporthandel
-Service business utvecklingsprogram för Industri,
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circulär ekonomi och gruvor
-industrins sidoflöden
-samarbete inom forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet
-industrin, circulär ekonomi, gruvor
-industriellt träbyggande
Är organisationen momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?
Är organisationen offentlig?

Ja
Ja

Kontaktperson
Namn

Kimmo Heikka

Telefon

+358405558020

E-post

kimmo.heikka@digipolis.fi

Projektledare
Namn

Seppo Ahola

Telefon

+358400249620

E-post

seppo.ahola@digipolis.fi

Ekonomi
Namn

Kemin Rätinki Oy

Telefon

+358440221617

E-post

mirja.kauppi@ratinki.fi

Betalningssätt

BIC/IBAN

Ange nummer för valt betalningssätt

FI2451310020138724/OKOYFIHH

Medsökande
Land

Sverige

Län/Region

259 - Norrbotten [SE_25]

Kommun

983 - Luleå [SE_2580]

Organisationsnummer

556576-4791

Organisationsnamn

Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB

Arbetsställenamn

Luleå

Arbetsställenummer

1818-1818

Arbetsställets postadress

Storgatan 11

Arbetsställets postnummer

972 38

Besöksadress

Storgatan 11

Arbetsställets postort

Luleå

Firmatecknare

Anders Högström

Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

IUC Norrbotten AB deltar i denna ansökan och detta
projekt för att bistå i att stärka hela Nordkalottens
verkande för hållbart företagande, skapandet av fler
företag samt fler arbetstillfällen i hela regionen.
IUC Norrbotten AB är ett regionalt utvecklingsföretag
för små och medelstora företag inom verkstad, energi
och miljö, trä och industriellt byggande samt
elektronik/IT. Allt IUC gör bygger på möjligheten att
skapa konkreta affärer.
IUC Norrbotten AB har ett starkt nätverk. IUC tillför
kompetens, kapital och nätverk till företag och
entreprenörer inom Norrbottens industrisektor.
Tillsammans med andra företag, forskningsvärlden
och det offentliga Sverige samt internationella
partners kan vi bland annat hjälpa till med affärs- och

40

ledningsutveckling, kompetens och rekrytering,
kapitalförsörjning, konstruktions- och
produktutveckling, produktionsutveckling samt
nätverk.
IUC Norrbotten ägs av cirka 100 industriföretag i
Norrbotten. Vi är i vår tur ett av 15 regionala IUCbolag som äger IUC Sverige. Tillsammans med våra
ägare och samarbetspartners verkar vi för att göra
Norrbotten till EUs starkaste tillväxtregion.
IUC Norrbotten har en förmåga att genomföra idéer
som utvecklar företag, skapar nya företag och bidrar
till fler arbetstillfällen i Norrbotten.
Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?
Är organisationen offentlig?

Ja
Nej

Kontaktperson
Namn

Anders Högström

Telefon

+46706511265

E-post

anders.hogstrom@iucnorrbotten.se

Projektledare
Namn

Niclas Tidström

Telefon

+46703535239

E-post

niclas.tidstrom@iucnorrbotten.se

Ekonomi
Namn

Rose-Marie Öhgren

Telefon

+46920225299

E-post

rose-marie@aranja.se

Norsk partner
Län/Region

277 - Troms

Kommun

1397 - Tromsö

Organisationsnummer

992769211

Organisationsnamn

Sintef Nord AS

Arbetsställenummer
Arbetsställenamn

1818-1818

Firmatecknare

Jörn Eldby

Besöksadress

Storgata 118

Arbetsställets postadress

Postboks 118

Arbetsställets postnummer

9008

Arbetsställets postort

Tromsö

Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

Hvorfor organisasjonen vil delta i prosjektet
SINTEF Nords hovedoppgave er å bidra til utvikling
industri, næringsvirksomhet og samfunn i nord.
Selskapet er lokalisert i Tromsø og består i dag av 20
ansatte, og er en del av SINTEF som til sammen
består av 2100 forskere og utviklere.
Området Bærekraftig Industri utgjør en stadig større
del av virksomheten og prosjektet Ny Industri i Nord
har identifisert flere tiltak for utvikling av industri
basert på avfall, restråstoffer og sidestrømmer fra
industrien i nord. Dette gjelder både den malm og
mineralbaserte prosessindustrien i Nord-Norge, og
restråstoffer fra fiskeri og havbruk. I Ny Industri i
Nord har vi også identifisert potensialer ved å utvikle
verdikjeder på tvers av landegrensene i nord.
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Prosjektet Arcti©Lean ivaretar en videreføring av
dette, og nå-situasjonsanalysen vil indentifisere
konkrete potensialer for utvikling av SMB-markedet
basert på disse verdikjedene.
Hvilken kompetanse bidrar SINTEF Nord med
SINTEF Nord sitter på ressurser med lang erfaring fra
gruve- og prosessindustrien. I tillegg finnes
forretningsutviklingskompetanse og konkret F&Ukompetanse innen material-flyt og prosess basert på
relevante råvarer prosjektet vil analysere. I de tilfeller
ytterligere spesialkompetanse trengs, er det mulig å
trekke på hele SINTEF.
Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?
Är organisationen offentlig?

Ja
Nej

Kontaktperson
Namn

Jörn Eldby

Telefon

+4747865400

E-post

jorn.eldby@sintef.no

Projektledare
Namn

Gorm Breimo

Telefon

+4790277305

E-post

gorm.breimo@sintef.no

Projektbeskrivning
Investeringsprioritering
Utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för SMF, särskilt med avseende på internationalisering
Kvantifiera projektets
bidrag till
aktivitetsindikatorn
Antal företag som får stöd

3 företag

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

90 företag

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
företag (bidrag)

euro

Kommentarer till
indikatorerna
Projektpartners Kemin
Digipolis Oy, IUC
Norrbotten AB och Sintef
Nord AS.
60st SMF och 30st
basindustrianläggningar
spridda över
Nordkalotten.
Berörda tilltänkta
basindustrianläggningar
samt SME-företag bidrar
till projektet med
personalens tid,
branschkunskap,
kemiteknik och råvarudata
samt affärsinformation.

Deltagande i
affärsutvecklande insatser

6 deltagare totalt

Se bifogade bilder
angående antal berörda
företag i Arcti©Lean1 och
Arcti©Lean2.

Deltagande i
kompetensutvecklingsinsa
tser för SMF:s
internationalisering

30 deltagare totalt

Se bifogade bilder
angående antal berörda
företag i Arcti©Lean1 och
Arcti©Lean2.
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Deltagande företag i
gränsöverskridande
marknadsinsatser för
internationellt inriktade
företag

6 företag totalt

Se bifogade bilder
angående antal berörda
företag i Arcti©Lean1 och
Arcti©Lean2.

Programspecifikt mål
Ökad andel SMF med gränsöverskridande affärsmodeller.
Specificera målgrupp
222 - Näringsliv
Kommentar till målgrupp
Målgruppen är exportorienterade industriella tjänste SMF med vilja, förmåga och ett internationellt
perspektiv.
Projektets huvudsakliga mål

Helheten består av två projekt benämnda
Arcti©Lean1 och Arcti©Lean2. Arcti©Lean1
sträcker sig över tiden 2016-06-01 - 2017-05-31 och
Arcti©Lean2 över tiden 2017-06-01 - 2019-05-31.
Totala helhetsmålet efter genomförda Arcti©Lean1
och Arcti©Lean2 är att 6st SMF ska ha deltagit i
gränsöverskridande marknadsinsatser för
internationellt inriktade företag och nya
gränsöverskridande affärsmodeller ska ha utvecklats.
Dessa SMF ska ha uppnått signifikant bestående
affärssamverkan och hållbar ekonomi. Totalt ska
minst 30st SMF jämt fördelade från de tre deltagande
länderna, kvalificerade av nulägesanalys i projektet
Arcti©Lean1, ha deltagit i
kompetensutvecklingsinsatser för SMFs
internationalisering med inriktning på projektets nya
affärsmodeller. Genom projektet ska SMF finna vägar
för att öka värdet av det idag oidentifierade, och
därmed värdelösa avfall och restprodukter till
värdefulla produkter att sälja både på den nationella
och internationella marknad.
Delmålet är att efter Arcti©Lean1 -projektet i de tre
deltagande länderna har man genomfört
nulägesanalys där basindustrins sidoflöden - avfall
och restprodukter - har identifierats och detaljerats.
Baserat på nulägesnanalys ska gränsöverskridande
Open Innovation Fact Finding workshops arrangeras
med målet att matcha ihop SMF, basindustri, forskare,
utbildare och utvecklare för att hitta nya möjliga
affärsmodeller. Som delmål för Arcti©Lean1 projektet ska 30st basindustrianläggningar spridda
över Nordkalotten ha djupintervjuats och inventerats
genom en kontinuerlig uppföljning. Minst 60st SMF
ska ha deltagit i kompetensutvecklingsinsatser för
SMFs internationalisering.
Helhetsvisionen efter projektens genomförande är att
en ny typ av industri har etablerats på Nordkalotten.
Projekten ska resultera att graden vidareförädling ökar
på det som idag betraktas som restavfall och läggs på
deponi d v s skapa affärer av restavfallet. Det
gränsöverskridande affärsutbytet projekten stödjer ska
resultera i att vidareförädlingen och större andel av
värdeskapandet blir kvar i norr. Vidareförädling och
värdeskapandet ska finnas kvar så nära råvarukällan
som möjligt eller logistiskt sett det mest optimala och
därmed mest miljövänliga. Minst 6st SMF ska ha
uppnått signifikant bestående affärssamverkan och
hållbar ekonomi genom utveckling av nya
gränsöverskridande affärsområden och värdeskapande
aktiviteter.

Förväntat resultat

Efter projektens slut:
Projekten kommer att etablera en ny typ av
miljövänlig industri som tillvaratar och fullt ut
utnyttjar de råvaror och material som Nordkalotten
har och att arbetstillfällen i regionen ökas.
Gränsöverskridande samverkan och affärer ökar.
Eftersom det är fråga om utveckling av nya affärer av
sidoflöden, finns det inte samma konkurrenshinder
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som inom traditionell affärsverksamhet av
huvudflöden. Därför är det betydligt lättare att planera
nya affärer och affärsmodeller tillsammans och med
potentiella kunder inom basindustrin. Med
huvudflöden menas basindustrins kärnverksamhet
(huvudsakliga produkterna). Med sidoflöden menas
de avfall och restprodukter som läggs på deponi och
innebär kostnader för företagen och negativ
miljöpåverkan. Att möjliggöra affärer av dessa
sidoflöden är det som projekten riktar in sig på.
Projekten ska identifiera och dokumentera
marknadspotentialen. Projekten ska samla
kompetenser till SMFs förfogande när de ska utveckla
nya affärer.
Lapland är ett av mallklusterområden i EU och det
kan utvidgas till hela Nordkalotten som circulära
ekonomins mallklusterområde. SMF verksamma i
området får färdigheter och kan tillsammans med
klustret skapa ett varumärke, som de kan nyttja på den
globala marknaden.
Motivera projektet

Klimatförändring och förminskning av naturresurser
är ett stort globalt problem. Vid klimatmötet i Paris
december 2015 slogs fast att den globala
temperaturökningen ska hållas under 2 grader och att
utsläpp som människan orsakar ska sänkas till en nivå
som naturen kan absorbera genom kolbindning.
Kampen mot klimatförändring och sparandet av
naturresurser har startat circulära ekonomin, som är
ett av de snabbaste växande nya affärsområdena. Den
största delen av avfall circulerar inte eller används
inte på något sätt.
Nordkalotten är rik på råvaror såsom malmer,
mineraler, skog och sjömat. Mestadels transporteras
söderut och förädlas utanför regionen. Genom att
vidareförädla råvarorna förblir större andel
värdeskapande kvar i norr och det kommer att
resultera i fler regionala arbetstillfällen. På
Nordkalotten har man speciellt mycket basindustri,
där det uppstår idag onyttjade sidoflöden restprodukter och avfall - i samband med produktion.
Det behövs innovativa tjänstekoncept, som möjliggör
för företag att nyttja industrins och samhällets
sidoflöden. Det behövs information,
verksamhetsmodeller, rivning av administrativa
hinder, affärskunskap, praktiska piloteringar samt
gränsöverskridande nätverkande. Aktivering av
affärer inom basindustrins sidoflöden är ett unikt
utgångspunkt och sk Green Field för
gränsöverskridande samverkan eftersom det ännu
finns så lite affärsverksamhet inom den sektorn. Här
har SMF, basindustrin, FoU och universitet,
myndigheter och företagsutvecklare på Nordkalotten
en äkta möjlighet genom gränsöverskridande
samverkan och öppen innovation hitta nya synvinklar
och lösningar som kan nyttjas affärsmässigt och
samtidigt ge positiv miljöpåverkan.
Det finns enorm potential i ökat värdeskapande i norr
genom att se värdekedjor över gränserna. När man ser
regionen som en helhet, är det också lättare att
identifiera optimala infrastrukturlösningar samt uppnå
affärskritiskt volym.
I Europa 2020 -strategin för Sverige och Finland har
identifierats speciella utmaningar som inkluderar bl a
behov att förstärka konkurrensförmåga av företag,
speciellt mikroföretag. I Norge är det ett strategiskt
mål att göra sig mindre beroende av olje- och
gasindustrin samt att utveckla industri som ger nya
arbetstillfällen och kvarboende i norr. I EU
Östersjöstrategin prioriteras arbete inom nya
entreprenörskap och SMF. SMF på Nordkalotten kan
förstärka konkurrensförmågan genom
internationalisering på hemmaplan. Genom
gränsöverskridande samverkan kan SMF skapa
affärsmodeller, som kan nyttjas både på närmarknad
och utomlands. Genom gränsöverskridande
samverkan kan SMF utvidga sina kunskapsnätverk
och få specialistkunskaper, information och kontakter
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för att på ett lättare sätt komma till internationella
marknader.
Gränsöverskridande mervärde

Det finns enorm potential i ökat värdeskapande i norr
genom att se värdekedjor över gränserna. När man ser
regionen som en helhet, är det också lättare att
identifiera optimala infrastrukturlösningar samt uppnå
affärskritiskt volym.
Det gränsöverskridande affärsutbytet projekten
stödjer ska resultera i att vidareförädlingen och större
andel av värdeskapandet blir kvar i norr.
Vidareförädling och värdeskapandet ska finnas kvar
så nära råvarukällan som möjligt eller logistiskt sett
det mest optimala och därmed mest miljövänliga.
I projektet beaktas nordliga Finlands, Sveriges och
Norges basindustris (gruv-, olje-, gas-, trä-, skogssjömats- och metallförädlingsindustri) restprodukter
och avfall. Detta genomförs i samarbete med
basindustris miljöledning. Att projekten är
gränsöverskridande ger också viktigt och vitalt
kunskapsutbyte de olika nationernas basnäringar
emellan.

Samband med övriga insatser

Kemin Digipolis Oy:s projekt Arktiska industrins
sidoflöden, Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat, ATS
(2013-2015) har producerat en omfattande
information om verksamhet inom industrins
restprodukter och avfall i norra Finland. I projektet
har observerats potentiella investeringsobjekt inom
nyttjande av industrins restprodukter och avfall. Även
behovet av verksamhetskultur inom sidoflöden har
observerats. ATS2 projektets (2015-2016) mål är att
åstadkomma affärer av dessa investeringsobjekt.
Projektets mål är även i fortsättningen stödja
grundande, utveckling, utvidgande och
internationalisering av industriella tjänste SMF.
Digipolis har lett Arbets- och näringslivsministeriets
rikstäckande Arktisuus-pilot 2014-2016. Pilotet har
främjat export av industriella tjänste SMF till den
nordliga närmarknaden, Nord-Sverige och NordNorge. Totalt har ca 300 SMF berörts.
Med ledning av MEP Anneli Jäätteenmäki har ett
initiativ av EU:s pilotprojekt Arcti©ircular Economy
förberetts till kommissionen. Initiativet innehåller ett
EU gränsöverskridande SMF samverkan i nyttjande
av industrins restprodukter och avfall. Målet är att få
initiativet behandlat i kommissionen under 2016.
IUC Norrbotten har projektet Tillväxtmotor för
underleverantörer till basindustrin (TmU). Projektet
kommer att pågå mellan 2015-11-01 och 2018-12-31
och syftar till att främja utveckling och tillväxt i
regionens industriella leverantörsföretag utifrån
basindustrins (Gruv-, stål- och pappers/massa) behov
och krav. Projektet ska bidra till att skapa ökad
samverkan mellan leverantörsföretag, basindustrin
och akademi i syfte att skapa fler affärer och ökad
tillväxt. Målgruppen för projektet är industriella
leverantörsföretag i norra Sverige som kan leverera
tjänster till basindustrin, som stärker dess
konkurrenskraft och som kan erbjudas på en större
marknad. Projektets insatser bidrar till att stärka
konkurrenskraften bland regionens leverantörsföretag
i Norrbotten och Västerbotten.
SINTEF Nord har genom projektet Ny Industri i Nord
2015-2017, finansierad av Arktis 2030 -programmet
(Norges utrikesdepartementet), identifierat
industriella processer i Norge, med stor potential för
realisering. Dessutom har projektet identifierat vilka
råvaror som Sverige och Finland kan vidareförädla i
Norge och vice versa. Projektet har också identifierat
infrastrukturkrav som grannländerna ska fylla, för att
säkerställa kapacitet för export av norsk sjömat. Ny
Industri i Nord utgör därför en viktig grund för detta
projekt.
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Horisontella kriterier - Hållbar utveckling

Kampen mot klimatförändring och sparandet av
naturresurser har startat circulära ekonomin, som är
ett av de snabbaste växande nya affärsområdena. Den
största delen av avfall circulerar inte eller används
inte på något sätt. Lapland är ett av
mallklusterområden i EU och det kan utvidgas till
hela Nordkalotten som circulära ekonomins
mallklusterområde.
Projekten ska resultera att graden vidareförädling ökar
på det som idag betraktas som restavfall och läggs på
deponi d v s skapa affärer av restavfallet.
Vidareförädling och värdeskapandet ska finnas kvar
så nära råvarukällan som möjligt eller logistiskt sett
det mest optimala och därmed mest miljövänliga.
Med sidoflöden menas de avfall och restprodukter
som läggs på deponi och innebär kostnader för
företagen och negativ miljöpåverkan. Att möjliggöra
hållbara långsiktiga affärer av dessa sidoflöden är det
som projekten riktar in sig på. Här har SMF,
basindustrin, FoU och universitet, myndigheter och
företagsutvecklare på Nordkalotten en äkta möjlighet
genom gränsöverskridande samverkan och öppen
innovation hitta nya synvinklar och lösningar som kan
nyttjas affärsmässigt och samtidigt ge positiv
miljöpåverkan.

Horisontella kriterier - Jämställdhet mellan
kvinnor och män

Både män och kvinnor inom projektpartners jobbar
med kvalificerade arbetsuppgifter på olika positioner.
Projektpartners strävar efter och har jämn
könsfördelning på sin personal.

Horisontella kriterier - Lika möjligheter och icke- Projektpartners gör ingen skillnad utifrån kön,
ursprung, funktionsnedsättning etc. Alla ska
diskriminering
behandlas på ett likvärdigt sätt.
Horisontella kriterier - Samiska språket

Projektet i sig berör inte det samiska språket. Men
projektet välkomnar och tar tillvara samernas intresse
i miljö-, sjö-, och renbetesmark kombinerat med så
miljövänlig industriverksamhet som möjligt.

Sammanfattande projektbeskrivning

Kampen mot klimatförändring och sparandet av
naturresurser har startat circulära ekonomin, som är
ett av de snabbaste växande nya affärsområdena. Den
största delen av avfall circulerar inte eller används
inte på något sätt. Nordkalotten är rik på råvaror
såsom malmer, mineraler, skog och sjömat. Mestadels
transporteras söderut och förädlas utanför regionen.
Genom att vidareförädla råvarorna förblir större andel
värdeskapande kvar i norr och det kommer att
resultera i fler regionala arbetstillfällen och en ökad
miljöhänsyn.
Projekthelheten består av två projekt benämnda
Arcti©Lean1 och Arcti©Lean2. Arcti©Lean1
sträcker sig över tiden 2016-06-01 - 2017-05-31 och
Arcti©Lean2 över tiden 2017-06-01 - 2019-05-31.
Projekten kommer att etablera en ny typ av
miljövänlig industri som tillvaratar och fullt ut
utnyttjar de råvaror och material som Nordkalotten
har och att arbetstillfällen i regionen ökas.
Arcti©Lean1 -projektet i de tre deltagande länderna
ska genomföra nulägesanalys där basindustrins
sidoflöden - avfall och restprodukter - ska identifieras
och detaljeras. Baserat på nulägesnanalys ska
gränsöverskridande Open Innovation Fact Finding
workshops arrangeras med målet att matcha ihop
SMF, basindustri, forskare, utbildare och utvecklare
för att hitta nya möjliga affärsmodeller.
Målgruppen är exportorienterade industriella tjänste
SMF med vilja, förmåga och ett internationellt
perspektiv.Totala helhetsmålet efter genomförda
Arcti©Lean1 och Arcti©Lean2 är att SMF ska ha
deltagit i gränsöverskridande marknadsinsatser för
internationellt inriktade företag och nya
gränsöverskridande affärsmodeller ska ha utvecklats.
Dessa SMF ska ha uppnått signifikant bestående
affärssamverkan och hållbar ekonomi.
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Projekten ska resultera att graden vidareförädling ökar
på det som idag betraktas som restavfall och läggs på
deponi d v s skapa affärer av restavfallet. Det
gränsöverskridande affärsutbytet projekten stödjer ska
resultera i att vidareförädlingen och större andel av
värdeskapandet blir kvar i norr. Vidareförädling och
värdeskapandet ska finnas kvar så nära råvarukällan
som möjligt eller logistiskt sett det mest optimala och
därmed mest miljövänliga.
Abstract (på engelska)

The fight against climate change and the saving of
natural resources has started circular economy, which
is one of the fastest growing new business areas. Most
of the waste are not circulating nor used in any way.
Nordkalotten is rich in raw materials such as ores,
minerals, forest and seafood, mostly transported
southward and processed outside the region. By
further refining the raw materials, greater proportion
of value creation remains in the north, and it will
result in more regional jobs and better environment.
The overall project consists of two projects called
Arcti©Lean1 and Arcti©Lean2.
Arcti©Lean1 extends over time 2016-06-01 - 201705-31 and Arcti©Lean2 over time 2017-06-01 - 201905-31. Projects will establish a new type of
environmentally friendly industry, which utilizes and
makes full use of the raw materials and materials that
the Nordkalotten has and that employment in the
region increases. Arcti©Lean1 project in the three
participating countries will implement situation
analysis where the base industry side streams - waste
products - will be identified and detailed. Based on
the situation analysis transnational Open Innovation
Fact Finding workshops will be organized with the
aim to match up SMEs, basic industries, scientists,
educators and developers to find new potential
business models.
The target group is export-oriented industrial service
SMEs with will, ability and international
perspective.Total goal after completed Arcti©Lean1
and Arcti©Lean2 is that SMEs have been patricipated
in cross border marketing efforts for internationally
oriented companies and new cross-border business
models have been developed. These SMEs should
have achieved significant sustainable business
cooperation and economy.
Projects will lead to usage of what is today regarded
as residual waste. Instead of sent to a landfill the
project will generate business of the residual waste.
The cross-border exchange of business projects will
result in the further processing and larger share of the
value creation will remain in the north. Further
processing and value creation will remain as close to
the source of the raw materials as possible or
logistically the most optimal and thus the most
environmentally friendly.

Tid- och aktivitetsplan
Aktivitet
Kommunikation

Startdatum Slutdatum
2016-06-01 2017-05-31

Kostnad
Beskrivning
12 000 Skapande och distribution av projektets aktiviteter och
resultat. Skapandet och tryckandet av projektets
informationsmaterial, skapandet av digital information.

Aktivitet
Projektledning

Startdatum Slutdatum
2016-06-01 2017-05-31

Kostnad
Beskrivning
16 000 Projektledare i respektive land Finland, Sverige och Norge.

Delaktivitet
Slutrapportering

Startdatum Slutdatum
2017-05-15 2017-05-31

Beskrivning Kostnad
11 000 Slutrapportering av projektet Arcti©Lean1.
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Aktivitet
Process och
verktygsutveckling

Startdatum Slutdatum
2016-06-01 2016-08-19

Kostnad
Beskrivning
27 000 Skapande av gemensamma processer, metoder och verktyg.

Aktivitet
Djupintervju av basindustri

Startdatum Slutdatum
2016-08-22 2016-11-30

Kostnad
Beskrivning
82 000 Benchmarking mellan Finland, Sverige och Norge. Ett
utvecklingsverktyg för sidoflödeaffärsverksamhet utvecklat av
Kemin Digipolis Oy tillämpas som en grund för kartläggning
av sidoflöden i Sverige och Norge. Utvecklingsverktyget listar
exakta volymer, egenskaper, och andra viktiga faktorer av ca
30 olika restprodukter och avfall från industrin. Av varje
restprodukt har fyllts ca 40 olika viktiga faktorer.

Aktivitet
Kartläggning av infrastruktur

Startdatum Slutdatum
2016-11-01 2017-02-28

Kostnad
Beskrivning
49 500 Redogörelse av vilka materialflöden förs över gränserna och
vad är deras förädlingsvärde. Logistikkartläggning genomförs.
Kartläggning av krav på infrastruktur över nationsgränserna
för att förverkliga värdeskapandepotential. Redogörelse av
likheter och olikheter av EUs och nationella lagstiftningar.

Aktivitet
Kvalificering av SMF

Startdatum Slutdatum
2016-08-22 2017-05-12

Kostnad
Beskrivning
82 000 Kontakter med SMF, marknadsföring av projektets
affärsmöjligheter. Nätverkande, deltagande i Open

Aktivitet
Open Innovation Workshops

Startdatum Slutdatum
2017-02-01 2017-05-19

Kostnad
Beskrivning
119 500 Planering, genomförande och uppföljning av
gränsöverskridande Open Innovation Fact Finding
Workshops. Open Innovation Fact Finding Workshops
arrangeras med målet att matcha ihop SMF, basindustri,
forskare, utbildare och utvecklare för att hitta nya möjliga
affärsmodeller.

EU-budget
Kostnadsslag

Personal

90 000

1. Industriellt
Utvecklings Centrum
Norrbotten AB
90 000

- Projektledare

70 000

90 000

- Lönebikostnader

20 000

0

0

0

0

Extern sakkunskap och
externa tjänster

10 000

10 000

20 000

- Inköpta experttjänster

10 000

10 000

Resor och logi

20 000

20 000

- Resekostnader

20 000

20 000

Utrustning

2 500

2 500

- Dator, skrivare etc.

2 500

2 500

Schablonkostnader

10 500

10 500

- Kontor och
administration

10 500

10 500

0

0

0

133 000

133 000

266 000

Kontor och administration

Avgår projektintäkter
(negativ kostnad)
Summa, faktiska
kostnader

Kemin Digipolis Oy
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Totaler

180 000

40 000
5 000
21 000

Summa, bidrag i annat
än pengar
Summa, kostnader
Finansiär

Beskrivning

0

0

0

133 000

133 000

266 000

Kemin Digipolis Oy

Offentlig
kontantfinansiering

46 500

1. Industriellt
Utvecklings
Centrum
Norrbotten AB
46 500

- Lapplands förbund Finsk nationell
offentlig
medfinansiering

38 250

0

Totaler

93 000

- Länsstyrelsen i
Norrbottens län

Svensk nationell
offentlig
medfinansiering

0

15 000

- Norrbottens Läns
Landsting

Svensk nationell
offentlig
medfinansiering

0

15 000

- Luleå kommun

Svensk nationell
offentlig
medfinansiering

0

8 250

- Kemin Digipolis
Oy

Finsk nationell
offentlig
medfinansiering

8 250

0

- Piteå kommun

Svensk nationell
offentlig
medfinansiering

0

8 250

0

0

0

0

Summa, kontant
medfinansiering

46 500

46 500

93 000

Summa, bidrag i
annat än pengar

0

0

0

46 500

46 500

93 000

Privat
kontantfinansiering
- Basindustrier,
SMF

Berörda tilltänkta
basindustrianläggnin
gar samt SMEföretag bidrar till
projektet med
personalens tid,
branschkunskap,
kemiteknik och
råvarudata samt
affärsinformation.

Summa,
medfinansiering
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

0

86 500

86 500

173 000

Stödandel (EU-medel)
av faktiska kostnader

65,04 %

65,04 %

65,04 %

Stödandel (EU-medel)
av stödgrundande
finansiering

65,04 %

65,04 %

65,04 %

Stödandel (EU-medel)
av total finansiering

65,04 %

65,04 %

65,04 %

Andel annan offentlig
finansiering (annan än
EU-medel)

34,96 %

34,96 %

34,96 %

0%

0%

0%

133 000

133 000

266 000

Andel privat
finansiering
Total finansiering
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Förväntas intäkter efter projektets slut?
Nej
Om osäker, kommentera

Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad

Norsk budget
Kostnadsslag
Personal

Norsk projektbudget
90 000

- Projektledare

65 000

- Lönebikostnader

25 000

Kontor och administration

0

Extern sakkunskap och externa tjänster

10 000

- Inköpta experttjänster

10 000

Resor och logi

20 000

- Resekostnader

20 000

Utrustning

2 500

- Dator, skrivare etc.

2 500

Schablonkostnader

10 500

- Kontor och admnistration

10 500

Avgår projektintäkter (negativ kostnad)

0

Summa, faktiska kostnader

133 000

Summa, bidrag i annat än pengar

0

Summa, kostnader

133 000

Finansiär
Offentlig kontantfinansiering

Beskrivning

Norsk projektbudget
66 500

- Troms fylkeskommune

Norsk nationell offentlig
medfinansiering

66 500

Privat kontantfinansiering

0

Summa, kontant medfinansiering

66 500

Summa, bidrag i annat än pengar

0

Summa, medfinansiering

66 500

IR Midler

66 500

Stödandel (IR Midler) av
faktiska kostnader

50 %

Stödandel (EU-medel) av
stödgrundande finansiering

50 %

50

Stödandel (EU-medel) av total
finansiering

50 %

Andel annan offentlig
finansiering (annan än EUmedel)

50 %

Andel privat finansiering

0%

Total finansiering

133 000

Bilagor
Namn
ArctiClean Bilaga 1.pdf

Beskrivning/Kommentar
Processbeskrivning

Arcticlean bilaga allekirjoitus 01022016 001.jpg

Signering

Signatur
Saknas
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-02-27
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/269-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
projektet ett Norrbotten för alla
Ärendenr 2016/269-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 200 tkr till projektet ett Norrbotten för
alla. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Kultur utan gränser ansöker om 200 tkr till finansiering av
aktiviteter under 2016 inom projektet Norrbotten för alla. Planerade aktiviteter
är:
 Internationella dagen Hägnan 7 Juni (matlagning, musik, dans, sång)
 Luleå hamnfestival 13-16 juli (karnevalståg, musik, dans, konst, loppis,
troll, grilltävling, sport, föreläsning)
 Norrbottens lilla talang sept-nov (musik, dans, konst, poesi, komedi,
sport, föreläsning)
 Julkonsert Ebeneser 17dec (julbord från olika länder, musik, komedi)
 Internationella kvinnodag 8 mars ( föreläsning, dans, sång, musik)
 Pride 17-19 juni (musik, dans, parad, mattält )
 Musikens Makt (DJ, konst, dans)
 Kulturnatten (modevisning, musik, dans, mattält från olika länder)
Syftet är att manifestera mångfald och främja samhällelig och humanistisk
tolerans. Finansiering söks även från Norrbottens läns landsting, myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, arbetsmarknadsförvaltningen,
kulturnämnden, arvsfonden och postkodslotteriet.
Tillväxtkontoret välkomnar det engagemang och drivkraft som föreningen
Kultur utan gränser visar. Föreningen har under flera år manifesterat
mångfald och främjat tolerans i Luleå. Tillväxtkontoret föreslår att ansökan
bifalls.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering av projektet Norrbotten för alla, bilaga
Budget för projektet Norrbotten för alla, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-02-27
Håkan Wiklund

Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
Föreningen Kultur utan gränser
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2 (2)
Ärendenr
2016/269-2.4.3.3

Evenemangsansökan

Sökandes uppgifter
Namn/Förening/Organisation

Kultur Utan Gränser Luleå

Adress

C/o Abf stationsgatan 57

Postnummer

Ort

Telefon

Orgnr eller personnr

BG/PG/konto

0725011089

802457-3738

739-1550

Luleå

972 34

E-post

info@kulturutangranser.com
Uppgifter om evenemanget
Namn på evenemanget

Datum/tid

Norrbotten för alla
Ort

Lokal/plats

Luleå centrum

Luleå

Ev. webbadress/hemsida

www.kulturutangranser.com

Kontaktperson för evenemanget
Telefon

E-post

0725011089

Paulo@kulturutangranser.com

På sidan 2 vill vi att ni lämnar en utförlig beskrivning av evenemanget.
Ekonomi

(Om raderna inte räcker till kan ni bifoga extra bilaga)

Kostnader

Kronor

Nll
Visit Luleå

Intäkter

250000
200000
130000
60000
80000
60000
80000
200000
40000

Arbetsmarknadsförvalt
Notviken område grupp

Mucf
Arvfonde
Kulturnämnde
Postkodslotterie
Talang entre
Summa kostnader

Kronor

200000

Summa intäkter

900000

Vi ansöker om medfinansiering med (kr)
Jag försäkrar härmed att lämnade uppgifter är korrekta
Ort och datum

2015-12-21

Namnteckning

Paulo Feliciano

Namnförtydligande
Ansökan skickas till: info@visitlulea.se eller Visit Luleå AB, Storgatan 30 B, 972 32 LULEÅ
Ansökningar som skickats in är allmänna handlingar som andra får ta del av, enligt offentlighetsprincipen i
Sverige. Vi förbehåller oss också rätten att publicera information om evenemanget på webben.
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Evenemangsansökan
Skriv en utförlig beskrivning av evenemanget. Syfte och mål?
Vilken målgrupp vänder ni er till? Hur planerar ni att marknadsföra er?

ARRANGEMANG OCH AKTIVITETER UNDER ÅR 2016
-Internationella dagen Hangnan7Juni(Matlagning,Musik,Dans,Song)
-Lulea hamnfestival 13-16 juli (Karnevaltåg,Musik,Dans,Konst,Loppis,Troll,Grill
tävling,Sport, Föreläsning)
-Norrbottens lilla talent sept-nov (Musik,Dans,Konst,Poesi,Komedi,Sport,Föreläsning.
(ålder 7-16år )
-Julkonsert Ebeneser 17dec (Julbord från olika Länder,Musik,Komedi)
-Kvinnor dagen 8 mars ( föreläsning,Dans,Song,Musik)
-Pride 17-19 juni (Musik,Dans,parade,Mattält )
-Musikens Makt (Dj,Konst,Dans)
-Kulturnatten (Modevisning,Musik,Dans,Mattält fån olika länder)
Syfte:
Som alla vet nu att migration har funnits i manga decennier och nar folk flyttar av olika
anledning, de ta alltid med sig kultur i alla dessa formen dar de kommer ifran. Och i de
senaste ar i moderna tiden integration har varit en av de storsta problem i manga
lander. Vi kultur utan granser i Lulea har kommit pa losning, som vi forstar kultur ar den
anda basta medel som vi kan tillfora for att kunna öka forstaelse och bygga broar
mellan olika etniska backgrund. Detta gor vi genom att delaktig jobba med
integration,jamstalldhet och mangfald i var samhallet.
Syftet med Norrbottens Lilla talent, ar att aktivera och motivera barn och ungdomar fran
olika etniska/backgrund. Att vagar gora och vissa i publik vad de gar for! detta gor att
det kommer att klara och presterar infor upptradande.
Vi ar delaktig under Lulea hamnfestivalen for att framja den mangkulturella, integration
och jamstalldhet. Som medel anvander vi musik, dans, mat, song, loppis-konst mm.
Ebeneser internationella jul firande, varfor det? for att Lulea ar en mangkulturell stad
med manga olika set att fira jul. Och vi framjar att kunna visa olika kultur i Svenska
samhallet.
Under pride kommer vi att delta med ungdomar, for att kunna visa tolerans, respektera
och acceptans av de olika laggningar, och att alla manniskor ar lika vard.
Mal:
Vart mal med detta ar att skapa tolerans, respekt, acceptans och bygga en trygg och
attraktivt samhall som reflektera alla manniska ar lika varde engagera medborgare att
våga väl bemöta andra kultur
Forvantad effekt:
Vilka forvantningar har vi? Forening forvanta sig som effekt: Att forma ungdomar
ambassadorer i Lulea och i Norrbottens Lan for att föra kunskap om integration,
jamstalldhet och mangfald vidare till nasta kommande generation. I sin tur kommer
kunskap att föras till nasta kommande generation och med det är att bryta utanforkapet,
diskriminering,mobbning, rasistiska asikter och fordummar. Vi kommer att jobba i
samma riktlinjer i de kommande ar for att uppna resultater.
Samarbetspartner och Kommun: Boden,Lulea,Pitea,Alvsbyn Stockholm,Eskilstuna
Fritidsgardar; Tunastigen Centrum Hertson Gamla stad Sunderbyn
Projekt Har blandning av olika etniska bakgrund,ålder,föreningar och organisationer:
Thaiforening Lulea
Mutcho Alvsbyn
Somaliska forum Lulea
Core of Culture Stockholm
Filhos de Samba Stockholm
Brasiliansk forening Eskiltuna
Afghansk förening Lulea
Afro Expressen Stockholm
Lulea internationella Kor
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R E S P E K T, T O L E R A N S & A C C E P T A N S

EKONOMI SAMMAFATNING 2016

Artister:
Logi:
Pa;

450 000
90 000
40 000

boende/transport:

200 000

Marknadsföring:

80 000

Entre Talent intäkt:

40 000

Föreläsningar:

200 000

Total:

1100 000

Nll:
Visit Luleå:

250 000
200 000

Arbetsmarknads:

130 000

Notviken område grupp :

60 000

Mucf:
Arvfonde:

80 000
60 000

Kulturnämnde:

80 000

Postkodslotterie
Entre Talent intäkt:

200 000
40 000

Total

1100000

Kassör:

Fernando Palma
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Finansiering av basketlandskamp
Ärendenr 2016/356-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. godkänna inlämnande av offert till Svenska Basketbollförbundet gällande
FIBA Qualification Games 2016,
2. ge fritidschefen i uppdrag att ha kontakten med SBBF gällande
landskamperna och inlämnande av offerten,
3. avsätta 460 tkr för arrangemanget, medel som överförs till Luleå kommuns
genomförandeorganisation, fritidsförvaltningen,
4. medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Svenska Basketbollförbundet (SBBF) ska genomföra tre hemmalandskamper
(2 herr och 1 dam) som en del i FIBA Qualification Games 2016. De båda
herrlandskamperna ska spelas 7 september mot Ryssland och 14 september
mot Bosnien Hercegovina. Damlandskampen ska spelas 23 november mot
Finland.
Med det förtroende som Luleå som stad och våra båda elitbasketföreningar,
BC Luleå och Luleå Basketbollklubb fick av SBBF att medarrangera EM-kval
för både damer och herrar bör Luleå ha en god chans att få arrangera dessa
matcher.
Matcherna skulle öka Luleås attraktionskraft som idrottsstad samt stärka
bilden av Luleå som evenemangsstad. I översiktsplan 2013 står att
kommunen, tillsammans med föreningar, organisationer och andra aktörer
ska arbeta för att större evenemang och tävlingar genomförs i kommunen.
Den anläggning som behövs för att uppfylla kraven för matchernas
genomförande har vi genom Luleå Energi Arena. Luleå har också den publik,
både lokalt och regionalt som förväntas besöka dessa tre matcher.
Matcherna ska genomföras i samverkan med våra båda elitbasketlag, BC
Luleå och Luleå Basketbollklubb.
Summan 460 000 kronor bygger på den kravspecifikation som gäller för både
dam och herr; resor från närmaste internationella flygplats för både
hemmanation och borta nation, busstransporter, tillgång till anläggningen
såväl matchdagen som dagen innan, personal (servicemän) och säkerhet runt
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matcherna, funktionärer, konferenslokal osv, men också att herrlandslaget
stannar kvar i Luleå mellan de båda matcherna.
I offertförfrågan framgår att arrangerande kommun har rätt till ett antal
aktiviteter; medverkan av landslagsspelare och coacher på lokalt
arrangemang, medverkan av SBBF i ett seminarium/föreläsning om
integration/mångfald samt medverkan av SBBF i en diskussion med de lokala
föreningarna kring hur de kan använda matcherna för att långsiktigt stimulera
ökad rörlighet hos ungdomar i kommunen.
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
Fritidsförvaltningen
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Revidering av reglemente för intern kontroll
Ärendenr 2016/305-1.3.1.2

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att komplettera reglementet med ett appendix
där följande framgår explicit: ”Riskvärdet tas fram som en produkt genom att
skatta bedömd sannolikhet respektive bedömd konsekvens och sedan
multiplicera värdena. Riskbedömningen ska göras i den verksamhet som
kontrollen ska utföras. Det innebär att en kontroll som åläggs en verksamhet
från en överordnad verksamhet ska riskbedömas hos mottagande verksamhet.
Enligt reglementet för intern kontroll, 7 § Planera, kan kommunstyrelsen om
det förligger särskilda skäl ålägga nämnder/bolagsstyrelser obligatoriska
kontrollmoment. Dessa obligatoriska kontrollmoment ska riskbedömas enligt
följande:
- Kommunstyrelsen gör riskbedömning sett till helheten
- Mottagande nämnd/bolagsstyrelse gör särskild riskbedömning med
avseende på risken i den egna verksamheten. Om risken är låg ska ändå
kontrollmomentet ingå i kontrollplanen och återrapporteras om hur
nämnden/bolagsstyrelsen omhändertagit det obligatoriska
kontrollmomentet”.

Sammanfattning av ärendet
Den interna kontrollen ska bedrivas och därmed även riskbedömas i den
utförande verksamheten. Reglementet för intern kontroll kompletteras därför
med ett appendix där, på sidan 8, följande framgår explicit:
”Riskvärdet tas fram som en produkt genom att skatta bedömd sannolikhet
respektive bedömd konsekvens och sedan multiplicera värdena.
Riskbedömningen ska göras i den verksamhet som kontrollen ska utföras. Det
innebär att en kontroll som åläggs en verksamhet från en överordnad
verksamhet ska riskbedömas hos mottagande verksamhet. Enligt reglementet
för intern kontroll, 7 § Planera, kan kommunstyrelsen om det förligger
särskilda skäl ålägga nämnder/bolagsstyrelser obligatoriska kontrollmoment.
Dessa obligatoriska kontrollmoment ska riskbedömas enligt följande:
- Kommunstyrelsen gör riskbedömning sett till helheten
- Mottagande nämnd/bolagsstyrelse gör särskild riskbedömning med
avseende på risken i den egna verksamheten. Om risken är låg ska ändå
kontrollmomentet ingå i kontrollplanen och återrapporteras om hur
nämnden/bolagsstyrelsen omhändertagit det obligatoriska
kontrollmomentet”.
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Beskrivning av ärendet
Den interna kontrollplanen ska återspegla den utförande verksamheten. Det
innebär att riskbedömning även ska ske i den verksamheten oavsett om det är
eget framtaget eller av kommunstyrelsen framtagna obligatoriska
kontrollmoment.

Beslutsunderlag
Reviderat reglemente för intern kontroll.
Mats Karlsson

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer.
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Reglemente för intern kontroll
Inledning
Den interna kontrollen bygger liksom styrkortet på styrmodellens fyra perspektiv: Samhälle,
Service, Medarbetare och Ekonomi.

1 § Syfte
Detta reglemente syftar till att säkerställa att nämnd/bolagsstyrelse upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll, d v s de ska på ett rimligt sätt säkerställa att:





verksamheten är ändamålsenlig och ekonomisk
informationen som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig
lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner följs på ett tillfredsställande sätt
verksamheten har ett hållbart förhållningssätt

Ändamålsenlig och ekonomisk verksamhet innebär att fattade beslut verkställs och följs upp i enlighet med
verksamhetens uppdrag samt att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet.
Tillförlitlig information om verksamheten innebär att ha tillgång till korrekt bokföring samt en väsentlig och rättvisande information om verksamheten.
Följa lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal innefattar internationella och nationella lagar likaväl som kommunens
interna regelverk och styrande dokument.
Verksamheten fattar beslut som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Ansvar
2 § Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern
kontroll. I detta åligger att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen.
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndernas verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt att ge råd, ge
anvisningar, göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar.
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3 § Nämnd/bolagsstyrelse
Respektive nämnd/styrelse har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde: De ska se till att:
 en organisation upprättas för den interna kontrollen
 rutiner tas fram och beslutas för den interna kontrollen
 minst en gång per år rapportera resultat från uppföljningen till kommunstyrelsen
Nämnders/styrelses ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6 kap 7 §. De ska fastställa:
 hur planering, genomförande och uppföljning ska gå till
 hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras
De rutiner som fastställs ska innehålla beskrivning om hur nyanställd/övriga medarbetare utbildas/vidareutbildas i
intern kontroll. De ska i övrigt säkerställa att syftet med den interna kontrollen uppfylls.

4 § Förvaltningschef/VD
Inom nämnds/bolagsstyrelses verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef/VD för att det finns
tydliga rutiner utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Förvaltningschef/VD
ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Allvarliga brister
som upptäcks via den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/bolagsstyrelse.
Förvaltningschef/VD ansvarar för att minst en gång per år skriftligt rapportera till nämnd/bolagsstyrelse och ge en
samlad bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Förvaltningschef/VD ansvarar även för att det finns
framtagna rutiner anpassade för respektive verksamhet.

5 § Chef på olika nivåer under förvaltningschef/VD
Chefer ska följa gällande rutiner för intern kontroll samt informera medarbetare om rutinernas
innebörd. Brister som upptäcks via den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till
närmaste chef.

6 § Medarbetare
Samtliga medarbetare är skyldiga att följa gällande rutiner. Brister som upptäcks via den interna
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef.
Syftet med den omedelbara rapporteringen är att omgående kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de
brister som uppmärksammats. Alla brister som hittas via det interna kontrollarbetet ska dokumenteras.

Tillvägagångssätt
7 § Planera
Kommunstyrelsen definierar från tid till annan ett antal vägledande kontrollområden inom
respektive perspektiv. Kommunstyrelsen kan om det förligger särskilda skäl ålägga
nämnden/bolagsstyrelsen obligatoriska kontrollmoment.
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Varje nämnd/bolagsstyrelse har en skyldighet att i sin planering omhänderta vilka delar som
behöver en särskild uppmärksamhet inom det egna verksamhetsområdet.
Nämnden/bolagsstyrelsen ska som grund för sin prioritering av utvalda kontrollmoment
genomföra riskbedömningar.
Med risk och väsentlighetsbedömningar avses sannolikheten att fel uppstår, och med
väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, mänskliga och tekniska konsekvenserna som
uppstår vid fel. De prioriterade områdena för kontroller sammanställs i den interna
kontrollplanen.
Kontrollplanen ska tas i nämnden/bolagsstyrelsen senast under december månad. Hur omfattande denna plan ska
vara får diskuteras med utgångspunkt från den omfattning och volym som nämnden/bolagsstyrelsen har och den
risk- och väsentlighetsanalys som har gjorts. Nämnden/bolagsstyrelsen kan utöver sina egna kontrollmoment även
åläggas att utföra kontroller enligt kommunstyrelsens beslut . Beträffande hantering av riskbedömning för
kommunstyrelsens obligatoriska kontrolmoment se anvisning- arbete med intern kontroll Stratsys i appendix.
Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:
 Vilka kontrollområden (rutiner/system/processer) som omfattas
 Vilka kontrollmoment ska följas upp
 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
 Till vem uppföljningen ska rapporteras
 När rapportering ska ske
 Resultat från genomförd riskbedömning

8 § Genomföra
Intern kontroll handlar om att säkerställa att befintlig (dagliga) verksamhet uppnår de mål som
satts. För mer information angående arbetet med intern kontroll se: Anvisning - arbete med intern
kontroll i Stratsys, appendix till detta dokument.

9 § Följa upp och rapportera
Till nämnd/bolagsstyrelse: Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen ska, med
utgångspunkt från antagen plan: periodiskt via delårsrapport och verksamhetsberättelse
rapporteras till nämnd/styrelse. Om särskilda skäl föreligger kan rapporteringen ske vid
ytterligare tillfällen.
Till kommunstyrelse: Nämnd/styrelse ska årligen, vid överskommen tidpunkt, rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndens uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår, vidta nödvändiga åtgärder.

Till kommunens revisorer: Kommunstyrelsen ska, efter att ha behandlat rapport från
nämnd/bolagsstyrelse, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.
Revisorerna granskar att den interna kontrollen är tillräcklig. (KL 9 kap 9 §).
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Appendix – arbete med intern kontroll i Stratsys

1. Inledning
Luleå kommun arbetar med intern kontroll utifrån ett reglemente fastställt i Kommunfullmäktige 201306-17. Reglementet ska säkerställa att Luleå kommun har en tillfredsställande intern kontroll. I Luleå
kommuns styrmodell ingår intern kontroll som en väsentlig komponent. Styrmodellen beskriver att den
interna kontrollen ska säkerställa att »risker elimineras innan det sker sådant som kan rubba förtroendet
eller medföra stora ekonomiska förluster«.
Föreliggande anvisning syftar till att förtydliga reglementet i de delar det kan behövas för att ytterligare
förbättra den interna kontrollen. Ett bisyfte är även att klargöra hur den interna kontrollen är utformad i
det gemensamma planerings- och uppföljningssystemet [Stratsys].
Intern kontroll är en kontinuerlig aktivitet som ingår i arbetet med ständiga förbättringar och
utvecklingen av en lärande organisation. Den interna kontrollen handlar inte om att sätta uppnående
mål, men väl om att se till att verksamhetens processer och rutiner följs. En förutsättning för en
fungerande intern kontroll är att de viktigaste processerna är kartlagda och kommunicerade.

2. Varför ska vi ha intern kontroll
Den interna kontrollen ska spänna över olika fält. I Luleå kommuns styrmodell ligger den interna
kontrollen som en del av flera inom ramen för de fyra perspektiven (samhälle, service, medarbetare och
ekonomi). Traditionellt har intern kontroll företrädesvis setts som en kontroll som har med det finansiella
att göra. Intern kontroll är emellertid så mycket mer. Här är ett exempel på faktorer som den interna
kontrollen ska påverka: varumärkesvård, trygga tillgångarna, säkerställa att lagar följs, riskminimering,
rätt användning av de tilldelade resurserna, säkerställa att beslut genomförs, säkerställa en rättvisande
redovisning samt skydda förtroendevalda och anställda från oberättigade misstankar.
COSO-modellen är ett ramverk för intern styrning och kontroll. Modellen bygger på fem komponenter
som måste vara väl utvecklade för att syftet med den interna kontrollen ska kunna uppnås:

Kontrollmiljö: Förutsättningar för att kunna utöva kontroll. Kontrollmiljön utgörs av etiska värderingar,
ledarskapsresurser, ledarskapsstil, personalkompetens och ansvarsfördelning i organisationen.
Riskbedömning: Omgivning, miljö och interna faktorer ska ses som de huvudsakliga föremålen för
organisationens uppmärksamhet.
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Kontrollmomenten: Det finns både direkta och indirekta kontrollmoment. De direkta riktar sig mot en
bestämd rutin eller process för att motverka, reducera eller eliminera risker i dessa. De indirekta handlar
om att sätta in motåtgärder för att stärka processen, exempelvis kompetensutveckling och
informationsinsatser.
Tillsyn: Regelbunden uppföljning och utvärdering av kontrollinsatserna
Information och kommunikation: Säkerställande av ett effektivt system som kanaliserar rätt information i
rätt tid till rätt personer.

3. Upprättande av kontrollplan
En upprättad kontrollplan är en sammanställning av de kontrollmoment som gäller för ett visst år.
Sammanställning ska ha föregåtts av ett planeringsarbete där tänkbara kontrollmoment har vägts mot
varandra i en riskbedömning.

A. Tänkbara kontrollmoment – De processer och rutiner som utgör grunden för verksamheten bör
analyseras och leda fram till ett tydliggörande av de moment som behöver fungera för att verksamheten
ska klara sitt uppdrag utan avvikelser. Denna förteckning av moment kan ses som en bruttolista över
tänkbara kontrollmoment eller en »bruttoplan«.

B. Riskbedömning – De tänkbara kontrollmomenten bör årligen genomgå en riskbedömning där
sannolikheten och konsekvensen av att de inträffar skattas. Riskbedömningen bör göras på ett enhetligt
sätt år för år och deltagarna bör vara utvalda så att bedömningsgruppen har en helhetssyn. I Luleå
kommun används en enkel modell för att skatta risken och den finns inbyggd i Stratsys. Sannolikhet och
konsekvens bedöms var för sig enligt en fyrgradig skala som sedan multipliceras till ett riskvärde. Det
högsta riskvärdet är 16 (4 x 4) och det lägsta är 1 (1 x 1), se nedan under 6. Begrepp.
C. Valda kontrollmoment – När riskbedömningen är gjord finns en lista över vilka moment som anses vara
mest angelägna att kontrollera. Det blir då ett förslag till kontrollplan.
D. Upprättad kontrollplan – Fastställande av kontrollplan sker i beslutande instans.

4. Uppföljning av kontrollplan
Den fastställda kontrollplanens kontrollmoment ska följas upp i samband med delårsrapporterna och
årsredovisningen. Uppföljningen ska göras med följande möjliga status: pågående enligt plan, pågående
med avvikelse, avslutad eller avslutad med avvikelse. Det ska klart framgå vilket resultat kontrollen gett
och, om det finns noterade avvikelser, vilka åtgärder som ska sättas in.
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5. Efterkontroll
Utfallet från en kontroll ska leda till ställningstagandet om det som kontrollerats är säkerställt. Det
innebär att den riskbedömning som gjordes före kontrollen ska omprövas. Kvarstår samma sannolikhet
och är konsekvensen fortfarande likadan om det går fel eller har de förändrats? Ett kontrollmoment bör
inte tas bort även om det inte aktivt ska kontrolleras kommande period. Genom att låta tidigare aktiva
kontrollmoment ligga kvar i Stratsys bland tänkbara kontrollmoment, byggs »bruttoplanen« upp med
tillgänglig historik i systemet.

6. Begrepp
Den interna kontrollen i Luleå kommun ska bedrivas inom ramen för styrmodellens fyra perspektiv
(samhälle, service, medarbetare och ekonomi). Kommunstyrelsen har definierat ett antal
kontrollområden inom respektive perspektiv. Kontrollområdena ska betraktas som övergripande rubriker
för att ge verksamheten vägledning om sådant som inte har med det avgränsade kärnuppdraget att göra.
Verksamheten ska således inte ta fram egna kontrollområden, men väl kontrollmoment. I den
utsträckning som verksamheten tar fram kontrollmoment som inte passar under de fördefinierade
kontrollområdena, ska sådana kopplas till kontrollområdet »övrigt«.

Kontrollområde
Kontrollmoment
Riskbedömning

Kommunstyrelsens vägledande områden att bedriva kontroll inom
Specificerad faktor som ska riskbedömas
Sannolikhets- och konsekvensbedömning av potentiella kontrollmoment

Riskbedömningen ska göras med hjälp av följande generella modell:
Sannolikhet
1 - Osannolik: risken är praktiskt taget obefintlig för
att fel ska uppstå.
2 - Mindre sannolik: risken är mycket liten för att fel
ska uppstå.
3 - Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska
uppstå.
4 - Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå.

Konsekvens
1- Försumbar: är obetydlig för intressenterna och
kommunen.
2 - Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter
som kommun.
3 - Kännbar: uppfattas som besvärande för
intressenter och kommunen.
4 - Allvarlig: är så stor att fel helt enkelt inte får
inträffa.

Riskvärdet tas fram som en produkt genom att skatta bedömd sannolikhet respektive bedömd
konsekvens och sedan multiplicera värdena. Riskbedömningen ska göras i den verksamhet som
kontrollen ska utföras. Det innebär att en kontroll som åläggs en verksamhet från en överordnad
verksamhet ska riskbedömas hos mottagande verksamhet. Enligt reglementet för intern kontroll, 7 §
Planera, kan kommunstyrelsen om det förligger särskilda skäl ålägga nämnder/bolagsstyrelser
obligatoriska kontrollmoment. Dessa obligatoriska kontrollmoment ska riskbedömas enligt följande:
- Kommunstyrelsen gör riskbedömning sett till helheten
- Mottagande nämnd/bolagsstyrelse gör särskild riskbedömning med avseende på risken i den egna
verksamheten. Om risken är låg ska ändå kontrollmomentet ingå i kontrollplanen och återrapporteras om
hur nämnden/bolagsstyrelsen omhändertagit det obligatoriska kontrollmomentet.
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7. Intern kontroll i Stratsys
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2016-02-29

1 (1)
Ärendenr
KLF/2016-308

Komplettering med nya kontrollområden för den interna
kontrollen
Ärendenr KLF/2016-308

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att komplettera styrmodellens fyra perspektiv
med kontrollområdena ”Miljö” och ”Arbetsgivarvarumärke”.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att den interna kontrollen lades in i kommunens system för
planering och uppföljning (Stratsys) anknöts den till styrmodellens fyra
perspektiv samhälle, medarbetare, ekonomi och service. Inom varje perspektiv
har för den interna kontrollen identifierats ett antal explicita kontrollområden,
i syfte att vägleda arbetet med intern kontroll. Vartefter arbetet med den
interna kontrollen fortskrider inkommer förslag på förtydliganden och
kompletteringar. När bolagen anslöts till den interna kontrollen lämnades det
in förslag på att perspektiv Samhälle kompletteras med kontrollområde
”Miljö” och att perspektiv Medarbetare kompletteras med kontrollområde
”Arbetsgivarvarumärke”.
Utöver de definierade kontrollområdena finns även ett uppsamlande
kontrollområde ”Övrigt”. Det är dock önskvärt att tydliggöra
kontrollområden som har ett särskilt värde: ”Miljö” och
”Arbetsgivarvarumärke” är att betrakta som sådana.

Mats Karlsson

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunens revisorer
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
David Bergman

2016-03-02

1 (1)
Ärendenr
2016/330-2.4.0.2

Luleå Kommun årsredovisning 2015
Ärendenr 2016/330-2.4.0.2

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att
godkänna årsredovisningen inklusive koncernredovisningen för år
2015 och att avsätta 95 mkr till resultatutjämningsreserven.

Sammanfattning av ärendet
2015 års bokslut är sammanställd i årsredovisning 2015.
Kommunens resultat visar ett överskott på 291,2 mkr.
Enligt balanskravet ska eventuella realisationsvinster räknas bort. Dessa var
156 mkr 2015, vilket innebär att resultatet enligt balanskravsutredningen visar
ett överskott på 40 mkr efter avsättning till resultatutjämningsreserven.
Luleå kommuns nämnder visar sammantaget ett positivt resultat
på 18,5 mkr. Kommunen uppnår fyra av fullmäktiges fem mål för
god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015 (bilaga)
David Bergman
Avdelningschef Budget- och redovisningsavdelningen

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Luleå
Luleå kommun
kommun
koncernorganisation 2015
koncernorganisation

2015-01-01

Kommunrevision

Kommunfullmäktige

Kommunledningsförvaltning

Kommunstyrelsen

E-nämnd

Arbetsmarknadsförvaltning

Räddningstjänst

Luleå kommunföretag AB

Socialförvaltning

Socialnämnd

Barn- och
utbildningsnämnd

Barn- & utbildningsförvaltning

Luleå
Lokaltrafik AB

Luleå Hamn AB

Fritidsförvaltning

Fritidsnämnd

Kulturnämnd

Kulturförvaltning

Luleå
Renhållning AB

Lulebo AB

Stadsbyggnadsförvaltning

Stadsbyggnadsnämnd

Miljö- och
byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsförvaltning

Nordiskt FlygteknikCentrum AB

Lunet AB
50%/50%

Valnämnd

Överförmyndarnämnd

Kronan
Exploatering AB

Luleå Energi AB

Intresseföretag
• Luleå Näringsliv AB
• IT Norrbotten AB
• Filmpool Nord AB
• BD Pop AB
• Nenet AB
• Shorelink AB
• Norrbottniabanan AB
• North Sweden Datacenter Locations AB
• Visit Luleå AB
• SKL Kommentus AB
• Investeringar i Norrbotten AB

Bioenergi i
Luleå AB 91%
Luleå Energi
Elnät AB 100%
Lulekraft AB
50%

Övriga
• Norrbottensteatern
• Teknikens hus
• Kommuninvest
• Kreditgarantiföreningen Norr ek förening
• Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
• Arctic Business Inkubator AB
• Winternet

Årsredovisning 2015 är producerad av bl a kommunens ekonomikontor, kommunikationskontor
och personalkontor i samverkan med kommunens nämnder och bolag.
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Luleå kommuns
årsredovisning 2015

Innehåll
Förord Yvonne Stålnacke
Förord Anne Karlenius
Visionen
Kommunkoncernens målstyrning
Årsberättelse
Kommunstyrelsens styrkort
Kommentarer till perspektiven
Finansiell analys
Drift- och investeringsredovisning
Nämnder
KS/Kommunledningsförvaltningen
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Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning
av verksamheten för det gångna året. Den beskriver
kommunkoncernens verksamhet ur fyra perspektiv;
samhälle, service, medarbetare och ekonomi. Syftet
är att ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens medborgare. Förhoppningsvis kan årsredovisningen bidra till ett ökat
intresse för kommunens verksamhet och utveckling.
Årsredovisningen börjar med inledande tal från
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Därefter kommer förvaltningsberättelsen som
börjar med en beskrivning av Vision 2050 och kommunens målstyrning. Sedan kommer årsberättelsen
som skrivs med utgångspunkt från de fyra olika perspektiven i kommunkoncernens styrkort. Uppföljningen av kommunstyrelsens målområden för 2015
presenteras och kommenteras. Därefter följer den
finansiella analysen samt en sammanfattad verksamhetsberättelse och måluppfyllelse för kommunens
nämnder och bolag. Årsredovisningen avslutas med
en ekonomisk del som består av nyckeltal, balansoch resultaträkning, kassaflödesanalys, notapparat,
redovisningsprinciper och revisionsberättelse.
Mer information om kommunens verksamhet hittar
du på hemsidan, www.lulea.se
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Tillsammans
bygger vi för
framtiden

Årets tillväxtkommun, Norrlands superkommun och
Sveriges starkaste platsvarumärke. Luleå kommun har
fått många fina utmärkelser under 2015.
Det är med stolthet och glädje som vi har tagit emot priserna. Men också med en vilja att inte stanna upp, utan
att fortsätta arbetet tillsammans med andra att utveckla
Luleå till en attraktiv och växande kommun.
För det finns utmaningar. En av de största är bostadsbristen. För att Luleå ska behålla sin starka tillväxt
behövs fler bostäder och fler aktörer som bygger och
utvecklar Luleå. Att Rikshem etablerat sig i Luleå är ett
steg i rätt riktning. Det möjliggjordes av kommunfullmäktiges beslut att sälja delar av Lulebos fastighetsbestånd tillsammans med samhällsfastigheter. Ett beslut
som ger Lulebo nytt kapital till nybyggnationer och till
att renovera befintligt fastighetsbestånd, samtidigt som
Rikshem kommer att bygga närmare 600 nya bostäder
kommande år. Vårt mål är att fler bygg- och fastighetsföretag ska investera i Luleå så att byggtakten kan ökas
ytterligare.

2015 har varit ett intensivt år. Ytterligare ett axplock av
händelser, både stort och smått, är att EU beslutade att
medfinansiera Luleå hamns projekt Malmporten som
ska förbättra farleden in till Luleå, att vi startade Sportoteket som gör det möjligt för Luleåborna att kostnadsfritt
låna idrottsutrustning och att vi fick fira 76 000 Luleåbor
med kalas i Stadsparken i samband med nationaldagsfirandet.
Glädjande är också att kommunens ekonomi är fortsatt
stark. Resultatet för 2015 visar ett gott resultat och
en stabil ekonomisk utveckling trots rekordhög investeringstakt, framför allt kopplat till utbyggt vatten- och
avloppsnät.

Yvonne Stålnacke
Kommunstyrelsens ordförande

Under året har arbetet med Framtidens skola pågått.
Luleå har idag en skola i nationell toppklass och så ska
det förbli. En utmaning är bristen på behöriga lärare i
kombination med fler elever i en växande stad. Processen med att ta fram och genomföra nödvändiga förändringar kommer att följa med oss kommande år, men det
viktiga är att vi inte tappar perspektivet. Detta sker för
att vi ska kunna erbjuda våra barn en skola i toppklass.
Hösten präglades också av de kraftigt ökade flyktingströmmarna till Sverige, vilket inte gick Luleå förbi. Flyktingkrisen är en stor humanitär katastrof och för oss är
det viktigt att ställa upp och ta ansvar i en svår situation.
Vi har tidigare genom åren tagit emot och integrerat
flyktingar som sedan bidragit till kommunens utveckling.
Ett gott mottagande är en investering för framtiden och
vi vill att Luleå ska vara en plats för alla.
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2015 –
utmärkelsernas år

Luleå kommun uppvisar ett bra resultat för verksamhetsåret 2015. Den kommunala ekonomin fortsätter
att redovisa överskott trots en rekordhög investeringsnivå kopplad till kommunens starka tillväxt. Det
samlade resultatet visar på en god måluppfyllelse
inom flertalet områden.
Vårt gemensamma arbete med att leverera välfärd till
kommunens medborgare sker dygnet runt, året om.
Här anser Luleåborna att kommunens medarbetare
gör ett bra arbete. I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning för 2015 får Luleå kommun högre
betyg än genomsnittet för Sveriges kommuner, för 22
av 25 undersökta områden.
Dagligen lägger kommunens drygt 6500 medarbetare ner ett uppskattat arbete på att leverera service,
tjänster och välfärd inom våra verksamhetsområden.
Ofta fokuserar debatten på det som man upplever
inte fungerar eller som man tycker borde utföras på
ett annat sätt. Denna kritik och dessa synpunkter på
vår verksamhet är oerhört värdefull, eftersom vår
verksamhet finansieras via skatter och avgifter från
medborgarna.
Men ibland kan det finnas anledning att stanna upp
och se hur andra betraktar Luleå kommun och hur vi
klarar av vår verksamhet, i jämförelse med Sveriges
övriga 289 kommuner. Här är ett axplock från året
som gått för Luleå kommun.

• Sveriges tredje bästa skolkommun enligt Lärarförbundet.
• Årets Idrottskommun i Norrbotten enligt Norrbottens
Idrottsförbund och Sveriges elfte bästa idrottskommun enligt tidningen Sport & Affärer.
• På åttonde plats och bäst i Norrland när RFSL
hbtq-rankar Sveriges kommuner.
• Bättre företagsklimat än snittet i landet enligt SKL:s
mätning.
Detta är resultatet av ett lagarbete som det finns all
anledning att vara stolta över! Utmaningarna finns
och de måste vi omhänderta.
Luleå kommuns invånare har all rätt att kräva av oss
att den verksamhet som politikerna beslutar om omhändertas på bästa sätt, och att resultaten återspeglar kommunens högt ställda ambitioner. Av summeringen för 2015 konstaterar jag att vi sammantaget är
på rätt väg.
Anne Karlenius
Kommundirektör

• Årets tillväxtkommun i Sverige enligt Arena för
tillväxt.
• Norrlands superkommun enligt tidningen Dagens
Samhälle.
• Sveriges starkaste platsvarumärke enligt Placebrander AB.
• Bästa kommun i Norrland i tidningen Fokus Bäst att
bo-lista.
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Visionen

Kommunkoncernens
målstyrning

Kommunens strategiska styrprocess ska leda till att
kommunkoncernens nämnder och bolag aktivt agerar för att förverkliga Vision Luleå 2050. Visionen
beslutades 2008 och har stegvis gjorts mer konkret.
Kommunens arbete med riktningar och program
ska ske i kontinuerlig dialog med medborgare och
aktörer och ska leva upp till regionala och nationella mål och förväntningar.

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens
delar mot gemensamma mål. Helhetssynen är
nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering ska ta ansvar för den samlade
kommunala verksamhetens utveckling utöver den
egna kärnverksamhetens behov och intressen.
För att samordna och ge ett ökat stöd i verksamheten har gemensamma definitioner utvecklats.

Vision Luleå 2050
Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust
finns plats för både och; närhet och utrymme,
stad och land, bredd och spets, vita vidder och
ljusa sommarnätter, naturens värden och dess
möjligheter. Med ett naturligt nytänkande
och ett friskt flöde av intryck, kunskap och
utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör
oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt.

Styrmodell
Luleå kommuns styrmodell utgår från fyra perspektiv (Samhälle, Service, Medarbetare och
Ekonomi) som samverkar. De ska spegla en balans
och relation mellan varandra så att mål som sätts i
ett perspektiv påverkar mål i andra perspektiv. Det
arbete som bedrivs ska ske med kvalitet och stå på
kommunens gemensamma värdegrund. Ett värdestyrt arbetssätt ökar möjligheterna att bygga ett
starkt varumärke.

Riktningar och program
Arbetet med Vision Luleå 2050 bedrivs inom ramen
för en modern översiktsplan. Programmen kommer
därmed att vara styrande för vad Luleå ska åstadkomma fram till 2020:

Riktningar – vägen till Vision Luleå 2050
• Stå för öppenhet och mångfald
• Ta sats för en ledande nordlig region
• Lyft identiteten som kuststad året runt
• Bygg för framtiden

Program – vad ska göras fram till 2020
• Alla jämlika
• Rum för möten
• Kuststaden Luleå
• Plats för mer
• Ledande nordlig region
• Resor och transporter

På följande sidor presenteras en årssammanfattning
för de fyra perspektiven:
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Årsberättelse 2015 sett ur de fyra perspektiven
P E R S P E K T I V

Samhälle

Perspektivet syftar till att göra prioriterade insatser för dem vi finns till för, det vill säga kommuninvånarna. Inriktningen är att bidra till byggandet av ett hållbart samhälle

En samlad omvärldsanalys för Luleå kommun togs
fram till Framtidsdagarna 2015. Den identifierade
nio trender i samhället som känns aktuella för
Luleå inför 2016. Här beskrivs de nio trenderna
mycket kort.

varmare klimatet märks i Luleå med kortare och
mildare vintrar samt mer nederbörd. Även risken
för extremare vädersituationer ökar. Luleå har antagit riktlinjer för klimatanpassning som måste leda
till åtgärder.

Andra aktörer än kommunen blir mer
aktiva i samhällsbygget

Resor och transporter ökar
Transporterna och resandet fortsätter att öka. Särskilt det långväga och då med flyg. Det har blivit
vanligare med såväl korta som långa resor i och till
arbetet och vi reser allt mer och längre bort under
vår fritid. Alla transportslag ökar och kräver mer
utrymme. Godstransporterna ökar, bland annat
beroende på distanshandel och krav på bredare
varuutbud. Samtidigt pågår en utveckling mot mer
miljöanpassade fordon pågår för alla transportslag.

De samhällsutmaningar vi står inför kräver att
näringslivet och andra aktörer i samhället tar en
mer aktiv roll. Oavsett om det rör sig om klimatutmaningen, mångfald, jämställdhet eller villkoren
för funktionsnedsatta så kan och bör företag ta ett
större ansvar. Medborgarnas krav på att få vara
med i tidiga skeden av samhällsplaneringen och
samhällsomvandlingen ökar. Detta innebär att flera
aktörer kommer att ha en större roll i samhällsutvecklingen.

Ökad globalisering

Medborgarnas ökade förväntningar ställer krav på
tillgänglighet, kvalitet och ett effektivt resursnyttjande i den kommunala servicen. Det finns även
förväntningar om förändrade driftsformer och
ökad konkurrensutsättning. Organisationen behöver utformas så att den klarar av att möta kundens
behov och anpassa sig till omvärldens förutsättningar. I kombination med att färre ska försörja fler
i framtiden så ställer detta kommunen inför nya
utmaningar.

Näringsliv och finansiella system är sammankopplade över hela världen. Vi påverkas snabbt
av förändringar i den globala ekonomin. Globala
kriser sprids snabbt. Snabba förändringar i omvärlden påverkar mer direkt på lokal nivå. Det blir allt
lättare att resa långt bort samtidigt som det blir allt
lättare att snabbt få information och kunskap om
andra delar av världen. Vi reser och upplever andra
länder och kulturer och får därmed en större förståelse för andra sedvänjor och kulturer samtidigt
som folkomflyttningar gör att kulturer blir alltmer
blandade. Det kan få positiva effekter men också
öka rädslan för påverkan på den egna kulturen.

Glapp mellan behov och kompetens

Ökade motsättningar

Konkurrensen om välutbildad arbetskraft kommer
att öka. Det kan uppstå matchningsproblem om
den nya generationen inte utbildar sig för de sektorer som behöver särskild kompetens. Pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster
kommer att påverka tillgången på kompetent
personal för kommunerna.

Motståndet mot förändringar i samhället växer när
fler och fler värnar om ”sitt” och sitt kvarter. Det
blir mer kortsiktigt tänkande, kommunala planer
överklagas, det tar längre tid att få igenom önskvärda samhällsförändringar och politiken utsätts för
hårdare påverkan. Det nya och oväntade ses som
hot och förändringar blir därför motarbetade. Nivån på antalet flyktingar och asylsökande förutspås
vara fortsatt hög medan samhället ännu inte är helt
anpassat för ett effektivt och värdigt mottagande.
Detta leder i sin tur till ökad risk för främlingsfientlighet och social oro. Känslan av otrygghet ökar.

Förändrade förutsättningar för den kommunala servicen

Klimatförändring
Den globala användningen av fossila bränslen
fortsätter att öka och kommer att påverka klimatet
50-100 år in i framtiden redan nu. Vår konsumtion
leder till ökande utsläpp i andra länder samtidigt
som utsläppen i Sverige minskar något. Det allt
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totala arbetslösheten i Luleå. Detta gäller även för
gruppen ungdomar under 25 år. Den starka konjunkturutvecklingen i länet och i Luleå under 2015 har
resulterat i att antalet lediga arbeten som anmäldes
till Arbetsförmedlingen under 2015 ökat med 1 304
jämfört med siffrorna för 2014. Under 2014 anmäldes
5 593 lediga arbeten till Arbetsförmedlingen i Luleå
att jämföra med 6 897 under 2015, historiskt sett en
mycket hög siffra.
Vid en jämförelse av arbetsmarknadsläget mellan
vecka 52, 2015 med motsvarande vecka 2014 kan konstateras att den totala arbetslösheten (öppet arbetslösa
plus de som är inskrivna i någon form av arbetsmarknadspolitiskt program) har minskat med 52 individer
i Luleå, från 2 780 till 2 728 individer.
Beträffande arbetslösa ungdomar under 25 år så har
arbetslösheten minskat med 124 individer, från 696 till
572 individer. Detta innebär att av det totala antalet
arbetslösa utgör de under 25 år ca 1/5, eller 21 %.
En oroväckande utveckling de senaste åren är ökningen av arbetslösa som varit utan arbete i långa
perioder. I Luleå är det 906 individer som i december
2015 varit utan arbete i mer än 12 månader varav
458 individer varit utan arbete i mer än 24 månader.
I dessa grupper är individer med någon form av
funktionsnedsättning och nyanlända klart överrepresenterade.
Eftersom ohälsotalet (antalet sjukskrivna plus individer med aktivitetsersättning eller sjukersättning)
också påverkar sysselsättningsläget i kommunen kan
konstateras att antalet individer inom denna grupp
ökar i hela landet inklusive Norrbotten och Luleå.
Både korta och långa sjukfall fortsätter att öka för
fjärde året i rad. Sedan 2010 har sjukskrivningarna i
Sverige ökat med 55 %.
Värt att notera är att sjukskrivningstalen i Luleå är
dubbelt så höga för kvinnor jämfört med män.

Ökade skillnader
Inkomstskillnaderna mellan olika grupper ökar,
exempelvis mellan de som har och de som inte har
arbete, mellan befolkning i attraktiva och mindre attraktiva bostadsområden samt mellan de
som är aktiva och passiva. Människors hälsa har
förbättrats, men ojämlikheten i livslängd mellan
olika socioekonomiska grupper ökar. Unga flickors psykiska hälsa fortfarande utvecklas negativt.
Samtidigt så är det i högre utsträckning flickor på
universitetsutbildningar och pojkar har svårare att
klara godkända betyg i skolan.

Ökad urbanisering
Ungdomar söker sig till orter med universitets- och
högskoleutbildning
-Luleå tillhör de kommuner utanför storstadsområdena som har en befolkningstillväxt. (Tillväxt
ställer krav på åtgärder)
Urbaniseringen är tydlig i Sverige med befolkning som flyttar från glesbygd till städer. Staden
blir alltmer en ekonomisk motor och centrum för
innovation och utveckling. Ungdomar söker sig till
orter med universitets- och högskoleutbildning.
Luleå tillhör de kommuner utanför storstadsområdena som har en befolkningstillväxt. Detta för med
sig att bostadsbristen ökar, trafiken ökar, service
och arbetsplatser flyttar, pendlingsmöjligheter blir
viktiga och innerstaden får problem med buller,
luftkvalitet och brist på gröna ytor.
En ökad samverkan behövs mellan olika frågor
som påverkar stadens attraktionskraft, utveckling
och hållbarhet, till exempel samverkansmodeller,
finansierings och affärsmodeller, beslutsformer,
medborgarengagemang och användardeltagande.

Sysselsättningsutveckling
Under 2015 har det skett en fortsatt minskning av den
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Befolkningen

födelsenetto på plus 109 personer och flyttnettot
skulle bli plus 391 personer, men den prognosen
har inte hållit, det är framförallt flyttsiffrorna som
blivit mer negativa under 2015.
Befolkningen i Luleå har i genomsnitt ökat med
nära 400 personer per år sedan kommunsammanslagningen 1970. Den stora befolkningsökningen
skedde i början av 1970-talet, då ökade befolkningen med mer än 1 000 personer per år. Då växte det
upp fyra nya stadsdelar, Hertsön, Björkskatan, Porsön och Hammaren. Sedan stannade befolkningsökningen upp och under en 10-årsperiod mellan
1977 och 1986 stod befolkningssiffrorna i princip
stilla. Från och med 1987 har sedan befolkning ökat
nästan varje år fram till idag, med i genomsnitt
drygt 330 personer per år.

Luleås befolkning ökade under 2015 med 122
personer till 76 088 invånare vid årsskiftet. Befolkningsökningen i Luleå kommun beror av att både
födelse- och flyttnetto är positivt.
Födelsenettot för 2015 är plus 76 personer. Det
föddes 737 barn under året vilket är 86 färre födda
jämfört med föregående år. Dödstalet har däremot
minskat med 52 personer till 661.
Flyttsiffrorna visar att Luleå kommun under 2015
hade ett positivt flyttnetto med plus 46 personer.
Det flyttade in 143 personer färre än under 2015,
samtidigt som utflyttningen var större, plus 146
personer.
Enligt prognosen för 2015 så skulle befolkningen
öka med 500 personer. Kommunen skulle ha ett
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Service

Perspektivet pekar på att ha god service på likvärdiga
villkor anpassad och tillgänglig efter behoven och ha förmåga
att överföra detta till nytta för den enskilde och för samhället.

Ständiga förbättringar

Intern kontroll

Ständiga förbättringar är ett koncept som beskriver
hur allt hänger ihop och upprepas enligt ett visst
mönster. På så sätt ges möjligheten att, genom lärande av det utförda, hela tiden bli lite bättre.

Målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet innebär bland annat att ha kontroll
över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att
säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp
i förhållande till fastställt uppdrag och mål. Parallellt med de fastställda utvecklingsmålen i styrkortet ska den interna kontrollen tillse att den löpande
verksamheten följer de lagar, föreskrifter, riktlinjer
och avtal som gäller. En förutsättning för ständiga
förbättringar är en fungerande intern kontroll.
Den interna kontrollen bygger liksom styrkortet på
styrmodellens fyra perspektiv: Samhälle, Service,
Medarbetare och Ekonomi. Kommunstyrelsen
definierar från tid till annan ett antal vägledande
kontrollområden inom respektive perspektiv.
Nämnderna ska med vägledning av dessa och
eventuellt egna kontrollområden välja lämpliga
kontrollmoment utifrån den egna verksamheten.
Kontrollmomenten dokumenteras i kommunens
gemensamma system för planering/uppföljning
och kommer sedan efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys att aktiveras i den årliga kontrollplanen som likaledes registreras i det gemensamma
systemet. Kommunstyrelsen kan om det förligger
synnerliga skäl ålägga nämnden obligatoriska kontrollmoment. Nämndernas resultat av de interna
kontrollerna sammanställs efter årets slut.

Processorientering
Processorienteringens tre faser identifiering,
kartläggning och utveckling syftar till att förbättra
effektivitet och innehåll med avseende på behoven.
Att kartlägga arbetsflöden och ta ett initiativ till
processorientering skapar en tydligare bild av verksamheten som helhet och visar hur medarbetarna
kan bidra till resultatet. Detta skapar förutsättningar för att samarbeta och för att uppnå ständiga
förbättringar. Vid interna mätningar för 2009-2011
har konstaterats att processorienteringen ännu
tydligare blivit ett stöd i utvecklingsarbetet. Det är
dock fortfarande svårt att använda det som stöd för
att mäta effektivitet. Grunden för effektivitetsmätningar behöver utgå från att identifiera rättvisande
nyckeltal.

Servicedeklarationer och synpunktshantering
För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun servicedeklarationer. En servicedeklaration förtydligar kommunens insats och är både
ett löfte och en upplysning om vad medborgarna
kan förvänta sig av kommunen. En deklaration
ska vara aktuell, trovärdig och alltid genomförbar
under normala omständigheter. Den är en viktig
signal även inne i verksamheten så att det finns en
enhetlig uppfattning om den aktuella servicenivån.
Under 2015 har det kommit in cirka nio synpunkter
per månad kopplad direkt till de servicedeklarationer som kommunen har. Detta är strax under det
antal som kom in under 2014. Utöver denna hantering finns det även särskilda system för felanmälan
som också tar emot synpunkter.

E-tjänster
Luleå kommun har i samklang med Strategi för
eSamhället ambitionen att förenkla och öka tillgängligheten till kommunens service och tjänster.
En kanal för detta är e-tjänster som innebär att
medborgarna själva kan fylla i elektroniska formulär/blanketter via nätet. Fördelarna med detta
är att man kan få korrekt ifyllda formulär och
en snabbare ärendehantering. Medborgarna ges
samtidigt möjlighet att följa sina ärenden. Arbetet
med e-tjänster fortgår i allt större omfattning och
de finns publicerade på www.lulea.se.
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Tillgänglighet

ning. Utgångspunkten är den politiskt beslutade
visionen och översiktsplanen.
•Dialog och studiebesök med politiker, tjänstemän
och funktionshindersrörelse.

Nåbarhet, tillträde, tillgång, inflytande och påverkan är fem dimensioner i tillgänglighetsbegreppet.
Tillgänglighet omfattar allt från bemötande och
information till fysiska miljöer och hjälpmedel. Det
gäller att arbeta med vidsynthet för att förstå hur
denna kedja kan utvecklas sett ur medborgarens
synvinkel. Tillgänglighet är en förutsättning för
delaktighet.
Luleå kommun har under ett antal år arbetat med
att förbättra den fysiska tillgängligheten i staden.
Det har möjliggjort att en större andel av befolkningen rör sig fritt genom centrum, till exempel den
med rullstol eller synskada. Arbetet under 2015 har
också handlat om att utveckla och kvalitetssäkra
att kommunens information och kommunikation
är användbar för alla. En hög grad av tillgänglighet i lokaler, information och verksamheter innebär
att vi ökar delaktigheten i samhället, istället för att
stänga ute grupper av människor. Under 2015 har
kommunens arbete haft fokus på samarbete för att
få ett helhetsperspektiv inom tillgänglighetsområdet.

Undersökningar och rapporter om tillgänglighet:
År 2015 genomförde Myndigheten för delaktighet
en enkätundersökning i landets kommuner för att
undersöka arbetet med tillgänglighet. Mätningen
visade att Luleå kommun får Sveriges näst högsta betyg för arbetet med fysisk tillgänglighet.
Områdena som undersökts är fysisk tillgänglighet, kultur, idrott, utbildning, arbetsmarknad och
transport.

Exempel på aktiviteter under 2015:
•Tillgänglighetsnätverkets aktiviteter; gemensamt
arbete med enkät som lärande, studiebesök i Piteå
kommun
•Inventering av tillgängligheten på fem större öar
i Luleå skärgård. Initiativ av fritidsförvaltningen
i samverkan med funktionshindersrörelsen, länsstyrelsen, miljö och byggnadsförvaltningen, Klf/
samhällsutvecklingskontor och blivande sommarjobbsguider.
•Föreläsning på nationell konferens under temat,
Tillgänglighet – att anpassa städer och bostäder
efter individens förutsättningar. Om Luleå kommuns organisation och arbetssätt för att nå ökad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsätt-

I Humanas tillgänglighetsbarometer som rankar
kommunernas arbete med tillgänglighet placerade
sig Luleå som nia (9) bland landets kommuner.
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Medarbetare

Perspektivet handlar om att utveckla medarbetarna och organisationen, så att yttre mål och
inre utveckling ska vara möjlig. En gemensam värdegrund är en plattform som bidrar till att
vara en attraktiv arbetsgivare.

Luleå kommun har ca 6 500 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna
är 56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern
är 48 år.
Luleå kommun har som arbetsgivare en stor utmaning inom området kompetensförsörjning. Kommunen behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare samt satsa på kompetensutveckling av
nuvarande chefer och medarbetare. Luleå kommun
har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam
målbild för arbetet med medarbetare och organisation.

Det totala utfallet i löneöversyn 2015 var 3 % för
tillsvidareanställda. Prioriterade grupper var lärare,
socialsekreterare inom barn- och ungdom, rektorer,
enhetschefer i socialförvaltningen samt konkurrensutsatta specialister. Lönekartläggning av kvinnors
och mäns löner 2015 har genomförts och visar inte
på några osakliga löneskillnader.
Under hösten 2015 har en lönestrategi för Luleå
kommun 2016-2018 antagits. Strategin innehåller
kvalitativa utvecklingsområden samt prioriterade
grupper 2016-2018.
Medarbetarnas förmåner är presenterade både på
Intranätet och www.lulea.se. Arbete pågår med att
ta fram ett nytt, tydligare koncept för förmåner i
Luleå kommun och arbetet förväntas utmynna i en
ny förmånsportal för kommunens medarbetare som
beräknas driftsättas 1 januari 2017.

HR-strategins fokusområden
Genomförda aktiviteter inom ramen för HR-strategins fokusområden.

Kompetens

Arbetsmiljö och hälsa

Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som
skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget
kräver. Kompetensutveckling är olika former av lärande och
aktiviteter som ökar kompetensen hos medarbetaren, gruppen och organisationen.
Aktiviteter: Löpande utbildningar inom Chefs- och
ledarutvecklingsprogrammet har genomförts. Andra utbildningar som är genomförda är personlig
effektivitet och ”att leda utan att vara chef”. Luleå
kommun har som mål att alla medarbetare ska ha
en individuell kompetensutvecklingsplan. Alla
förvaltningar arbetar med kompetensutveckling
utifrån sina behov och utmaningar.

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett
medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den goda arbetsmiljön, där alla ser helheten,
känner arbetsglädje och trygghet. Utveckling av arbetssätt och förutsättningar sker i dialog i organisationen där det hälsofrämjande perspektivet beaktas.
Rehabilitering sker via tidiga insatser.
Aktiviteter: Samtliga förvaltningar har besvarat
uppföljningsfrågor till den årliga uppföljningen av
SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete.
Under 2015 har insatser gjorts inom riskbedömning,
kränkande särbehandling samt informationsstruktur kring skyddsombud. Vidare arbete under 2016
fokuserar på omhändertagande av ny AFS, Organisatorisk och social arbetsmiljö.
En revidering av de hälsofrämjande riktlinjerna
gjordes under våren 2015 i syfte att flytta huvudfokus från friskvård till arbetsmiljö och hälsa som
främjande insats.
Projektet Hälsofrämjande arbetsplatser avslutades
2015 med följande utfall:
• Under projekttiden har nästan 90 % av kommunens chefer och arbetsledare deltagit i utbildningen
Hälsofrämjande ledarskap där de fått möjlighet till
reflektion kring förutsättningar i arbetet, balans
mellan arbete och fritid samt egen hälsa. Utbildningen är numera en del i det grundläggande chefsutbildningsprogrammet för nya chefer.

Lön och förmån
Lön och förmåner är en naturlig del av verksamhetens utveckling och ett verktyg för att styra verksamheten mot våra mål. Lönen avspeglar ansvar
och i vilken grad individen bidrar till måluppfyllelse. Lön och förmåner är ett av verktygen för att
attrahera och behålla kompetenta medarbetare.
Aktiviteter: Alla medarbetare ska ha årliga medarbetar- och lönesamtal med sin chef. Resultatet i
medarbetarenkäten visar att en klar majoritet av
medarbetarna vet vilka lönekriterier som påverkar
lönen samt har haft eller har ett inplanerat lönesamtal med sin chef. I syfte att öka kunskap och förståelse för individuell lön har två öppna löneseminarier för medarbetare hållits av Personalkontoret
under 2015.
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• 28 % av dem som gått utbildningen har nyttjat
möjligheten att få stöd i att utveckla hälsofrämjande
strategier med hjälp av den samordnande coachen.
• För stöd och inspiration för utvecklande av hälsofrämjande arbetsplatser har samordnande coach
tillsammans med drygt 50 chefer medverkat på
arbetsplatsträffar och planeringsdagar.
• En verktygslåda med material och övningar som
stöd för dialog och fortsatt arbete med arbetsmiljö
och hälsa har tagits fram och finns tillgängligt på
intranätet.
• Arbetsmaterialet, Diplomerad hälsofrämjande
arbetsplats, syftar till ökad förståelse och engagemang hos medarbetarna för det hälsofrämjande
arbetet. materialet kopplar även ihop det hälsofrämjande arbetet med SAM.
• Beslut om att avveckla den sammanhållande
organisationen på central nivå för hälsoinspiratörer
togs efter genomförd swot-analys med hälsoinspiratörer och behovsanalys med chefer.
• Åtta öppna kvällsseminarier med fokus på livsstilsfrågor har erbjudits samtliga medarbetare. I
genomsnitt var besöksantalet ca 60 åhörare/tillfälle.
• En dag i hälsans tecken på Kulturens hus med
öppna föreläsningar och prova-på aktiviteter har
genomförs under projektettiden. 2014 deltog 900
medarbetare. 2015 var deltagarantalet över 1000.
• Intervjustudie ”Chefers förutsättningar” genomfördes med 34 chefer. Det övergripande viktigaste
för chefernas förutsättningar oavsett förvaltning
och chefsnivå kan sammanfattas i tre punkter
- Tydligt formulerat uppdrag där varje chefsnivås
ansvar och befogenheter är klargjorda
- Nära samarbete med egen chef och närmaste kollegor
- Den ledningsgrupp de ingår i har ett helhetsperspektiv över chefsuppdraget och diskuterar regelbundet verksamhetens mål, uppdrag och utvecklingsbehov.
För sjätte året i rad anordnades Hälsoveckan för
samtliga medarbetare, med ett antal prova-påaktiviter under hela veckan. Vid Kommunjoggen
deltog 464 medarbetare varav flertalet ingick i
något av de 75 anmälda lagen.

Det finns en plan för att öka samordningen inom
kommunen av marknadsföringsinsatser exempelvis hur rekryteringsannonser ska se ut och var de
ska marknadsföras, deltagande vid mässor och
event. Samordning av praktikplatser och ex-jobb
för studenter, sker via hemsidan och en e-tjänst för
praktik- och exjobbsansökan används. Många gör
praktik och ex-jobb inom kommunen. En riktad
marknadsföringsinsats genomfördes i slutet av året
med anledning av markant ökat flyktingmottagande och därigenom ett stort rekryteringsbehov.

Kompetensförsörjningsrapport
Luleå kommuns kompetensförsörjningsrapport
visar en samlad bild av den strategiska kompetensförsörjningen: Följande punkter ger en sammanfattning av de faktorer som påverkar kompetensförsörjning 2016-2018 för Luleå kommun som
arbetsgivare.
• Fler och fler befattningar är konkurrensutsatta
• Utbildningskrav på många befattningar är höga
• Utbildningskrav sänks för att öka tillgången på
arbetskraft
• Rekryteringsbehovet kommer att vara konstant
högt flera år framåt på grund av
- stor rörlighet
- tillväxt
- tjänstledighet
- pension
- sjukskrivning mer än 90 dagar
• Befolkningen i åldersgruppen 20-64 år minskar
och åldersgruppen 65 år och äldre ökar
• Omsättning av chefer är hög, 36 % kommer gå i
pension fram till 2025
• Utbildningssystemet är inte i takt med samhällets
behov. De sökande behöver få en inblick i kommunens arbete och motiveras till att söka utbildningar
som leder till de yrken som efterfrågas. En stor del
av de arbetslösa har en annan kompetens än den
kommunen efterfrågar
• Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjning i framtiden
• Det blir allt viktigare att konkurrera med andra
medel än bara lön, exempelvis bra utvecklingsmöjligheter, trygg anställning, flexibilitet, kreativ
arbetsmiljö och förmåner
• Tillsammans med näringslivet i regionen ska vi
öka attraktionskraften för våra yrken.
Den samlade bilden visar på goda förutsättningar
för Luleå kommuns kompetensförsörjning. Frågan
måste dock hållas aktuell för att kunna parera eller
möta eventuella kompetensbrister. En bra kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska kunna nå sina tillväxtmål.

Luleå kommuns attraktionskraft
Luleå kommuns verksamheter och yrken är intressanta för våra nuvarande och blivande medarbetare. Luleå kommuns olika yrken är väl kända
av utbildningsanordnare och studenter. Luleå
kommun har ett starkt varumärke som en attraktiv arbetsgivare som är en väl etablerad del i det
geografiska varumärket Luleå.
Aktiviteter: Under året har kommunen varit representerad på ett antal mässor och event i syfte att
marknadsföra Luleå kommun som arbetsgivare.
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vartannat år. Årets resultat liknar resultatet 2013,
men är aningen mer positiv. Luleå kommuns medarbetare är positiva inom de flesta områden som
medarbetarenkäten mäter. Svarsfrekvensen på 79 %
bedöms som en mycket bra nivå.
Resultatet visar på:
Områden att vara stolta över:
• Engagemang
• Meningsfullt arbete
• Trivsel
• Möjlighet till att vara aktiv och delaktig
• Andelen rökare har minskat
• Luleå kommuns gemensamma värdegrund
Områden som bör arbetas vidare med:
• Luleå kommun som en bra arbetsgivare – fortsatt
arbete med hjälp av HR-strategins fokusområden
• Stress
• Arbetsmiljö och Hälsa
• Chefers hantering av eventuella konflikter, feedback/återkoppling
• Diskriminering, Trakasserier, Hot & våld- nolltolerans
Enkätens resultat rapporteras på förvaltningsverksamhets- och arbetsplatsnivå. De analyser som
blir en följd av enkätens resultat ska fungera som
beslutsunderlag för handlingsplaner och åtgärder.
Analysmaterial för arbetsgrupp, ledarskap och
förvaltning finns på intranätet.

Rekryteringsannonser
År

2010

Totalt

246

2011 2012 2013
403

550

650

2014 2015
892 1333

Gemensam värdegrund
Luleå kommuns gemensamma värdegrund är engagemang, ansvarstagande, kompetens och genom
ett medskapande förhållningssätt levandegörs
värdegrunden. För att det ska bli möjligt att följa
värdegrundsarbetets långsiktiga effekter i attityder
och värderingar hos kommunens medarbetare ska
den gemensamma värdegrunden mätas i medarbetarenkäten. Resultatet i medarbetarenkät 2015 visar
på att den gemensamma värdegrunden är känd och
tillämpas i hög grad i organisationen, utmaningen
är att få värdegrunden som en naturlig del i det
vardagliga arbetet.

Engageman
Ansvarstagande
Kompetens
Medarbetarstipendium
Luleå kommun vill uppmuntra och premiera
medarbetare som genom sitt engagemang och sin
kompetens tar ansvar och är stolta över sitt arbete.
Medarbetarstipendiet finns till för att synliggöra en
del av kvaliteten och det goda arbete som utförs i
Luleå kommun.
2015 års medarbetarstipendium gick till Modersmålslärarna på Flerspråkscentrum med motiveringen: ”Modersmålslärarna bidrar med stort
engagemang till barns utveckling. Att eleverna får
kommunicera på sitt modersmål ger trygghet och
underlättar lärandet. Modersmålslärarna är en viktig resurs för Luleå kommuns integrationsarbete.
Trots komplicerade arbetsförutsättningar lyckas de
hitta en sammanhållning som stärker och utvecklar
arbetsgruppen genom ett öppet och medskapande
förhållningssätt. Modersmålslärarna på Flerspråkscentrum är ett tryggt team med stolthet för sitt
uppdrag”.

Statistik
För en mer detaljerad och utförlig statistik se årsredovisningens bilaga med nyckeltal.
Nyckeltal Frisknärvaro

2013

2014

2015

Luleå kommun totalt

66,77 66,00 64,59

0 dagar (%)
frånvaro pga sjukdom

39,52 39,88 38,50

1-7 dagar (%)
frånvaro pga sjukdom

27,25

26,12

26,10

Nyckeltal 1 Sjukfrånvaro

2013

2014

2015

5,5

6,1

7,0

Luleå kommun totalt

Medarbetarenkät
Luleå kommun genomför en medarbetarenkät
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Ekonomi

Perspektivet handlar om att hushålla med ekonomiska resurser
vilket innebär att bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram
och använda tillgängliga resurser effektivt.

Samhällsekonomi
efterfrågekomponent till att driva på tillväxten. Det
är framför allt bygginvesteringar i allmänhet och
bostadsinvesteringar i synnerhet som ökar i snabb
takt och är viktiga för tillväxten. Det handlar både
om näringslivets investeringar, främst i den privata
tjänstesektorn, men också olika typer av offentliga
investeringar.
Sysselsättningen har utvecklats positivt under ett
antal år, vilket också har lett till en påtaglig höjning
av sysselsättningsgraden. Men eftersom arbetskraften samtidigt har ökat i snabb takt har det växande
antalet jobb inte varit tillräckligt stort för att pressa
ner arbetslösheten i någon nämnvärd utsträckning. Arbetslösheten har därför under flera år rört
sig stabilt runt 7 och 8 procent av arbetskraften.
En samlad bedömning ger stöd för att den starka
sysselsättningsutvecklingen under de senaste åren
kommer att fortsätta under de närmaste åren, och
att detta kommer att ske i kombination med en mer
dämpad utveckling av arbetskraften. Detta leder till
en minskning av arbetslösheten men det är långt
kvar till ett läge med full sysselsättning.
En fortsatt hög sysselsättning är av stor betydelse
för skatteunderlagsutvecklingen.
SKL har pga. ett osäkert läge gällande befolkningsutvecklingen, främst förorsakat av högt flyktingmottagande, avstått från att upprätta sin decemberprognos och avvaktar till mars 2016.

Det finns en betydande osäkerhet om både dagens
konjunkturläge och den framtida makroekonomiska utvecklingen i Europa, och i hela OECDområdet. Läget är med andra ord svårbedömt,
och återhämtningen är i vissa avseenden bräcklig.
Konjunkturförbättringen är relativt stark i länder
som Sverige, Storbritannien och USA. Tillväxten
för hela Euro-området ligger ungefär i nivå med
den historiska tillväxten med några undantag. Kina
och olika råvaruproducerande länder har en lägre
tillväxt än under de senaste åren och den förväntas
vara fortsatt svag.
Den svenska ekonomin fortsätter att förstärkas
och BNP-ökningen för 2015 beräknas till drygt 3
procent. Den privata konsumtionen är fortfarande
en stark tillväxtmotor och bidrar till drygt en tredjedel av BNP-ökningen. Det finns många faktorer
som driver på konsumtionen i form av en god
inkomstutveckling för hushållen, sänkt arbetslöshet, fortsatt låga räntor och ett högt sparande som
kan användas till ökad konsumtion. Det är också
ovanligt att den offentliga konsumtionen bidrar så
mycket till BNP-ökningen som under 2015. Jämfört
med den historiska utvecklingen av den offentliga
konsumtionen förväntas denna öka kraftigt under
de kommande åren, och följaktligen stärka tillväxten. Detta beror i huvudsak på den historiskt höga
flyktinginvandringen till Sverige.
De fasta investeringarna har ökat kraftigt under de
senaste åren och bidrog 2015 mer än någon annan

Bokbussen utanför Kulturens hus.
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Måluppfyllelse för kommunstyrelsens styrkort
På följande sidor redovisas en sammanfattad bedömning av hur nämnder och bolag bidragit till att
kommunstyrelsens måluppfyllelse för 2014. Kommentarerna till de olika perspektiven grundar
sig på nämndernas och bolagens bedömda effekter av de aktiviteter som genomförts för att stödja
kommunstyrelsens målområden.

Perspektiv/inriktning

Målområde 2014

SAMHÄLLE
För alla som bor, verkar i och besöker Luleå ska vi:
Stå för öppenhet och mångfald
Lyfta identiteten som kuststad året
runt

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan
Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Ta sats för en ledande nordlig
region
Bygga för framtiden
SERVICE
För våra medborgare och kunder/
brukare ska vi:

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet
Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service

Ha god service på likvärdiga villkor
anpassad och tillgänglig efter behoven och ha förmåga att överföra
detta till nytta för den enskilde och
för samhället.
MEDARBETARE
För att genomföra uppdraget ska vi:
Ge goda förutsättningar för medarbetare att utveckla sin kompetens
och vara medskapande.
EKONOMI
För att genomföra uppdraget ska vi:
Bedriva verksamheten inom tilldelad budget och använda tillgängliga
resurser effektivt.

Målet har uppnåtts

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

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

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts
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••• Samhälle

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan
Arbete i enlighet med programmens intentioner pågår i bred samverkan. Flertalet av de
större samverkansinsatserna är kopplade till de två andra målområdena, vilket kan tolkas
som att graden av samordning är hög.
Exempel på aktiviteter: Rutiner för samverkan har förbättrats. Beredningsmöten hålls kontinuerligt mellan SUTK, SBF och MBF. Direktiv och politiska uppdrag för större insatser i
programgenomförandet har tagits fram i bred samverkan. Bland annat borgmästaravtal,
ökat flyktingmottagande, utvecklingsplaner för Hertsön/Lerbäcken, för Råneå med omland samt för centrum. Beslut om lightversion av medel för särskilda folkhälsosatsningar
har tagits av KS och ansökningar tas emot fyra gånger per år. Ytterligare aktiviteter är
exempelvis insatser för att öka antalet unga med subventionerad anställning i kommunen,
inrättandet av en jobbagent, föräldrasupporten, grönvitblåplan, revidering av förvaltningsplan för världsarvet, romsk inkludering, jämställdhetsintegrering, trafikstrategi
för centrum, elektrifiering i skärgården samt ett Kvalitets- och gestaltningsprogram för
Kronan.

Bedömning nämnder/bolag
Antal = 10
KLF, AMF, KULT, SOC, SBN,
LULEBO, LRAB, LHAB,
NTFC, KEA
Antal = 5
BUN, FRITID, MBN, LEAB,
LLT
Antal = 1
RTJ

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
Målområdet bedöms vara väl etablerat och aktivitet sker på bred front och med hög grad av
samverkan inom kommunkoncernen. Faktiskt resultat som andel behöriga till gymnasieskolan har dock minskat under året. För att det ska uppnås krävs även fortsättningsvis en utveckling av kommungemensam samverkan.
Exempel på aktiviteter: Satsning för anpassad undervisning till unga som inte klarat sina
gymnasiestudier, mötesplats på Hertsön, Sportoteket, brand- och olycksutbildning för barn
i teaterform, Vi 6-samverkan för barns uppväxtvillkor, socialnämndens strategi för barn och
unga, spridning av resultat från LUPP-undersökningen, utveckling av skolvägar och lekplatser, studiebesök och praktikplatser/examensarbeten.

Bedömning nämnder/bolag
Antal = 12. KLF, AMF, RTJ,
KULT, SOC, SBN, LULEBO,
LRAB, LHAB, NFTC, KEA,
LEAB
Antal = 4. BUN, FRITID,
MBN, LLT
Antal = 0

Mål för att: Bygga för 10 000 fler
Målområdet bedöms vara väl etablerat och aktiviteter som stödjer byggandet pågår inom
de flesta verksamheter och med måttlig grad av samverkan inom kommunkoncernen.
Exempel på aktiviteter: Utvecklingsplan för Luleå centrum påbörjad, projekt Guldkant
kring Gammelstadsviken, processutveckling av samhällsbyggnadsprocessen, projektet
”Framtidens skola”, utveckling av kollektivtrafiken, utveckling av södra hamn, Malmporten-projektet, arbete för att minska den sekundära bostadsmarknaden i Luleå, insatser
för att öka bostadsbyggandet genom nya aktörer, bebyggelseplanering och infrastrukturutbyggnad främst i centrum och på Kronan men också Munkeberg strand/Skutviken,
Hällbacken och Bensbyn.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag
Antal = 8. KLF, KULT,
SOC, SBN, LEAB, LLT,
LRAB, NFTC
Antal = 7. RTJ, BUN,
FRITID, MBF, LULEBO,
LHAB, KEA

Målet har inte uppnåtts
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••• Service

Mål för att: Ge en värdeskapande service med god tillgänglighet
Den i november genomförda utvärderingen med Kommunkompassen har pekat på
några tydliga förbättringsomrdåden: ökat resultatfokus och tydligare brukarorientering samt mål som är effektrelaterade. Det är viktigt att alla verksamheter hittar en
serviceprofil som är tydlig och som möjliggör att sätta utvecklande mål. Dialogen med
brukaren är avgörande för att nå detta. Verksamheterna arbetar med information via
webb, mobila tjänster och sociala medier. Sammantaget finns det anledning att bli ännu
tydligare med servicedeklarationerna som ska ange det brukaren kan förvänta sig. Mätning av servicemålen inom ramen för Luleå Direkt sker löpande, men ger vid handen att
det finns mer att göra för att klara dessa.

Bedömning nämnder/bolag
Antal = 10 AMF, KLF, MBN,
RTJ, SBN, KEA, LEAB, LHAB,
LRAB, NFTC
Antal = 6 BUN, FRI, KULT,
SOC, Lulebo, LLT
Antal = 0

Exempel på utvecklingsområden: Individuella studie-/handlingsplaner samt målgruppsanpassad vägledning (AMF), tillgänglighet via digital kommunikation (BUN), telefonjoursystem (RTJ, mfl), ”En dörr in” - föreningsbidrag (Fritid, Kult), en öppnare och
tillgängligare socialförvaltning har påbörjats (SOC), uppdaterade servicedeklarationer
(MBF och SBF), påörjat arbete med kvalitetsledningssystem (SBF), bra värden i kundnöjdhetsundersökning genomförd av Svenskt Kvalitetsindex (LEAB), utvärderings- och
samverkansmöten med kunderna (LHAB), kundindexmätningar (Lulebo).

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av utförd service
En kommungemensam jämförelsetjänst har lanserats. Där ingår inledningsvis BUN
och SOC. Den initiala tidsplanen har inte kunnat hållas genom att förvaltningarna
inte ansett sig ha tillräckliga resurser för att klara detta. Fler verksamheter behöver
medverka i denna jämförelsetjänst via ett successivt införande. Arbetet med att vidareutveckla servicedeklarationer eller motsvarande kräver ytterligare insatser, inte minst
för att skapa en enhetlighet som medborgarna känner igen. Kundundersökningar är
planerade inom flera verksamheter. Analys av enkätresultat, nyckeltal och synpunkter
är en viktig del i att få en bild över vad brukarna upplever. Ett större fokus på resultat
behöver utvecklas.
Lulebo genomför kundmätning vartannat år och har, enligt uppgift, gjort alla förberedelser för detta. LRAB arbetar med avvikelser enligt fastlagda rutiner. Kulturförvaltningen har genomfört alla aktiviteter kopplade till målet att förbättra rutinerna hur
allmänhetens synpunkter, klagomål och förbättringar omhändertas. Soc publicerar
inom kort jämförelse för gruppboenden. SBN har identifierat de processerna som skapar förutsättningar för en effektiv och attraktiv stadsbyggnad.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Bedömning nämnder/bolag
Antal = 9 KULT, MBN, SOC,
LEAB, Lulebo, LHAB, LLT,
LRAB, NFTC
Antal = 5 AMF, BUN, KLF,
RTJ, SBN
Antal = 1 FRI, KEA har ej satt
något mål för detta målområde.

Målet har inte uppnåtts
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••• Medarbetare

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap
Varje redovisad verksamhet har funnit adekvata insatser i målområdet för att förbättra
chefers förutsättningar på sitt sätt. Exempelvis genom att utveckla processer, effektivisera administrativa rutiner, undersöka hur arbetstiderna kan förläggas på bättre sätt, kan
chefers uppdrag både preciseras och underlättas. Andra typer av insatser handlar om
att utveckla både det personliga ledarskapet och ledningsgruppsarbete där utrymme för
analys och reflektion är centralt. Centrala utgångspunker för aktiviteterna är tydlighet i
chefens uppdrag och ett rimligt antal underställda.
De som rapporterar grönt har haft handlingsplaner som genomförts. Det handlar om
chefs- och ledningsgruppsutveckling med stöd av konsulter eller coachning. Dessa har
inte så många underställda per chef.

Bedömning nämnder/bolag
Antal =6 KLF, MBN,
LEAB, LRAB, NFTC och
KEA

Antal =8 AMF, BUF, FRI,
RTJ, SBF, LLT, Lulebo

Målområdet är viktigt och verksamheterna har höga ambitioner därför rapporterar
många gult med anledning av att aktiviteter ej är avslutade och kommer att fortsätta
under 2016. De stora förvaltningar har svårigheter att minska antalet anställda per chef.

Antal =1 Kult

LHAB har inget mål för området under 2015

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser
Alla förvaltningar omfattas under 2014-15 av projektet ”Hälsofrämjande arbetsplatser” vilket
till viss del förklarar hur förvaltningar och bolag hanterar målområdet olika. Bolagen har fokus på friskvård och hälsa samt arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete av förebyggande
karaktär. Även insatser för att fånga tidiga signaler för ohälsa rapporteras. Förvaltningarna
tar fasta på medarbetarenkäter och hälsostatistik och utformar aktiviteter för förbättringar
av psykosocial arbetsmiljö. Det finns tydliga kopplingar mellan målområdet om chefers
förutsättningar då flertalet förvaltningar utvecklar både ledarskap och arbetssätt för att nå
hälsofrämjande arbetsplatser. Trots insatser är bland andra socialförvaltningen oroade för
ökande sjuktal. Flera verksamheter framhåller värdegrundens betydelse och lyfter den som
utgångspunkt för aktiviteter inom området. Inom förvaltningarna är många aktiviteter
kopplade till en uppföljning i medarbetarenkäten som görs i november.

Bedömning nämnder/bolag
Antal =6 MBN, RTJ, SBF,
LEAB, Lulebo, NFTC

Antal =7 AMF, BUF, FRI,
SOC, LLT, LRAB, LHAB

Fortsatt arbete inom målområdet bedöms som väldigt viktigt inom alla verksamheter då sjuktalen ökar 2014 6,08% till 2015 6,95% och frisknärvaron minskar till 2015 64,59% från 2014 66%.
Bland de som rapporterar grönt finns särskilda medskapande projekt, tydliggörande av
processer, trivselaktiviter, hälsoundersökningar/hälsosamtal.
Målområdet är viktigt och verksamheterna har höga ambitioner därför rapporterar många
gult med anledning av att aktiviteter ej är avslutade och kommer att fortsätta under 2016.
Aktiviteter och åtgärder i syfte att minska stress är genomgående.

KLF hade satt mål gällande frisknärvaro och sjukfrånvaro 75% resp 3% vilket inte uppnåtts.
Kulturförvaltningen sätter rött pga försämringar beträffande psykosocial arbetsmiljö.
KEA har inget mål för området.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts
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••• Ekonomi

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)
Nämndernas och bolagens uppdrag är att klara verksamheten inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav och därmed bidra till att kommunens resultatmål uppnås.
Totalt redovisar kommunen ett positivt resultat på 291 mkr vid årets slut vilket är 289 mkr
bättre än budget.
Nämndernas sammanlagda avvikelse mot budget uppgår till +18,5 mkr. Överskotten finns
på kommunledningsförvaltningen + 6 mkr, kollektivtrafiken +5 mkr och kulturnämndens
anslag för Dansens hus +5 mkr. Övriga nämnder har en god följsamhet till budget med
mindre avvikelser där endast en förvaltning visar ett mindre underskott.
Resultatet för finansieringsverksamheten visar ett överskott på 280 mkr. Den största positiva posten är resultat av försäljning av fastigheter och tomträtter som uppgår till 279 mkr.
I övrigt är utfallet för skatteintäkter och statsbidrag 34 mkr sämre än beräknat och kostnaderna för kommunens pensionsåtagande överstiger budget med 31 mkr Återbetalning av
inbetalade AFA-premier förbättrar resultatet med 34 mkr och finansnettot ger ett överskott
på 38 mkr.
Bolagskoncernen uppvisar ett positivt resultat på 948 mkr, varav 792 mkr härrör från
Lulebos fastighetsförsäljning under året. Luleå kommunkoncerns (kommunen tillsammans
med bolagen) resultat efter finansiella poster är 1 154 mkr.

Bedömning nämnder/bolag
Antal = 11 KLF, RTJ,
BUN, FRI, KULT, MBN,
SOC, SBN, LEAB, LULEBO,
LRAB

Antal = 4 AMF, LLT,
LHAB, NFTC
Kronan Exploatering AB
(KEAB) har inte avkastningskrav i form av räntabilitet och soliditet. Det
långsiktiga målet är en
rörelsemarginal på 10 %.

Av de kommunala bolagen klarar Luleå Energi AB, Lulebo och Luleå Renhållning AB båda
de uppsatta avkastningskraven för soliditet och räntabilitet. Luleå Hamn AB klarar sitt räntabilitetskrav, men inte soliditetskravet. Övriga bolag når inte upp till avkastningskraven.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder
Ett kostnadseffektivt resursutnyttjande och ett systematiskt arbete med att främja
långsiktig effektivitet ligger i både förvaltningarnas och bolagens intresse. Det sammanfattande intrycket är att ett aktivt arbete pågår med att genomföra en rad åtgärder
kopplade till detta ex v

Bedömning nämnder/bolag
Antal = 9 KLF, AMF, RTJ,
KULT, MBN, LEAB, LULEBO,
LRAB, NFTC

• Analyser av övergripande processer
• Verksamhetsöversyner och omorganisationer

Antal = 5 BUN, FRI, SOC,
SBN, LLT, KEAB

• Planering av övergripande strukturella förändringar
• Införandet av nya arbetssätt och effektivare arbetsprocesser
• Intern och extern samverkan

Antal = 0

• Översyn av drift- och underhållsplaner
• Införandet av nyckeltal för att följa upp effektivitetsförbättringar

Luleå Hamn (LHAB) har ej
angett något mål inom målområdet

• Fortsatt arbete med förbättrad köptrohet

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts
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Finansiell analys
Luleå kommun bedriver verksamhet i förvaltnings-,
bolags- och stiftelseform. För att få en fullständig
ekonomisk information om verksamheten upprättas
en sammanställd redovisning. Koncernen Luleå kommun omfattar förutom kommunen med dess förvaltningar också aktiebolag. Koncernens organisation och
bolag framgår av organisationsschemat på insidan av
omslaget.

Årets resultat
Luleå kommuns resultat inklusive realisationsvinster
uppgick till 291 mkr. Resultatet är 289 mkr bättre än
budget och 266 mkr bättre än föregående år. Resultatet för finansieringsverksamheten visar ett överskott
på 280 mkr. Den största positiva posten är resultat av
försäljning av fastigheter och tomträtter som uppgår
till 279 mkr. I övrigt är utfallet för skatteintäkter och
statsbidrag 34 mkr sämre än beräknat och kostnaderna för kommunens pensionsåtagande överstiger
budget med 31 mkr. Återbetalning av inbetalade
AFA-premier förbättrar resultatet med 34 mkr och
finansiella kostnader/intäkter ger ett överskott på 38
mkr. Mer detaljerad specifikation framgår av driftredovisningen i förvaltningsberättelsen.
Nämndernas överskott mot budget uppgår till 18,5
mkr. Överskotten finns på kommunledningsförvaltningen 6 mkr, kollektivtrafiken 5 mkr och kulturnämnden 5 mkr. Övriga nämnder har en god följsamhet till budget med mindre avvikelser där endast en
förvaltning visar ett mindre underskott.
Överskottet i kommunkoncernen uppgår till 1 115
mkr efter skatt vilket är 997 mkr bättre än föregående
år. Den största posten som påverkar resultat positivt
är försäljningen av fastigheter i Lulebo AB som uppgår till 792 mkr. Specifikation framgår av respektive
bolags inslag i förvaltningsberättelsen.

riktlinjer för verksamheten. Finansiella mål för budgetåret formuleras inom ramen för Luleå kommuns
årliga budgetprocess. I kommunfullmäktiges policy
för god ekonomisk hushållning har följande långsiktiga finansiella mål fastställts.
• En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning.
Utfall 2015: Målet uppnås eftersom budgeten för
2016-2018 visar överskott utan någon skattehöjning.
• Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska
uppgå till minst 2 %.
Utfall 2015: Målet uppnås under 2015 eftersom årets
resultat innebar att andelen uppgick till 7,2 %. Prognosen under planeringsperioden 2016-2018 är 2,4,
0,4 respektive 0,2 %. Den långsiktiga målsättningen
uppnås under 2016 men inte under resterande del av
planperioden.
• Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 %.
Utfall 2015: Andelen uppgick till 9,8 % 2015 och målet
uppnås därmed under året. Investeringsnivån under
planeringsperioden 2016-2018 uppgår till 17, 19 respektive 14 %. Den långsiktiga målsättningen uppnås
därför inte under planperioden.
• Soliditeten ska vara oförändrad.
Utfall 2015: Målet har ej uppnåtts under 2015 eftersom soliditeten blev 69,3 % vilket är 2,6 % -enheter
högre än föregående år. Under planeringsperioden
2016-2018 beräknas soliditeten minska.
Kommunstyrelsen har i styrkortets ekonomiperspektiv formulerat följande finansiella målområde för 2015
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
• Mål för att bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag).
Utfall 2015: Målet får anses uppnått då kommunens
resultat blev 291 mkr och bolagskoncernens resultat
blev 909 mkr efter skatt.

Resultat jämförelse med tidigare år (mkr)
		
2011 2012 2013 2014 2015
Kommunen		
102
91
85
25 291
Kommunkoncern
196
218 166 118 1 115

God ekonomisk hushållning
Luleå kommuns ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för
att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer
om god ekonomisk hushållning. Avstämningen av
god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk
plan och budget, delårsrapport och årsredovisning.
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat långsiktiga finansiella mål och
riktlinjer, finansiella mål för budgetåret samt mål och

Balanskravet
Det lagstadgade balanskravet är en resultatmässig
miniminivå som innebär att årets totala intäkter måste
vara högre än de totala kostnaderna. Om ett underskott uppstår ur balanskravssynpunkt så måste detta
kompenseras med överskott inom en treårsperiod.
Vid beräkning av balanskravsresultatet ska vissa
resultatposter inte tas med, exempelvis realisationsvinster på anläggningstillgångar.
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Årets resultat
samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
medel till resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat från tidigare år
Balanskravsresultat att reglera

291 mkr
-156 mkr
135 mkr
-95 mkr
40 mkr
0 mkr
0 mkr

Återföring av felaktigt utnyttjande av medel från
resultatutjämningsreserv 2014
10,1 mkr
Kommunens resultat enligt avstämning mot balanskravet uppgick för 2015 till 135 mkr och uppfyllde
således kommunlagens balanskrav med god marginal. Föregående år nyttjades medel från resultatutjämningsreserven felaktigt på grund av en felklassificering av försäljning av tomträtter. Därför återförs det
tidigare nyttjandet av 10,1 mkr under 2015 i balanskravsutredningen. Kommunen har reserverat totalt
192,4 mkr till denna reserv vid tidigare år.

Känslighetsanalys resultateffekt
Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer.
Några exempel som påvisar detta är:
Utdebitering (skatteintäkt),
förändring med 1 krona
+/- 160 mkr
Befolkningsförändring
med 100 personer
+/- 5 mkr
Löneökning med 1 %
- 28 mkr

Investeringar och likviditet
Kommunens investeringsverksamhet har under året
uppgått till netto 395 mkr, vilket är 403,7 mkr mindre
än budgeterat. Detta beror till största del av försäljning av fastigheter och mark som under året påverkar
nettoinvesteringarna. Nettoinvesteringarna inom
kommunkoncernen uppgick under året till 849 mkr,
165 mkr mindre än föregående år. Kommunen står för
merparten av nyinvesteringarna men även Lulebo AB
och Luleå Energikoncernen står för betydande investeringar. Mer detaljerad specifikation av kommunens
investeringar framgår av investeringsredovisningen i
förvaltningsberättelsen. Kommunkoncernen kommer
att ha fortsatt hög investeringsnivå de kommande
åren. Den främsta anledningen till ökningen är de investeringsbehov som uppstår för att öka bostadsbyggandet och därmed stimulera befolkningstillväxten.
Inom kommunkoncernen används ett koncernvalutakontosystem vilket innebär att kommunen eller
bolagen kan ta del av kommunkoncernens samlade
likviditet vid behov. Under 2015 har bolagen visat en
bra likviditet och bidrar därmed till koncernvalutakontosystemet. Till koncernvalutakontosystemet är
det kopplat en checkkredit som kan nyttjas vid en
kortsiktig likviditetsbrist för kommunkoncernen.

Nettoinvesteringar (mkr)
		
2011 2012 2013 2014 2015
Kommun		
Kommunkoncern

383
588

621 637 494
864 1 056 1 014

395
849

Soliditet och skulder
Kommunens soliditet uppgår i bokslutet till 69,3 %,
vilket är en ökning med 2,6 % -enheter jämfört med
föregående år. Kommunkoncernens soliditet uppgår
till 55 % vilket är en ökning med 6 % -enheter jämfört
med föregående år. Kommunens totala skulder och
avsättningar uppgår vid årsskiftet till 1 901 mkr varav
238 mkr avser pensionsåtagandet inkl löneskatt. Kommunens totala skulder och avsättningar har minskat
med 104 mkr jämfört med föregående år.
		 2011 2012 2013 2014 2015
Skulder och
avsättningar
1 490 1 720 1 960 2 005 1 901

Pensionsförpliktelser
År 1998 avsattes 150 mkr av kommunens likvida
medel till en långsiktig extern kapitalförvaltning för
att möta framtida pensionsutbetalningar. Vid årsskiftet var medlen i sin helhet (326 mkr) återlånade
för att minska kommunens upplåningsbehov. Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998 enligt den
lagstadgade blandmodellen där pensioner intjänade
före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Denna ansvarsförbindelse uppgår till
1 594 mkr, vilket var en minskning med 61mkr
jämfört med 2014. Löneskatten (ansvarsförbindelse)
minskade med 14 mkr och uppgår till 387 mkr. Pensionsförpliktelserna har beräknats av Kommunernas
Pensionsanstalt, KPA. I kommunens balansräkning
uppgår pensionsavsättning till 232 mkr och en mindre
del av pensionsförpliktelsen tryggas årligen genom
försäkring.
Kommunens samlade redovisning av pensionsmedelsförvaltningen framgår i nedanstående tabell
(mkr):
2014
2015
Pensionsförpliktelser
i balansräkningen
205
238
Pensionsförpliktelser som
ansvarsförbindelse
2 056
1 981
Summa pensionsförpliktelser
2 261
2 219
Ej finansierade
pensionsförpliktelser
2 261
2 219
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Driftredovisning kommun (mkr)
Nämnd/förvaltning

Utfall, netto

Budget netto

Avvikelse mot

Utfall, netto

2015

2015

budget 2015

2014

-183

-189

6

-166

varav EU-projekt

-10

-10

0

-11

KS/Arbetsmarknadsförvaltning

-96

-95

0

-92

KS/Räddningsnämnd

-52

-52

0

-49

0

0

0

-23

KS/Kommunledningsförvaltning

KS/Byggn nämnd/Stadsbyggn kontor
KS/Kollektivtrafik

-84

-89

5

-81

-1 638

-1 638

0

-1 586

Fritidsnämnd

-194

-195

0

-190

Kulturnämnd

-101

-107

6

-97

-21

-21

1

0

0

0

0

-9

-1 525

-1 526

1

-1 475

-228

-228

0

0

0

0

0

-210

Barn- och utbildningsnämnd

Miljö och byggnämnd
Miljönämnd
Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnden
Teknisk nämnd
Övriga nämnder

-2

-2

0

-14

Delsumma nämndernas utfall

-4 125

-4 144

19

-3 994

Finansförvaltning exkl skatter
statsbidrag och finansiella poster:

364

84

280

148

varav:				
Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravg

-899

-908

9

-883

Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt

0

0

0

0

Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov

0

-2

2

0

0

0

0

0

145

0

145

53

135

0

135

35

1 292

1 304

-12

1 223

Medel för strategiska utvecklingsinsatser
Realisationsvinster/-förluster m.m.
Resultat försäljning omsättningstillgångar
Internt återförda kostnader

-309

-310

1

-280

-3 761

-4 060

298

-3 846

3 587

3 615

-27

3 376

427

434

-7

525

49

42

6

19

Finansiella kostnader

-11

-29

18

-14

ÅRETS RESULTAT

291

2

289

59

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatter
Statsbidrag
Finansiella intäkter
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Investeringsredovisning kommun (tkr)			
Nämnd/förvaltning

Redovisning
2014

Reviderad
budget 2014

Avvik. mot
rev. bu 2014

Budget 2014 i
strategisk plan

Verksamhetsinvesteringar				
KS/Kommunledningsförvaltning
KS/Arbetsmarknadsförvaltning
KS/Räddningsnämnd/Räddningstjänst

24,5

21,5

-3,0

20,5

0,3

1,0

0,7

1,0

0,8

12,4

11,6

8,6

Barn-och utbildningsnämnd

21,5

22,5

1,0

13,5

Fritidsnämnd

14,9

34,9

20,0

3,0

Kulturnämnd

4,2

4,1

-0,1

1,4

Miljö- och byggnämnd

0,3

1,2

0,9

0,7

Socialnämnd

8,2

13,4

5,2

9,0

Investeringar i fastigheter och teknisk infrastruktur				
Stadsbyggnadsnämnden

281,1

622,3

341,2

523,6

varav:				
- Friköp bostadshus och industritomter

-160,3

-4,8

155,5

- Utbildnings- och förvaltningslokaler

19,0

57,8

38,8

- Omsorg, kultur och fritidslokaler

51,5

70,0

18,5

- Gator och vägar

64,4

60,7

-3,7

- Parker

15,2

25,3

10,1

210,8

224,0

13,2

- Övrigt tekniska förvaltningen

1,9

39,4

37,5

- Lokaler för sysselsättning och invandrarservice

2,0

9,0

7,0

- VA

- Barn- och utbildningslokaler

56,9

108,5

51,6

- Idrotts-och fritidsanläggningar

0,3

10,6

10,3

- Kultur- och bibiliotek

0,0

0,0

0,0

19,4
36,0

21,8
62,7

- Omsorgslokaler
Exploateringsverksamhet

2,4			
26,7
30,6

varav:				
- Arbetsplatsområden

8,4

23,2

14,8

27,6

39,5

11,9

3,2

2,7

-0,5

0,0

395,0

798,7

403,7

611,9

- Bostadsområden
Utlastningshamn Malmporten
Summa nettoinvestering
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”Förvaltningens olika kontor har till uppgift att förtydliga
kommunstyrelsens mål och vara pådrivande och stödjande samt
rådgivande för förvaltningar och bolag i deras strategiska arbete..”

K O M M U N STY R E L S E N

Kommunledningsförvaltningen
Uppdrag
Kommunledningsförvaltningen är en strategisk
och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och
ambitioner. Förvaltningens olika kontor har till
uppgift att förtydliga kommunstyrelsens mål och
vara pådrivande och stödjande samt rådgivande för
förvaltningar och bolag i deras strategiska arbete.
Förvaltningen har även i uppgift att följa upp organisationens arbete för kommunstyrelsens mål.
Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens
uppdrag, för samordning och utveckling av processer som säkerställer en god ekonomi enligt kommunens vision. I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd
inom budget-, redovisnings- och inköpsområdet.
Kontoret har via inköpsavdelningen ett koncernövergripande samordnat ansvar för kommunens
inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer.
Kontorets ansvarar även för samordning av kommunens övergripande kvalitetsarbete och den
strategiska styrprocessen.
IT-kontoret ansvarar för att Luleå kommuns ITstrategi förverkligas. IT-strategin styr kommunens
dagliga och strategiska arbete inom IT. Arbetet
bedrivs i huvudsak genom att stimulera, stödja och
medverka till förvaltningarnas utveckling så att
dessa kan nyttja IT som en strategisk resurs i allt
högre grad. Kontoret ansvarar även för åtgärder
och aktiviteter inom IT-området som leder till helhetssyn och samordning, tillgänglig och driftsäker
IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar, ökad service
till medborgare och medarbetare samt hög informationssäkerhet. IT-kontoret ansvarar också för
samordningen av den gemensamma e-nämnden,
vars uppdrag är att driva utvecklingsfrågor inom
e-förvaltning och som för närvarande består av 13
kommuner i Norrbotten.
Kansliet är kommunstyrelsens resurs för att hantera den politiska beslutsprocessen och ansvarar för
hela ärendekedjan i kommunstyrelse, inklusive utskott och kommunfullmäktige. Kontoret har en styrande och en stödjande funktion gentemot övriga
förvaltningars hantering av den politiska beslutsprocessen. Kontoret ska ge stöd internt till övriga
förvaltningar i juridiska frågor. Kansliet ansvarar
också för att vårda och tillgängliggöra arkivhand-

lingar och bildsamlingar. Kansliet administrerar de
allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar. Konsumentvägledningen erbjuder stöd och
rådgivning inom området. Överförmyndarexpeditionen hanterar ställföreträdarskap för de som har
behov av god man/förvaltare och tillhandahåller
även budget- och skuldrådgivning.
Kommunikationskontoret ansvarar för att utveckla
Luleå kommuns kommunikation och marknadsföring. Kontoret stöttar förvaltningarna, producerar
kommunövergripande informationsmaterial, ger
mediestöd till politik och kommunledning samt
ansvarar för att administrera och utveckla kommunens digitala kanaler och tjänster. Kontoret ansvarar vidare för internservice och tryckeri, central
kundtjänst samt medborgarkontoret i Råneå.
Personalkontoret ansvarar för Luleå kommuns personalpolitik och har det samlade arbetsgivaransvaret. Arbetet sker via samordning och utveckling av
övergripande HR-processer i enlighet med antagen
HR-strategi. Kontoret erbjuder service och stöd
via sina specialistkompetenser. Kontoret skapar
förutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett
gott ledarskap i Luleå kommun, i syfte att skapa
kundnytta för verksamheterna.
Samhällsutvecklingskontoret koordinerar arbetet
för en hållbar samhällsutveckling i Luleå. Kontoret
stödjer, driver på och följer upp kommunens arbete
för att nå Vision Luleå 2050. På kontoret finns en
samlad kompetens i frågor som rör socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.
Kontoret har ett strategiskt ansvar för att i olika
sammanhang betona helhetssyn, systemtänkande
och långsiktighet. Våra uppdrag kan handla om
ämnen som jämlikhet, demokrati, energi, klimat,
biologisk mångfald, infrastrukturer och markanvändning. Vi analyserar förslag till förändring,
identifierar behov av förbättring, söker resiliens
och verkar som kunskapsstöd. Detta som del i det
koncerngemensamma arbetet med att genomföra
sex program för att nå Vision Luleå 2050, vår översiktsplan.
Tillväxtkontoret ska stödja, driva och strategiskt
verka för tillväxt inom näringslivet, stärka det
internationella samarbetet, marknadsföra Luleå och
verka för tillväxt på landsbygden.
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Kontoret samordnar det internationella arbetet
och EU-frågor. Viktiga samarbetspartners är Luleå
Tekniska Universitet, Luleå Näringsliv AB och Visit
Luleå AB. Avgörande för Luleås tillväxt är samarbetet med Luleåregionen, länet, Bottenviksbågen,
Kina och Austin.

system för nämndadministrationen som delvis
inneburit ett nytt arbetssätt. En förstudie om dokumenthantering inleddes under hösten. Första steget
är att ta fram en dokumenthanteringspolicy för att
sedermera komplettera med en dokumenthanteringsstrategi. En intern arbetsgrupp med representanter från kansli och IT har särskilt fokus på en
framtida lösning för e-arkiv.
Kommunikationskontoret har under året genomfört en verksamhetsanalys angående kommunens
framtida behov av telefoni och tillhörande tjänster
som underlag för en upphandling. Kontoret har
ansvarat för höstmässan på Arcus och deltagit i planeringen av kommunens medverkan i Almedalen.
Personalkontoret har arbetat med HR-strategin i
syfte att Luleå kommun ska attrahera, utveckla och
behålla kompetenta medarbetare. Projektet hälsofrämjande arbetsplatser har genomförts.
Samhällsutvecklingskontoret har lett arbetet med
årlig uppföljning av översiktsplanen. Ett antal
fördjupade strategier har koordinerats till politiskt
beslut.
Tillväxtkontoret har haft fokus på det internationella arbetet med bl a Austin, Bottenviksbågen, Italien
och Kina samt arbete med en reviderad varumärkesstrategi.

Året som gått
Kommunledningsförvaltningen [KLF] har under
året genomfört den omorganisation som beslutades
under 2014 kopplat till samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att få en tydligare och effektivare
samhällsbyggnadsprocess. KLF består från 2015 av
ytterligare ett kontor [Samhällsutvecklingskontoret]. KLF-dagen genomfördes i september för femte
gången och handlade om framgångsrikt samarbete.
KLF har i övrigt varit högst delaktig i arbetet med
en utvecklad bostadsmarknad med fler aktörer.
Vidare har KLF via tillväxtkontoret varit engagerat
i samverkan på det internationella planet, bland annat med Austin. Inom Luleå kommunkoncern arbetar KLF för att skapa ytterligare samarbete mellan
nämnderna och med bolagen. Flyktingsituationen
har varit ett omfattande uppdrag under 2015.
Vad gäller förvaltningens uppdrag att svara för
övergripande samordning, planering och uppföljning samt råd- och stödgivning har respektive
kontor bidragit, utifrån sina ansvarsområden, bland
annat genom det som anges nedan:
Ekonomikontoret har arbetat med att utveckla de
övergripande planerings- och uppföljningsprocesserna, exempelvis budgetprocessen som bidrar till
ett mer representativ process. Samordningen av
ekonomiadministrativa tjänster har koordinerats av
ekonomikontoret. Kontoret har också tagit fram nya
och uppdaterat riktlinjer för hållbara inköp.
IT-kontoret har arbetat med omfattande utvecklingsinsatser inom en mängd olika områden.
Tyngdpunkten första halvåret har legat på den
avslutande etappen av projekt NextGen. Arbetet i
den gemensamma e-nämnden har också kommit
igång på ett bra sätt under året. Bland annat är den
gemensamma plattformen för e-tjänster under upphandling liksom ett gemensamt verksamhetssystem
för kommunernas räddningstjänster.
Kansliet har under året infört ett nytt modernt

Resultaträkning, tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr Antal månadsanställda per 31 dec
86 571			 Tillsvidareanställda
166
-343 013
Nettoinvestering
24 474 Visstidsanställda
15
-10 876				
-267 318				
278 172
Årsbudget
21 476		
10 854

Avvikelse
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Styrkort 2015
• • • Samhälle 		
Målområden

Nämnd/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan

Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys
Genomföra samordningsansvaret för KLF-s strategiområden

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Ökade insatser för praktikplatser, exjobb mm riktade mot elever och studenter
Aktiviteter riktade mot unga ska prioriteras

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Utvecklad samverkan och fler aktiviteter för att ännu fler ska välja Luleå som bostadsort

• • • Service
Målområden

Nämnd/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Aktiviteter kopplade till aktuell handlingsplan om Förbättrat Företagsklimat
Kundmätning 2014 ska analyseras och vid behov leda till åtgärder
Aktiviteter som förstärker vår förmåga att leva upp till KLF:s servicelöfte
Servicemålen i Luleå Direkt för 2015 ska nås
Öka antalet externa och interna e-tjänster
Utveckla metoder för att följa upp servicedeklarationer

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd/Bolagsmål

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

Chefer ska uppleva att de har goda eller mycket goda förutsättningar att utöva sitt
ledarskap.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen

• • • Ekonomi
Målområden

Nämnd/Bolagsmål

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

Resultat > 0
Ökad nyttjandegrad av E-handel jämfört med föregående år

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Administrativ samordning inom KLF

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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”Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera
individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och
förväntningar.”
K O M M U N STY R E L S E N

Arbetsmarknadsförvaltningen
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. Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver olika verksamheter
och projekt som bidrar till att inkludera människor i
samhället och arbetslivet och en förutsättning för detta
är god samverkan med andra aktörer.

Året som gått
Den positiva utvecklingen för arbetsmarknaden har
hållit i sig och ungdomsarbetslösheten har minskat
betydligt. En komplett gymnasieutbildning är dock
av stor betydelse för att ungdomar ska få ett arbete.
Den kommunala ungdomssatsningen har under året
implementerats i ordinarie verksamhet. Förvaltningen
har verkat för att öka antalet anställda unga i kommunen och unga har prioriterats vid fördelning av
subventionerade anställningar. I samverkan med
arbetsförmedlingen har en överenskommelse för att
skapa förutsättningar för ungas etablering på arbetsmarknaden tagits fram. En förstudie som har undersökt behovet och förutsättningarna för en mötesplats
för unga i Luleå har genomförts och en genomförandeplan är framtagen.
För att stödja familjer med barn har Hertsöns hjärtpunkt öppnats, en mötesplats där det finns möjligheter till allt ifrån vanliga myndighetskontakter för
föräldrar till skapande verkstäder för barn och olika
seminarier. Projektet är tvåårigt och sker i samverkan
med Lulebo.

Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Arbetsmarknadsförvaltningen har i samarbete med
SSAB erbjudit utrikesfödda personer språkpraktik
med insatser för att öka möjligheterna för dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Satsningen var mycket
lyckosam och alla deltagare gick vidare till anställning eller studier. En särskild satsning för att stödja
ensamkommande ungdomar in på arbetsmarknaden
har påbörjats för att ge utökad vägledning och arbetsmarknadskunskap till målgruppen.
Vuxenutbildningen har arbetat med att tillgängliggöra
studier för personer som av olika anledningar har
svårt att komma in på arbetsmarknaden. Information
och forum för möten för målgruppen kortutbildade
har skett på arbetsförmedling, försäkringskassan,
landstinget samt genom besök på dagverksamheter.
Ett arbete med att utveckla undervisningsmetoder
inom de olika skolformerna pågår. Utgångspunkten är
att varje individ ska ha en individuell studieplan som
utgör ett stöd både för eleven och för berörd personal. Nya avtal inom en stor bredd av utbildningar är
tecknade med externa anordnare, vilka ger större valmöjligheter för den enskilde eleven. Från och med i år
genomförs lärlingsutbildning i egen regi med anställd
personal. Under året startade en ny Yh-utbildning till
tandsköterska som kommer att bidra med personal till
en bransch med stort behov inom Norrbotten.
Arbetsmarknadsförvaltningen har samordningsansvaret för Luleå kommuns arbete för ett ökat, värdigt
och effektivt flyktingmottagande. Höstens flyktingvåg
har lett till att uppdraget till stor del innefattat att
samordna och att lösa akuta frågor inom kommunen.
Under året har 86 flyktingar och 195 asylsökande
ensamkommande barn mottagits. Den stora anvisningen av asylsökande ungdomar har inneburit att
tre nya boenden startats och nya platser tagits fram
i befintliga boenden. En stor andel av ungdomarna
har placerats utanför kommunen pga av platsbrist.
Planering av start av ytterligare boenden har pågått
och under början av nästa år kommer alla ungdomar
tas hem till kommunen.

Investering, tkr		

124 033			
-218 997

Nettoinvestering

278

Antal månadsanställda per 31 dec
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

-560				
-95 524				
95 493

Årsbudget

-31

Avvikelse

32
110

1 000		
722		

188
34

KOMMUNKONCERNEN

Styrkort 2015
• • • Samhälle 		
Målområden

Nämnd/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner i koncernövergripande samverkan

Öka antalet unga med subventionerad anställning med 30%.
Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete eller studier med 10%.
Ta fram en genomförandeplan för en mötesplats för unga i Luleå med syfte att ge ökade
kunskaper om utbildningar, arbetsmarknad och arbetsliv.
Ta fram nya former för uppsökande verksamhet.
Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för att öka andelen nyanlända som efter etableringsinsatser går till arbete eller studier.
Ta fram koncept för samverkan med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden.

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

I samverkan med övriga förvaltningar stödja familjer med barn och ensamkommande barn.
Ungdomssatsningen implementeras i ordinarie verksamhet.

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

• • • Service
Målområden

Nämnd/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Målgruppsanpassa vägledningen.
.
Alla elever på vuxenutbildningen ska ha en individuell studieplan.
Alla nyinskrivna i jobbprocessen ska från hösten 2015 ha en handlingsplan.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd service

Genomföra systematisk uppföljning av utvalda delprocesser.

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd/Bolagsmål
Genom processutveckling skapa effektivare arbetssätt och tydligare rollfördelning.

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

Förvaltningens chefer ska få utbildning i processarbetsformen.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro < 4 % av total arbetstid.
Implementera insatser utifrån projektet hälsofrämjande arbetsplatser.

• • • Ekonomi
Målområden

Nämnd/Bolagsmål

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

Målet har uppnåtts

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav.

Utvärderingsmodell ska vara framtagen för varje huvudprocess och användas för att
utveckla verksamheterna.
Frigöra resurser för nya satsningar som ökar mervärdet för målgruppen.
Ungdomssatsningen implementeras i ordinarie verksamhet.
De delar av ungdomssatsningen som har genomförts av arbetsmarknadsområdets verksamheter är implementerad i nya aktiviteter för deltagare som tagits fram inom jobbprocessen. Undervisningsdelen är till stora delar redan implementerad i ordinarie undervisning på
vuxenutbildningen.

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser i samhället samt stödja medborgare, företag och organisationer
så att de har god förmåga att själva hantera risker och olyckor.”
K O M M U N STY R E L S E N / RÄ D D N I N G S NÄ M N D E N

Räddningstjänsten
Uppdrag
För att bidra till att kommunens vision uppnås och
ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har
räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar
och framträdande roll i kommunen.
Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att
minska antalet olyckshändelser i samhället samt stödja medborgare, företag och organisationer så att de
har god förmåga att själva hantera risker och olyckor.
Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och
begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Året som gått
Årets resultat för räddningstjänsten uppgår till 76
tkr. Risk och säkerhet redovisar ett 0-resultat.
Arbetet för att 5-kantssamverkan ska övergå till
en länssamverkan har fortsatt under året. Kommunförbundets kansli har på kommunförbundets
styrelsemöte i december 2014 presenterat den
utredning om samordning och samverkan inom
räddningstjänsten i Norrbotten som de har haft i
uppdrag att ta fram. I utredningen rekommenderade de länets kommuner att teckna samarbetsavtal
och införa Inre Befäl (IB) som ledningsfunktion för
larmberedskap. Beslut angående samarbetsavtalet har tagits av kommunstyrelsen i maj. 12 av 14
kommuner i Norrbotten har beslutat att medverka i
länssamverkan för räddningstjänsten varav 10 fullt
ut. De 10 kommuner som vill medverka i samverkan fullt ut har träffats i november för att påbörja
arbetet med att ta fram styrdokument för samverkan. Den tidigare samverkan i 5-kanten har avslutats förutom vid operativa insatser.
För att minska antalet bostadsbränder deltar räddningstjänsten i kampanjen ”Aktiv mot brand” tillsammans med MSB och flera andra aktörer. Kampanjen ska bidra till att öka människors kunskaper
Resultaträkning, tkr		

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader

och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar
för det egna brandskyddet.
Ett seminarium har genomförts som behandlar
skydd och säkerhet i hemmet för medborgare med
hemtjänst eller andra behov. Syftet är att handläggare och andra inom kommunen som har kontakt
med dessa grupper även ska tänka på brandsäkerhet
samt om det krävs eventuella bostadsanpassningar
eller andra åtgärder för att trygga deras säkerhet.
Under våren har de flesta av kommunens elever i årskurs två i grundskolan sett teatern ”Åh vilket ös, elden
är lös” på brandstationen. Teatern innehöll en brandoch olycksutbildning för barn och genomfördes av Luleå
kulturskola i samverkan med Luleå räddningstjänst.
Medskapandeprojektets tre delmoment, arbetsplatsträffar, information/kommunikation och
arbetsrättsliga regler har utvärderats under året.
Tillsammans med en utvärdering av den organisation som infördes 2013 och chefsenkäten 2015 har
dessa utvärderingar legat till grund för det fortsatta
utvecklingsarbetet inom räddningstjänsten.
Luleå kommun har infört TiB (tjänsteman i beredskap) Luleå kommun har under året. TiB är kommunens ”larmmottagare” och ska starta upp krisledningsorganisationen eller stödja den kommunala
verksamheten om så behövs samt hantera samordningsuppgifter och information.
En lokaliseringsutredning av var den nya brandstationen ska placeras har påbörjats under hösten.
Räddningstjänstens verksamhet har påverkats av
den flyktingsituation som uppstått i Sverige. För
räddningstjänsten har det inneburit att en medarbetare har utsetts som koordinator för flyktingfrågan
inom Luleå kommun, att samhällsskyddsavdelningen har granskat föreslagna flyktingboenden
ur ett brandskyddsperspektiv samt att även andra
medarbetare har arbetat med flyktingfrågan. Detta
har medfört att planerade aktiviteter inte har genomförts utan skjutits på framtiden.

Investeringsredovisning, tkr		

9 170			
-59 309

Nettoinvestering

784

Antal månadsanställda per 31 dec

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

-1 762				

Nettokostnader

-51 901				

Kommunbidrag

51 977

Årsbudget

12 429		

76

Avvikelse

11 645		

Resultat

34
112

71
8

KOMMUNKONCERNEN

Styrkort 2015
• • • Samhälle 		
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan
Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Delta i kommunövergripande genomförandegrupper.

Informera och utbilda barn och ungdomar.

Aktivt arbeta för att säkerställa att riskhänsyn beaktas i plan- och byggprocesser, såväl
operativt som i omorganisationen av samhällsbyggnadsprocessen.

• • • Service
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare finns tillgängliga för en god
service.
Aktivt arbeta för att medborgare och organisationer ska uppleva ett bra bemötande och
att räddningstjänstens arbete skapar mervärde.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Analysera och förbättra räddningstjänstens operativa responstider.

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Implementera utbildningsplan för kravställande kompetensutbildningar för samtliga
chefsnivåer.
Med utgångspunkt från analysen av medarbetarenkäten stärka chefernas förutsättningar till ett gott ledarskap.
Ta fram tydligare uppdrag och mål i relation till resurser och förutsättningar till avdelningar/chefer.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Utvärdera medskapandeprojektets tre genomförda delmoment (information/kommunikation, APT, och arbetsrättsliga regler).

• • • Ekonomi
Nämnd-/Bolagsmål

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

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Genomföra jämförelser mot andra räddningstjänster.
Fortsatt och fördjupad samverkan mellan räddningstjänster i regionen och länet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Skolans uppdrag är att främja alla barn och elevers utveckling och
lärande samt en livslång lust att lära.

Barn- och utbildningsnämnden
Uppdrag

insatser har genomförts. Utgångspunkten har varit
att skolan i Luleå ska vara synlig för våra medborgare. Digitaliseringen av skolan har skapat goda
förutsättningar för att ge medborgare, föräldrar
och omvärld en god insyn i verksamheten. Genom
satsningar på att utveckla de digitala systemen har
information och kommunikation med medborgare,
föräldrar och omvärld förbättrats. Brukarundersökningar och olika typer av dialogmöten med föräldrar och elever har genomförts kontinuerligt för att
identifiera utvecklings- och förbättringsområde så
att nödvändiga prioriteringar kan göras.
Luleå kommuns värdegrund är en viktig del i arbetet med att skapa en hållbar arbetsmiljö, utveckla det
kollegiala lärandet och förebygga upplevelserna av
stress hos våra medarbetare. Chefers förutsättningar
och höga arbetsbelastning har varit prioriterat
utvecklingsområde inom förvaltningen och arbetet
fortsätter för att minska antalet underställda medarbetare. Ett långsiktigt arbete pågår också genom
Framtidens skola för att skapa trygg skola med en
hållbar skolstruktur, säkra den framtida kompetensförsörjningen och erbjuda en god arbetsmiljö.
Måluppfyllelsen inom ekonomiperspektivet är
förhållandevis god. Verksamheten har nätt och jämnt
bedrivits inom angivet kommunbidrag. Detta trots
underskott hos många rektorer och förskolechefer.
Rektorerna redovisar dock förbättrade resultat i jämförelse med både föregående år och delårsuppföljningarna, kraftfulla åtgärder vidtas. Dessa prognostiserade underskott har i år till stor del uppvägts av
lägre interkommunala kostnader i gymnasieskolan
samt överskott på förskolans avstämningsresurs.
Förvaltningen vidtar många åtgärder för att nå högre
effektivitet i resursfördelning och resursanvändning
både långsiktigt och under det gångna året. Luleå
växer, vilket betyder att antalet grundskolebarn framförallt, ökar kraftigt. Det medför behov av fler pedagoger och mer lokaler. För att undvika att tillväxtens
behov av fler lokaler måste finansieras med undervisningsresurser har nämnden beslutat om målet att
lokalkostnadernas andel av budget inte ska öka.

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå
kommuns skolväsende från förskola och grundskola
till gymnasium. Skolans uppdrag är att främja alla barn
och elevers utveckling och lärande samt en livslång
lust att lära. Skolan ska förmedla och förankra respekt
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingarna som skolan vilar på.
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och
utsatta är värden som skolan ska gestalta och förmedla.
Skolans uppdrag är att se till samhällets fortlevnad,
tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar
utveckling måste föras vidare till nästa generation.
Genom att stimulera individen till att inhämta och
utveckla kunskaper och värden förbereder skolan
dem för att leva och verka i samhället. Uppdraget
är också att ge möjligheter för individerna att lära
och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att
de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar
för både sig själva, sina närmaste och för samhället.

Året som gått
Arbetet med Vision 2050 och de sex programmen har
under året skett sker kommunövergripande i en utökad omfattning, för att alla barn och unga i Luleå ska
lyckas i skolan. Programarbetet har genomsyrats av
en helhetssyn på samhällsutvecklingen i vilken barn
och unga har en central plats. Trots goda resultat på
många skolor så är det dock alltför många elever
som inte blir behöriga till gymnasieskolan. Det är
därför angeläget att ytterligare utveckla samarbetet
med övriga förvaltningar och samordna hälsofrämjande och förebyggande insatser som säkerställer
en likvärdig skola för alla barn och elever som är
trygga, trivs i skolan och uppnår goda resultat.
Barn- och utbildningsförvaltningen har varit aktiva i
arbetet med att förbättra och utveckla förvaltningens
tillgänglighet och service och en rad aktiviteter och
Resultaträkning, tkr		
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader

Investeringsredovisning, tkr		Antal månadsanställda per 31 dec

192 649			
-1 805 160

Nettoinvestering

21 523

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

-25 626				

Nettokostnader

-1 638 137				

Kommunbidrag

1 638 461

Årsbudget

324

Avvikelse

Resultat
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22 500		
977		

2 376
377

KOMMUNKONCERNEN

Styrkort 2015
• • • Samhälle 		
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan

Alla förskolor och skolor ska utveckla samverkan med övriga förvaltningar där barn,
elever och föräldrar är delaktiga.

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan ska öka med 2 procentenheter
eller mer.
Andelen elever som inte röker, inte druckit alkohol, aldrig använt narkotika ska öka
med 2 procentenheter eller mer.
Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka med 2 procentenheter eller mer.

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Aktivt bidra och medverka i arbetet med lokala utvecklingsplaner för stadsdelar/stadsnära byar/samlande byar i syfte att koncentrera kommunala resurser.

• • • Service
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Professionella arbetssätt och metoder utvecklas och kvalitetssäkras med modern
teknik i alla verksamheter.
Medborgarnas nöjdhet med skolan i Luleå ska öka.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Skolans resurser ska användas effektivt och fördelas så att alla barn och unga ges
likvärdiga och jämställda förutsättningar.

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Varje chef ska genomföra aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till
att säkra kompetensförsörjning och en effektiv rekryteringsprocess.
Aktiviteter ska initieras för att nå strävansmålet med 25 direkt underställda medarbetare.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Alla verksamheter inom skolan i Luleå ska utarbeta former och arbetssätt för kollegial
samverkan.
Varje chef ska organisera och utveckla arbetssätt i syfte att förebygga stress.
Varje chef ska anordna aktiviteter med fokus på värdegrund i det dagliga arbetet.

• • • Ekonomi
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Verksamhetens resultatet ska vara minst noll.
Lokalkostnadernas andel av skolans ram ska inte öka.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Köptrohet inom alla verksamheter, samt 100 % köptrohet mot ramavtal.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull
och utvecklande fritid för alla i hela kommunen.”

Fritidsnämnden
Uppdrag
Fritidsnämndens uppdrag är att främja fritids- och
turismverksamhet i kommunen samt att arbeta för
förverkligandet av kommunens fritidspolitiska mål.
Fritidsnämnden ska ge möjligheter till ett rikt utbud
av idrotts-, motions- och fritidsaktiviteter, upplevelser och rekreation under alla årstider. Fritidsnämnden ska bidra till en meningsfull och utvecklande
fritid för alla i hela kommunen.

Året som gått
Ordförande sammanfattar:
Att barn, ungdomar och vuxna från olika kulturer
och samhällsgrupper ska ges möjlighet till ett bra
fritidsutbud, under alla årstider ser fritidsnämnden
som ett självklart mål. Som ordförande kan jag stolt
konstatera att vårt arbete ger positiva effekter, inte
minst när det gäller rankingar av olika slag; såväl
inom idrott, nöjdhet med utbud och anläggningar
samt inom friluftslivet.
Stort tack till all personal som gör detta möjligt!
Sportoteket drog igång utlåningen för fullt under
2015. Det är ett led i att skapa likvärdiga förutsättningar för alla. Till vår glädje ser vi att ett flertal
kommuner tar efter idén med ett sportotek – och vi
delar gärna med oss. En annan viktig aspekt är att
också jämställdheten ökar. Vi har därför påbörjat ett
kartläggningsarbete tillsammans med Norrbottens
idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Under
2016 ska arbetet fortsätta för att också utmynna i en
handlingsplan.
Att ett plus ett ibland faktiskt blir tre är sant när det
gäller gott samarbete. Det bidrar i förlängningen

Resultaträkning, tkr		

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

till att frigöra resurser till annat som är till nytta
för våra medborgare. Ett pågående förvaltningsövergripande samarbete är ”En dörr in”. Det är en
förstudie som fritidsnämnden och kulturnämnden
gemensamt tagit initiativet till, men övriga förvaltningar som ger bidrag till civilsamhället är också
involverade. Målsättningen är att underlätta för
föreningar, organisationer och enskilda medborgare
som söker bidrag från kommunen. Under året har
fritidsnämnden beslutat om reviderade bidragsriktlinjer för föreningsbidrag och nu pågår ett tjänstemannaarbete att följa upp de fastställda riktlinjerna,
också detta för att föreningslivet ska ha likvärdiga
förutsättningar.
När det gäller anläggningar har Hertsö ridanläggning fått en rejäl upprustning utomhus i form
av nya stora hagar och Arcushallen har fått nya
löparbanor, mycket efterlängtat av friidrotten då de
gamla banorna var från det att hallen byggdes -85.
Badhus är på agendan i de flesta kommuner i Sverige, så också här i Luleå. De flesta av landets badhus
är byggda under 70-talet och svåra beslut måste tas
om upprustning eller rivning, och/eller nybyggnation. Kommunstyrelsen har gett fritidsnämnden i
uppdrag att göra en fördjupad utredning vad gäller
våra badhus.
Avslutningsvis vill jag nämna skärgårdstrafiken
som denna sommar fungerat väldigt bra trots att
vädret inte var det bästa.

Investeringsredovisning, tkr

21 247			
-198 229

Nettoinvestering

14 880

Antal månadsanställda per 31 december

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

-17 512				
-194 494				
194 615

Årsbudget

34 885		

121

Avvikelse

20 005		
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KOMMUNKONCERNEN

Styrkort 2015
• • • Samhälle		
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Gemensam planeringsdag med andra nämnder
Tydliggöra roller och prioriteringar utifrån ÖP 2013 (programmen).

Utifrån resultatet av genomförd LUPP ta fram en handlingsplan i Vi6-samverkan
Samordna aktörer som arbetar med unga i Luleå i gemensamma lokaler
Öka andelen fysiskt aktiva.
Genomföra åtgärder utifrån framtagen handlingsplan för strategiområdet Livet vid
vattnet.
Topp 15 i ranking Årets friluftskommun.

• • • Service
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Fortsätta arbetet med samverkan för ”en-dörr-in” för föreningsbidrag
Utveckla digitala mötesplatser (webb, sociala medier, appar mm)
Fler besökare i våra verksamheter

Genomföra kundundersökningar, Nöjd-Kund-Index > 85 % och arbeta med ständiga
förbättringar utifrån resultatet av mätningarna
Införa strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter att analysera och följa
upp.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Ta fram en handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats
Implementera handlingsplan utifrån medarbetarenkäten.

• • • Ekonomi
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag
Minskad energianvändning med 10 %

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Implementera handlingsplan för långsiktig effektivitet.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Kulturnämnden ska bedriva eller stödja en kvalitativ och bred kulturell
verksamhet inom områdena litteratur, konst, musik, film, teater, dans,
folkbildning samt museal och lokal historia för alla åldrar i Luleå kommun.”

Kulturnämnden
Uppdrag
I stark samverkan med andra förvaltningar och aktörer ska Kulturnämnden arbeta för att alla i Luleå ska
kunna leva ett rikt och utvecklande liv i en viljestark
och växande region. Kulturnämnden ska bedriva eller stödja en kvalitativ och bred kulturell verksamhet
inom områdena litteratur, konst, musik, film, teater,
dans, folkbildning samt museal och lokal historia
för alla åldrar i Luleå kommun. Dessutom erbjuda
möjlighet för konferens- och kongressverksamhet.
Kulturnämnden ska även skapa förutsättningar för
utövare att själv delta och utöva former av kultur
genom att tilldela ekonomiskt stöd. Främst prioriterar kulturnämnden kultur för barn och unga. Detta
tillsammans ska ge medborgarna i Luleå en kulturell
välfärd och hög livskvalitet.

Året som gått
Kulturnämnd och Kulturförvaltning har under
2015 bedrivit ett starkt arbete i enlighet med kommunens vision och program. I bred samverkan med
andra förvaltningar, det civila samhället och övriga
intressenter har vi arbetat för att utveckla en attraktiv livsmiljö, kreativitet och framtidstro.
Under året öppnade ytterligare en viktig kulturell
mötesplats. Genom Kulturcentrum Ebeneser ger vi
föreningslivet möjligheter att visa en omfattande
publik verksamhet inom nästan alla kulturens discipliner, vilket blivit en publiksuccé.
I vårt arbete prioriterar vi barn och unga vilket
märks i våra samarbeten. Tillsammans i det sk. Vi 6
samarbetet arbetar vi för barn och ungdomars möjligheter i kommunen. Samarbetsprojekten” Romsk
inkludering” och ”Mötesplats för unga” är exempel
på projekt som drivits under året. I ett samarbete
med Fritidsnämnden arbetar vi för att öka ungas
möjligheter att få en väg in i föreningslivet. Tillsammans med Stadsbyggnadsnämnden arbetar vi med
streetart och grafitti. Arbetet med Södra Hamn projektet är ett annat intressant samarbete.
Resultaträkning, tkr		

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader

Under året har en ny biblioteksplan antagits av
Kulturnämnden. Denna plan skapar förutsättningar
för fortsatt biblioteksutveckling fram till 2020. Den
nya planen blir viktig för de prioriteringar och
vägval vi står inför när vi ska bygga ut servicen till
medborgarna. Målet är ett modernt bibliotek som
är en inspirerande plats för kreativa möten, lustfyllt
lärande och kreativa pauser.
Efter Landstingets beslut att inte medverka till en
dansinstitution i Luleå arbetar nu Kulturnämnden
med framtagande av en danspolitik som innebär
att ett lokalt danscentrum med en scen skapas där
en fri grupp tillsammans med dansens föreningsliv
kan utveckla dansen både konstnärligt och publikt.
Dansens utveckling är ett prioriterat område.
En ny förvaltningsplan för Världsarvet Gammelstads kyrkstad har antagits under året. Denna säkrar både samverkan, skötsel, antikvariska värden
och publik tillgänglighet för vårt världsarv under
de närmaste åren. Världsarvets 20 års jubileum
startade i december och kommer att fortsätta med
många program och event under hela 2016.
Arbetet med att ta fram en kulturplan avseende 2017
till 2020 har startat. Detta arbete ska resultera i såväl
strategier och prioriteringar för framtiden som utvecklingsplaner för de olika konstnärliga områdena.
Verksamheterna i Kulturens hus bedriver fortsatt
en omfattande och kvalitativ verksamhet. Stadsbibliotekets verksamhet samlar fler besökare beroende
på fortsatt teknikutveckling ökad service och satsningar på barn och unga.
Konferens och kongressverksamheten har under
året minskat något, delvis på grund av en större
konkurrens. En bättre marknadsanpassning med
bl.a. Svanen-märkning för en miljö och klimatsmartare verksamhet gör att vi ser en uppgång för 2016.
SCB:s medborgarenkät visar att kulturen i Luleå är
högst värderad i landet. Tillsammans med ett bra
resultat i medarbetarenkäten stärker det bilden av
Luleå som en bra kommun att bo och arbeta i.

Investeringsredovisning, tkr

20 649			
-116 182

Nettoinvestering

4 234

Antal månadsanställda per 31 december

Tillsvidareanställda

96

Visstidsanställda

12

-5 835				

Nettokostnader

-101 368				

Kommunbidrag

107 048

Resultat

5 680

Årsbudget
Avvikelse

40
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4 142		
-92		

KOMMUNKONCERNEN

Styrkort 2015
• • • Samhälle 		
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan

Förtydliga det gemensamma ansvaret för att utveckla och bevara besöksmålet Världsarvet.
Gemensam planeringsdag med fritidsnämnden.
Arbeta för ökad läsförståelse genom att upprätta ett samverkansavtal som förtydligar
det gemensamma ansvaret och uppdragen för skolbibliotek och folkkbibliotek.

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Samverka med berörda nämnder för att ta fram och implementera en strategi för ungdomsfrågor i kommunen.
Tillsammans med berörda nämnder/förvaltningar ta fram en gemensam handlingsplan
för omhändertagandet av resultat från LUPP-undersökningen.
Vidareutveckla pedagogiska aktiviteter och program för barn och unga.

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Utveckla och synliggöra våra fysiska och mångkulturella mötesplatser.
Delta i arbetet med lokala utvecklingsplaner.
Förbättra förvaltningens arbete för kultur- och föreningsliv på landsbygden och i bostadsområden.

• • • Service
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Utveckla förvaltningens digitala mötesplatser (webb, sociala medier, appar mm).
Samverka för ”en dörr in” gällande föreningsbidrag.
En gemensam strategi för kommunala arenor.
Förbättra rutinerna hur allmänhetens synpunkter, klagomål och förbättringar omhändertas.

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Chefer ska erbjudas minst fyra gemensamma temadagar kring identifierade förbättringsområden.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Förbättra mättal (jmf med medarbetarenkät 2013) gällande psykosocial arbetsmiljö
genom att vidta åtgärder utifrån handlingsplan.

• • • Ekonomi
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Målet har uppnåtts

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Identifiera förvaltningsövergripande processer och påbörja arbetet med att utveckla/
effektivisera dessa.

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Miljö- och byggnadsnämndens arbete bidrar att uppnå Vision 2050
och uppdraget om en effektiv och hållbar samhällsbyggnadsprocess
genom tidig medverkan och ansvarsfull myndighetsutövning.”

Miljö- och byggnadsnämnden
Uppdrag

Året som gått

Miljö- och byggnadsnämnden har i uppdrag från
kommunfullmäktige att svara för myndighetsutövning inom miljö-, bygg och hälsoskyddsområdet.
Nämnden har även i uppgift att kontrollera och
rapportera om miljökvalitetsnormer för luft samt
att hantera bidrag för trygghetsboende. Vidare skall
miljö- och byggnadsnämnden medverka i samhällsbyggnadsprocessen där miljö-, bygg- och
hälsoskyddsfrågor berörs.
Miljö- och byggnadsnämndens arbete bidrar att
uppnå Vision 2050 och uppdraget om en effektiv
och hållbar samhällsbyggnadsprocess genom tidig
medverkan och ansvarsfull myndighetsutövning.

Ordförande sammanfattar:
Den nya miljö- och byggnadsnämnden har under
året arbetet med att bli en nämnd från tidigare
miljönämnd och byggnadsnämnd. De olika ”kulturerna” skulle slås samman och bli en nämnd där
samverkan är en viktig fråga. Resultatet så här efter
ett år är som jag upplever det att vi är på rätt väg.
Det innebär inte att allting har varit lätt eller att vi
är klara med sammanslagningen. Det återstår en
del att jobba vidare och jag är säker på att vi är på
rätt väg.
Nämnden som nu består av nya ledamöter och
ledamöter från den tidigare miljö- och byggnadsnämnden har tillsammans blivit en stark nämnd
där ledamöterna tar stort ansvar för uppdraget.
Det har varit högt deltagandet på nämndens möten under året. Några stora frågor som sysselsatt
nämnden under 2015 är etableringen av kretsloppsanläggningen på Lövskatan och närliggande
industriers påverkan på Lövskatans närboende.
Utöver det kan det vara värt att nämna två gamla
nedskräpningsärenden som kommit till avslut och
sanerats under året.

.

Resultaträkning, tkr		

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Investeringsredovisning, tkr

16 505			
-37 193

Nettoinvestering

350

Antal månadsanställda per 31 december

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

Kapitalkostnader					
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

-20 688				
21 307

Årsbudget

619

Avvikelse

42
120

1 179		
829

40
7

KOMMUNKONCERNEN

Styrkort 2015
• • • Samhälle 		
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioMed andra samverka i: Framtagande av grön-, vit-, blå plan, VA-plan samt utvecklingsner i koncernövergripande samverkan
planer för Centrum och Råneå.
Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Genom tillsyn aktivt bidra till bra och hälsosamma skolmiljöer.

Bidra till god bebyggd miljö utifrån de kunskaper miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen förvärvat genom uppdraget från kommunfullmäktige med effektivare samhällsbyggnadsprocess.
Uppmuntra fastighetsägare att ta hänsyn till tillgänglighet

• • • Service
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Översyn av upprättade servicedeklarationer
Servicemålen i Luleå Direkt för 2015 ska nås
Implementera nytt verksamhetssystem

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Systematiskt mäta utförd service och kommunicera till kunder och medborgare

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Ta reda på vilka förutsättningar varje chef behöver för att utöva gott ledarskap och
säkerställa att förutsättningarna finns.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Balans mellan arbetsuppgifter och personalresurser
Genomföra hälsofrämjande insatser enligt kommunens riktlinjer
Arbeta för att bli en miljö- och byggnadsförvaltning

• • • Ekonomi
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Målet har uppnåtts

Verksamhetsplanering och prioriteringar inom givna budgetramar
Resultat >=0

Genom att använda nya arbetssätt i verksamhetssystem frigöra resurser att utveckla
servicen gentemot kunder /medborgare

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och
familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. ”

Socialnämnden
Uppdrag
Socialnämnden ansvarar för att ge Luleås invånare
social omsorg i olika former. Nämnden har ett särskilt
ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som
har behov av kompletterande samhällsinsatser. Den
kommunala hälso- och sjukvården ligger också här.

Året som gått
Samhälle

Det ökade antalet ensamkommande flyktingbarn
har under årets sista månader ställt stora krav på
ökat samarbete och flexibilitet på kommunens
förvaltningar.
Programarbetet fortsätter att utvecklas i nära
samarbete med andra förvaltningar. Allt fler frågor
inryms under paraplyet Vi-6.
Socialnämndens olika planer för utveckling är en
ledstjärna i arbetet framåt. En röd tråd är att möjliggöra kvarboende och stärka hemmaplanslösningar,
helt i linje med aktuell forskning. Syftet är att öka
kvaliteten i verksamheten. Socialnämnden har fattat beslut om strukturella förändringar i verksamheten i samma linje. Förändringsarbetet är huvudsakligen genomfört per årsskiftet.

Service
Den 1 april trädde organisationen för en sammanhållen vård och omsorg i kraft. Nu finns både
boende, hemtjänst och hälso- och sjukvård i samma
verksamhet.
Nya arbetsformer i syfte att möjliggöra kvarboende
testas, exempelvis hemtagar- och bedömarteam.
Offensiva satsningar på utvecklad kvalitet har
präglat året.

Medarbetare
På grund av svårigheter med kompetensförsörjningen
har planen för avskaffandet av delade turer på de enheter som återstår tillfälligt nedprioriterats. Målet om
avskaffande innan utgången av 2016 kvarstår.

Resultaträkning, tkr		

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Utveckling av ledarskapet och dess förutsättningar
är en central fråga för framgångsrikt förändringsarbete inom organistationen. En större satsning har
initerats under året.
Ohälsotalen fortsätter att uppvisa en oroande
negativ trend. Arbetet för att främja hälsa fortgår
med bland annat intensifierat arbetsmiljöarbete
men resultaten har, så här långt, inte nått önskvärda
nivåer. Parallellt råder också brist på personal inom
vissa områden, exempelvis legitimerade sjuksköterskor och utbildade undersköterskor. För att möta
detta arbetar förvaltningen systematiskt med att
utveckla samarbete med utbildningsanordnare,
offensiv marknadsföring och prövar arbetssätt där
uppgifter särskiljs för att kunna nyttja kompletterande kompetens.
Under 2015 har medarbetarenkäten genomförts.
I jämförelse med mätningen 2013 har sju av åtta
frågeområden fått mer positiva resultat. Framträdande är den stora positiva förändringen som skett
gällande ledarskap. Detta är ett kvitto på att förvaltningens arbete med ledarskap har gett resultat.
Ett arbete med att bredda vår rekryteringsbas att
innefatta fler grupper på arbetsmarknaden har
påbörjats under året för att säkerställa framtida
kompetensförsörjning. Fler medarbetare har fått
tillsvidaretjänster som ska skapa trygghet samt
möjlighet till en mer kvalitetssäkrad introduktion
och kompetensutveckling. Arbetet kommer att
fortsätta under 2016 med att fastställa tydliga karriärvägar för kompetens- och karriärutveckling inom
vård och omsorg.

Ekonomi

Årets resultat är ett överskott med 517 tkr. Trots
kostnads- och volymökningar har verksamheterna
klarat att balansera resultatet. Resultatet är även
förbättrat genom att fler intäkter har periodiserats.
De strukturella förändringarna som nu vidtas ger
möjligheter att göra offensiva satsningar inom ram.

Investeringsredovisning, tkr

404 057			
-1 919 863

Nettoinvestering

8 193

Antal månadsanställda per 31 december

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda

-9 622				
-1 525 428				
1 525 945

Årsbudget

13 411		

517

Avvikelse

5 218		

44
122

2 574
175

KOMMUNKONCERNEN

Styrkort 2015
• • • Samhälle 		
Nämnd-/Bolagsmål

Målområden
Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan

Vidareutveckla genomförandet av programmen i kommunövergripande samverkan

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Andelen elever i åk 9 som inte röker, inte druckit alkohol, aldrig använt narkotika ska
öka med minst 2 %
Andelen behöriga till gymnasiet ska öka med => 2 %
Verkställ strategin för utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården enligt plan

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Balansen avseende tillgång till bostäder för socialnämndens målgrupper ska förbättras

• • • Service
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Mätningar av kund-/medborgarsynpunkter och kvalitetsindikatorer ska analyseras och
leda till åtgärder; förvaltningen ska öka andelen ”gröna” mätpunkter i Öppna Jämförelser
med särksilt fokus på bemötande, delaktighet och samverkan
Andelen besvarade inkomna frågor ska vara minst 70 %

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Inom varje verksamhetsområde mäta, analysera och vidta åtgärder för att utveckla en
mer jämställd service

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Cheferna ska ha =< 25 direkt underställda inkl vikarier

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Sjuktal =< 6,5 %
Öka andelen medarbetare med eftergymnasial utbildning med => 1 %
Andelen medarbetare med akademisk magisternivå ska öka med => 1 %

• • • Ekonomi
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Målet har uppnåtts

Resultat > 0 kr

Vidta strukturella förändringar enligt äldrestrategin så att volymökningar ryms i ramanslaget
Vidta strukturella förändringar så att 1 % av kommunbidraget kan avsättas till sociala
investeringar vid 2016 års utgång

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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”Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende vatten –
och avloppsförsörjning, väghållning och trafikfrågor, parker, naturområden
och lekplatser, skogsinnehav samt fastigheter som inte förvalts av annan
nämnd eller styrelse. ”

Stadsbyggnadsnämnden
Uppdrag
Stadsbyggnadsnämndens uppdrag är att i dialog
med medborgare och andra aktörer bidra till ett hållbart samhälle, att svara för god byggnadskultur samt
god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden ska följa den allmänna utvecklingen
inom kommunen och dess närmaste omgivning, ta
de initiativ som behövs i frågor om planläggning,
byggande, fastighetsbildning, miljö- och naturvård
samt planläggning av mark och vatten, inklusive
antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser, med undantag för översiktsplanering. Nämnden
ansvarar också för den del av exploateringsverksamheten som inte hanteras av kommunstyrelsen.
Stadsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter avseende vatten – och avloppsförsörjning,
väghållning och trafikfrågor, parker, naturområden
och lekplatser, skogsinnehav samt fastigheter som
inte förvalts av annan nämnd eller styrelse.
Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag
om nämnd för vissa trafikfrågor.

Året som gått
Året som gått har varit ett ovanligt intensivt år på
många sätt. På flera olika områden märks det att
Luleå är en kommun som kliver fram i Sverige som en
förebild för hållbar tillväxt. Låg ungdomsarbetslöshet,
nöjda medborgare och ett tillväxtpris är några exempel.
I en sådan tillväxtfas behöver vi hålla fokus. Ett
viktigt område för år 2015 har varit att prioritera
infrastrukturprojekt som följer översiktsplanens
ordning för förtätning. Arbetet med den nya stadsdelen Kronan har gått för högtryck och ett flertal
förtätningsprojekt har börjat se dagens ljus, inte
minst i centrum, är några exempel.
Samtidigt som Luleå kommuns tillväxtstrategi är
att växa genom förtätning är det viktigt att fortsätta stärka landsbygden. Det har stadsbyggnadsnämnden gjort genom ett flertal insatser under
året. Några exempel är det påbörjade arbetet med
en utvecklingsplan för Råneå, att flera åtgärder på

Resultaträkning, tkr		

Verksamhetens intäkter

ledningsnätet och utbyggnaden av bräddreningsanläggningar startats i Antnäs och Alvik och att en
detaljplan som möjliggör en utökning av livsmedelshandeln i Antnäs vunnit laga kraft.
Förutom att prioritera utmaningen och behovet
av både en tätare stad och en levande landsbygd
satsar vi stort på cykling. Luleå kommun vill bli
Sveriges bästa cykelstad och detta har satt stor
prägel på prioriteringarna för 2015 och kommer så
göra för åren som kommer. Bättre halkbekämpning,
bättre standard på befintliga gång- och cykelvägar
såväl vinter som sommar och ett tydligare sammanhängt cykelvägnät. Det är några områden inom
vilka nämnden tagit viktiga steg framåt. Totalt har
ungefär 3,8 km cykelväg byggts under 2015, vilket
ligger klart över cykelplanens målsättning på minst
två kilometer per år. Det har även skett omfattande
upprustningar av det befintliga gång- och cykelvägsnätet. Ytterligare arbeten för en bättre cykelstad
är att ett förslag på parkeringsnorm för cyklar är
framtagen, ett spännande samarbete med universitetet om vintercykling har inletts och att kommunen
deltar i nätverket Svenska cykelstäder.
Tyvärr visar resultaten från den kontinuerliga mätningen av antalet cyklister som görs vid Mjölkuddsbanken ingen ökning av antalet cyklister. Snarare en
liten minskning jämfört med tidigare år. Detta kan
bland annat bero på att cyklister väljer andra vägar
eller att vädret inte varit det bästa. Under året har
arbete med beteendepåverkan endast kunnat bedrivas i liten skala, vilket också kan ha inverkat.
Nämndens målsättning var att under året genomföra minst en medborgardialog med fokus på barn
och unga. Det har tyvärr inte genomförts vilket
nämnden beklagar. Att möta medborgarnas drömmar och farhågor i olika frågor är en av de viktigaste uppgifterna för nämnden och här behöver vi
bättra oss inför kommande år. Positivt är dock att
det ständigt sker dialog med medborgare i andra
former, samt att såväl politiker som tjänstemän
gått en utbildning i ämnet medborgardialog, vilket
borde ge förutsättningar till goda formaliserade
medborgardialoger i framtiden.

Investeringsredovisning, tkr

1 053 507			

Tillsvidareanställda

Verksamhetens kostnader

-889 539

Kapitalkostnader

-391 845				

Nettokostnader

-227 877				

Kommunbidrag
Resultat

Nettoinvestering 317 113

Antal månadsanställda per 31 dec

Visstidsanställda

228 233

Årsbudget

687 690		

356

Avvikelse

370 577		
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Styrkort 2015
• • • Samhälle		
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan

Utveckla den strategiska lokalförsörjningen i samverkan med berörda verksamheter
och aktörer
Fastställa trafikstrategi för centrum
Utvecklingsplanerna för Centrum och Råneå ska ha gått igenom förstudiefasen och
själva arbetet ska ha påbörjats

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska
nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Säkra skolvägar - fler barn ska tryggare kunna färdas till skolan

Stärka landsbygden - insatser i samlande byar utifrån översiktsplanens intentioner
Världsarvet – bidra till en god förvaltning samt utveckling av området som attraktivt
besöksmål
Fler som cyklar - andelen resor med cykel ska öka till minst 20 % fram till 2020
Fastställa långsiktig planering avseende verksamhetsområdet för vatten och avlopp

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

• • • Service
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Kommunicera och följa upp nya servicedeklarationer
Genomföra minst en medborgardialog med fokus på barn och unga enligt fastställd
modell för medborgardialog
Utveckla effektivare vinterväghållning för fotgängare och cyklister

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Fokus på verksamhetsutveckling - utveckla den systematiska uppföljningen av felanmälan

• • • Medarbetare
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Chefer ska ha färre än 25 direkt underställda senast 2016

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Färre medarbetare ska uppleva arbetsrelaterad stress jämför med 2013

• • • Ekonomi
Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Målet har uppnåtts

Ekonomin ska vara i balans

Planerat underhåll - upprätta och utveckla underhållsplaner inom samtliga verksamhetsområden
Prioritera infrastrukturprojekt som följer översiktsplanens ordning för förtätning

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till Luleå kommuns hemsida: www.lulea.se/kommun--politik.html
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Överförmyndarnämnd
Uppdrag/verksamhet
Enligt föräldrabalken är varje kommun skyldig att ha en
överförmyndare/överförmyndarnämnd. Hos överförmyndarnämnden registreras förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Verksamheten består främst av
att utreda och hos tingsrätten ansöka eller yttra sig över
ärenden om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap, föreslå lämpliga ställföreträdare, besluta om
byte av ställföreträdare, granska årsräkningar och i övrigt
utöva tillsyn över registrerade ställföreträdarskap, lämna
tillstånd och ge råd.
Överförmyndarexpeditionen har under året granskat 782
årsräkningar från gode män, förvaltare och förmyndare.
Antalet ärenden uppgick vid årsskiftet till 595 godmanskap, 190 förvaltarskap och 101 ensamkommande barn
med god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare.
Därtill finns ca 212 underåriga barn som på grund av sina
ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn. Den största förändringen av verksamheten har varit antalet ensamkommande barn som
fördubblats.
Informationsinsatser har gjorts på olika sätt under året
för att få fler personer intresserade av att ta uppdrag
som god man och förvaltare. Till exempel gjordes en

gemensam annonsering i lokaltidningarna av 11 av länets
överförmyndare, där vi sökte gode män till både vuxna
och barn. Informationsmaterial om godmanskap för ensamkommande barn har tagits fram. Beslut om schablonersättning i dessa uppdrag har fattats av nämnden för
att förenkla hanteringen.
En gemensam planering av verksamheten inför 2016
har hållits med nämndens ledamöter och ersättare samt
tjänstemännen på överförmyndarexpeditionen.
Överförmyndarexpeditionen har erbjudit gode män och
förvaltare utbildningar vid två tillfällen, som framförallt
riktade sig till nya ställföreträdare. Informationsmöten
med gode män för ensamkommande barn har också genomförts, där även Migrationsverket, socialförvaltningen
och personal från boendena deltagit samt erfarenhetsutbyten mellan gode män har arrangerats. Samrådsmöten
med socialförvaltningen har genomförts för att öka
förståelsen för när godmanskap kan vara aktuellt.
Nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemännen
har själva deltagit vid utbildnings-tillfällen, bland annat
Föreningen Sveriges Överförmyndares studiedagar och
länsträff anordnad av Kommunförbundet.

Driftredovisning
Kommunbidrag, tkr
Redovisning, tkr
Avvikelse, tkr

4628
-4398
+230
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Kommunrevision

Valnämnd

Uppdrag/verksamhet

Uppdrag/verksamhet

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionssed i kommunal verksamhet. Dess uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag
till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen.

Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för att
allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, EU-parlamentet samt folkomröstningar
genomförs i kommunen i enlighet med lagar och andra
föreskrifter.

På fullmäktiges uppdrag prövar och utvärderar revisorerna den verksamhet som bedrivs av

Det innebär att valnämnden lämnar förslag på lämplig
valkrets- och valdistriktsindelning, anordnar förtidsröstning, ser till att det finns lämpliga vallokaler på valdagen
samt utser och utbildar röstmottagare. Valnämnden
ansvarar även för den preliminära räkningen av antalet
röster för varje parti på valnatten.

styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisionen skall granska och bedöma om kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är
rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisionens utvärderingsarbete syftar till att identifiera
problem samt ge impulser till förbättringar och omprövningar av pågående verksamhet.
Revisionen i kommunen är samordnad med revisionen
i de kommunala företagen. Syftet med den samordnade
revisionen är att få ett helhetsperspektiv på kommunens
verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs.

Valnämnden har under året enbart haft ett sammanträde.
Nämnden beslutade att inte anordna förtidsröstning vid
det omval som hölls till kommunfullmäktige i Båstads
kommun den 10 maj 2015. Något val har därmed inte
genomförts under året. Valnämndens reglemente har
reviderats.

Luleå kommuns revisorer har under 2015 tagit initiativ
till ett nätverkssamarbete med kommunrevisorerna i
Femkantskommunerna (Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn
och Kalix) i syfte att bl a utbyta erfarenheter gällande
granskningsarbetet samt att genomföra gemensamma
utbildningsinsatser.
Revisorerna har även deltagit i det årliga erfarenhetsutbytet med kommunrevisorerna i Umeå och Sundsvall.
Revisionen har också haft två planeringstillfällen, dels i
Lycksele i februari och dels i Luleå i december.
Revisorerna har under året deltagit i olika utbildningsaktiviteter bl a gällande god revisionssed samt lekmannarevision.
Årets granskningsarbete redovisas i revisionsberättelsen
med redogörelse.

Driftredovisning
Kommunbidrag, tkr
Redovisning, tkr
Avvikelse, tkr

Driftredovisning
2 373

Kommunbidrag, tkr

-2 373

Redovisning, tkr

0

Avvikelse, tkr

153
-124
29
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Luleå Kommunföretag AB
Goda resultat för Luleå Kommunföretag AB
2015 var ett starkt verksamhetsår för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterföretag. Sammantaget redovisar
bolagskoncernen ett årsresultat som är betydligt högre än
normalt på grund av Lulebo AB:s fastighetsförsäljning.
Bolagen redovisar även en hög måluppfyllelse.
Luleå Energi-koncernen får för nionde året i rad toppbetyg av sina kunder och ligger i topp när det gäller
kundnöjdhet bland energibolag i Sverige. Koncernen
håller en fortsatt hög investeringstakt för att öka leveranstryggheten och bidra till ett växande Luleå, i staden och
på landsbygden. Under 2015 har ett stort arbete inletts
med att kartlägga och utveckla koncernens hållbarhetsarbete. Den nationella prisjämförelsen, Nils Holgerssonundersökningen, visar att Luleå Energi fortfarande
erbjuder kunderna bland landets lägsta priser på elnät
och fjärrvärme.
För Lulebo AB har 2015 varit omställningens år. Fullmäktige beslutade i juni om nytt ägardirektiv för bolaget
innebärande att Lulebo ska minska sin marknadsandel
av hyresrätter i Luleå till 45-55 procent och bygga 1 000
lägenheter fram till 2023. Lulebo har under året sålt 1 600
lägenheter samt påbörjat försäljning av ytterligare 1 400.
Fastighetsförsäljningarna påverkar bolagets årsresultat
2015 med + 792 mkr. Bolaget har under året färdigställt
67 lägenheter i flerbostadshus, 37 lägenheter i trygghetsboende samt byggt om och renoverat 79 lägenheter.
Under året har en tf VD rekryterats till Lulebo AB.
Resandetutvecklingen för Luleå Lokaltrafik AB har
under året ökat med 2,6 procent jämfört med 2014. För
att underlätta för kunderna att köpa biljetter har kortbetalning utan pinkod införts och 13 betalautomater
installerats. Åtta biogasbussar har tagits i drift och efter
vissa inkörningsproblem ger bolagets fordonspark nu en
minskad miljöbelastning jämfört med tidigare. Vidare har
”Strategi 2018” tagits fram. En nyckel i strategiarbetet är
att kartlägga kärnprocesserna i verksamheten och utifrån
det skapa tydlighet, hitta förbättringsområden och effektivisera verksamheten.
Under 2015 har Luleå Renhållning AB varit engagerat i
förberedelser inför flytten av verksamheterna på Kronan,
där ett stort arbete lagts ner på kommunikation med
medborgare i samband med miljötillståndsansökan på
Lövskatan. Bolaget har även sökt tillstånd för utökning
av verksamheten på anläggningen i Sunderbyn vilket
kommer utöka utbudet av tjänster på ett mycket positivt
sätt för bolaget och kunderna. Luleå Renhållning har
även arbetat med den nya avfallsplanen. Ny VD har
rekryterats till bolaget under året.
Luleå Hamn AB tecknade kontrakt i juni med Shorelink AB för tjänstekoncession i Victoriahamnen. Projekt
Malmporten – ett närings- och infrastrukturprojekt
med riksintresse - har fortlöpt enligt plan. Ansökan om
miljötillstånd för genomförande av projektet inlämnades

under oktober till Mark- och
miljödomstolen. Arbetet med
att införskaffa en ny bogserbåt har startats under året för
att på ett säkrare sätt kunna
assistera handelssjöfarten i
hamnen. Bolaget har rekryterat en ny VD, ekonomichef,
teknisk chef och ansvarig för
HMS-frågor (Hälsa, miljö och
säkerhetsfrågor) och därmed
förnyat ledningsgruppen.
Nordiskt Flygtrafikcentrum
AB har idag alla tillstånd från Transportstyrelsen, YHmyndigheten och Skolverket klara och inga nya tillståndsansökningar har gjorts i år. Alla elever som fullföljer utbildningen har mycket stor chans att få arbete inom
branschen och insatser för att ordna fler praktikplatser på
helikopterföretag i Sverige och utomlands har gjorts och
fortsätter under nästa år. Kullarna av elever som sökte till
gymnasiet var små och svårigheten för gymnasielever att
skaffa boende har påverkat antagningen till flygmekanikerutbildningen negativt.
Både befintliga och nya byggherrar har deltagit i dialogen med Kronan Exploatering AB och visat intresse för
att investera i ny bebyggelse på Kronan. Ett Kvalitetsoch gestaltningsprogram för Kronandalen har färdigställts som grund för fortsatt planering och försäljning av
byggrätter. Två detaljplaner är påbörjade och markanvisning har lämnats för cirka 30 kedjehus i Lulsundsbergets
södra sluttning.
I slutet av 2015 avvecklades Luleå Kommunföretag AB:s
dotterbolag Luleå Expo AB i enlighet med det beslut
som togs under 2014. Ansvaret för Luleå Hamnfestival
har övergått till stadsbyggnadsförvaltningen.
Koncernens totala omsättning uppgick till 1 898,9 mkr
(1 962,1) mkr med ett resultat efter finansiella poster på
948,5 mkr (161,4) mkr. Bolagskoncernens soliditet var vid
årsskiftet 37,4 procent (28,5 procent). De totala investeringarna uppgick till 453,5 (678,9) mkr. Det ekonomiska
resultatet är mycket tillfredsställande och den stora skillnaden jämfört med föregående år beror på Lulebo AB:s
fastighetsförsäljning under 2015.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Luleå Kommunföretag AB är en av länets största bolagskoncerner. Den
är därför mycket viktig i samhällsbyggandet av såväl
Luleå som Norrbotten. Bolagen är välskötta och den
ekonomiska styrkan är sammantaget fortsatt god.

Anne Karlenius
VD Luleå Kommunföretag AB
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Moderbolaget och dotterbolagen
Luleå Kommunföretag AB:s resultat efter finansiella
poster uppgår till 34,7 mkr (96,7 mkr). Resultatets
storlek 2014 berodde på en engångsutdelning på
100 mkr från Luleå Energi AB. Soliditeten var vid
årsskiftet 83,1 % (82,9 %).

Koncernbolag

(tkr)

Ägd
andel %

Omsättning

I tabellen nedan visas koncernbolagens omsättning,
resultat efter finansiella poster, balansomslutning,
soliditet, räntabilitet och antal anställda. Dotterbolaget Luleå Expo AB avyttrades under 2015.

Res efter
fin. poster

Balans- Soliditet RäntaAntal
omslutn
% bilitet % anställda

Moderbolag							
Luleå Kommunföretag AB		

31

34 749

886 114

83,1

4,3

0

Dotterbolag							
Luleå Energi AB-koncern

100

943 993

117 802

1 535 383

76,5

8,0

Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB

150

100

707 016

816 317

4 739 231

25,7

67,0

89

100

128 820

-4 543

82 690

34,7

neg

146

Luleå Renhållning AB

100

121 467

13 562

140 475

35,3

9,7

73

Luleå Hamn AB

100

103 274

17 994

212 507

33,5

8,8

45

Nordiskt FlygTeknik Centrum AB

100

20 989

-833

7 731

9,0

neg

15

Kronan Exploatering AB

100

0

-3 176

8 202

29,0

neg

1

*För Luleå Energi AB, Lulebo AB gäller räntabilitet på eget kapital, för övriga bolag räntabilitet på totalt kapital.
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”Den årliga kundnöjdhetsundersökningen som utförs av SKI (Svensk
Kvalitetsindex) visade återigen att Luleå Energi koncernen har bland
elbranschens mest nöjda kunder i Sverige.”

Luleå Energi AB koncernen
Verksamhet

utfallet i moderbolaget 16,3 mkr bättre än budget.
För Luleå Energi Elnät AB har ökade kostnader
för vinterns stora snömängder kompenserats med
ökade intäkter för anslutningar för nya kunder i
kommunen och minskade avskrivningar. Helårsresultatet blev därför i linje med det budgeterade.
I bolaget Bioenergi i Luleå AB har pelletsförsäljningen
utfallit sämre än förväntat och resultatet blev klart lägre
än det budgeterade. De huvudsakliga anledningarna
är hård priskonkurrens, varmt väder och en försenad
order från en större kund. Det till hälften ägda joint
venture bolaget Lunet AB visar ett resultat något över
det budgeterade. Det till hälften ägda bolaget Lulekraft
AB:s resultat ligger i linje med det förväntade.
För intressebolaget Kalix Vindkraft AB:s åtta vindkraftverk har det varit normala vindförhållanden,
men mycket låga priser på el och elcertifikat under
2015. Årets resultat ligger därför under förväntningarna. Bolagets värde har i bokslutet skrivits
ned med 2 mkr.
Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt med att kunna
erbjuda fler energitjänster och -produkter.
Den årliga kundnöjdhetsundersökningen som utförs av SKI (Svensk Kvalitetsindex) visade att Luleå
Energi koncernen för 9:e året i rad har bland energibranschens mest nöjda kunder i Sverige. Enligt
årets Nils-Holgersson undersökning har koncernen
det lägsta priset på fjärrvärme och bland de lägsta
priserna på elnät i Sverige.
Koncernens helårsresultat blev 117,8 mkr efter
finansiella poster, vilket är 7,4 mkr bättre än det
budgeterade.

Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och
distribuerar fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun. Huvuddelen av värmeproduktionen är miljövänlig spillenergi från intressebolaget Lulekraft AB.
I moderbolaget finns också en elhandelsrörelse som
köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och säljer el till kunder inom i huvudsak elområde Luleå. Luleå Energi AB erbjuder även rådgivningstjänster för en effektiv energianvändning.
Moderbolagets administration omfattar tjänster till
dotterbolag och intressebolag. Dotterbolaget Luleå
Energi Elnät AB äger och driver elanläggningar
för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak
Luleå kommun. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB
förädlar bioråvara till produkten träpellet som säljs
i Sverige och utomlands. Intressebolaget Lunet AB
erbjuder bredbandskommunikation till såväl operatörer, företagskunder som privatkunder. Intressebolaget Lulekraft AB producerar i sitt kraftvärmeverk
elkraft, ånga och hetvatten. Elkraften och ångan
säljs till SSAB EMEA AB i Luleå och hetvattnet till
Luleå Energi AB för vidare distribution till fjärrvärmekunder. Koncernen är minoritetsägare i vindkraftsbolaget Kalix Vindkraft AB.

Året som gått
Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller varma
perioder kan påverka koncernens verksamheter på
både kostnads- och intäktssidan. I moderbolaget
Luleå Energi AB blev det ett bra år för fjärrvärmeverksamheten som genererade ett resultat över
förväntningarna. Elhandelsverksamheten utföll i
stort sett i enlighet med det förväntade. Totalt blev

Vd Anneli Sjömark

Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr
Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Årets utfall Föregående års utfall*
943 993
-825 154
-1 037

1 007 993
-890 797
-4 303

Resultat efter finansiella poster

117 802

112 893

Investeringar
Räntabilitet på eget kapital %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

116 973
8,0
76,5
150*
81,6
2,6

149 314
7,9
72,1
143
81,1
2,7

*Ny beräkningsmodell av medeltal anställda används från och med år 2015. Skillnad mot föregående år kan delvis härledas till detta.
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• • • Samhälle 		
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioKoncernen arbetar främst med strategiområden ”Framtida infrastruktur”/Program F,
ner i koncernövergripande samverkan
”Bästa boende”/Program D och ”Livet vid vattnet”/Program C
Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Bolagets sponsorverksamhet främjar ungdomsverksamhet inom sport och kultur
Koncernen ska erbjuda praktikplatser och examensarbeten
Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet för att gynna inflyttning
till kommunen

• • • Service
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Topp tre-placering i den årliga kundnöjhetsmätningen utförd av SKI
Införa ett nytt kundinformationssystem
Införa lunchöppet i kundservice och reception

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Att genomföra kundnöjdhetsundersökningar och analys av dessa

• • • Medarbetare
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen
Genomförandet av ”chefsdag” varje år

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Kontinuerlig satsning på friskvård och hälsa

• • • Ekonomi
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Målet har uppnåtts

Soliditet lägst 45 %
Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital minst 7,5 %
Omorganisation i affärsstödet ska ge effektivare inköp
Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med kommunens inköpsavdelning

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till www.luleaenergi.se

53
131

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Lulebo har under året sålt 22 fastigheter, innehållande cirka 1 600
lägenheter samt påbörjat försäljningen av ytterligare 1 400.”

Lulebo AB
Verksamhet
Lulebo AB har som verksamhetsinriktning att
främja bostadsförsörjningen inom Luleå kommun
genom att förvalta både bostads- och kommersiella
fastigheter. Bolaget skall tillhandahålla bostäder för
alla kategorier av hyresgäster, allt från traditionella
bostäder till studentbostäder och boende för äldre.
Lulebos bostäder skall, så långt det är möjligt,
finnas representerat i alla stadsdelar och i Råneå.
Antalet förvaltade lägenheter och lokaler är cirka
8 700 respektive cirka 240 stycken. Lulebo är en
beställarorganisation och således sker förvaltning
av bolagets lägenheter och lokaler på entreprenad.
Yttre skötsel samt om- och tillbyggnad av fastigheterna har under året köpts på entreprenad.
Fastighetsbeståndet är uppdelat i tre geografiska
resultatområden. Varje område omfattar ett varierande antal stadsdelar och totalt 2 800 - 3 300 lägenheter. De tre områdeskontoren är lokaliserade till
Hertsön, Centrumhalvön och Porsön. Under 2016
kommer de tre resultatområdena att slås samman
till ett. Lulebo äger, tillsammans med Luleå Energi
AB, vardera 50 % av Lunet AB.

Året som gått
För Lulebo har 2015 varit ett omställningens år.
Fullmäktige beslutade i juni om ett nytt ägardirektiv för bolaget, innebärande att Lulebo ska minska
sin marknadsandel av hyresrätter i Luleå till 45-55 %

och bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023. Lulebo
har under året sålt 22 fastigheter, innehållande cirka
1 600 lägenheter samt påbörjat försäljningen av ytterligare 1 400. Underhållskostnaderna uppgår till
104 mkr (99 mkr). Årets investeringar uppgår till ca
300 mkr (361 mkr). Årets resultat efter finansiella
poster uppgår till 816,3 mkr (33,7 mkr). I detta ingår
ett nettoresultat av försäljning av fastigheter till
Rikshem på cirka 792 mkr.
Medeltalet anställda i Lulebo AB har varit 75 personer varav 56 % kvinnor. I tabellen nedan visas
antalet anställda inkl. 50 % av Lunet. Under året
har en tf VD rekryterats till Lulebo AB.
Vakansgraden för bostadslägenheter är fortsatt
mycket låg och uppgår till ungefär 1 %. Av dessa är
största delen reserverade för evakuering av hyresgäster avseende olika pågående underhållsarbeten.
Fortsättningsvis bedöms vakansgraden att fortsätta
ligga på en mycket låg nivå.
Under året har 104 nyproducerade lägenheter och
trygghetsboende färdigställts på Radiomasten
(Mjölkudden), Utterstigen (Hertsön) samt Punktvägen (Gammelstad). De större ombyggnationerna/
renoveringarna som färdigställts är Mjölkuddsvägen (Mjölkudden), Klinikvägen (Råneå) samt
Gäddviksvägen (Gammelstad) och omfattar 79
lägenheter.
Tf Vd Anna-Stina Nordmark Nilsson

Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr
Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Investeringar
Räntabilitet på eget kapital %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

Årets utfall Föregående års utfall*
707 016
702 085
-649 952
-560 878
759 253
-107 518
816 317
33 689
290 652
228 961
67,0
7,8
25,7
12,1
81
81
89,0
88,0
3,5
2,1
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• • • Samhälle 		
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Påbörja genomförandet av programmen i kommunövergripande samverkan

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska
lyckas i skolan och alla ska nå så långt som
möjligt i sin kunskapsutveckling

Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D.

0,5 % av Lulebos omsättning ska lämnas i bidrag för att ge hyresgästerna och företrädesvis unga en meningsfull fritid.
Nytt ägardirektiv är att producera 1000 nya lägenheter under år 2014 till 2023.
Lulebo ska arbeta med en särskild satsning på boende för unga.

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

• • • Service
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Serviceindex för bostadshyresgäster ska minst uppgå till 90 %.
Serviceindex för lokalhyresgäster ska minst uppgå till 90 %.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Periodiska mätningar genomförs avseende serviceindex.

• • • Medarbetare
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 %.
Alla yrkesverksamma grupper (5-årsintervall) ska vara representerade bland medarbetarna.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Frisktalet ska minst uppgå till 85 % för de fast anställda och med maximalt 8 frånvarodagar per år.
Sjukfrånvaron ska vara högst 5 % av total arbetstid per år.

• • • Ekonomi
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Soliditeten ska minst vara 9,5 %.
Underhållskostnaderna ska minst uppgå till 190 kr/m2, varav en särskild satsning på
yttermiljön ska prioriteras.
Räntabilitet på eget kapital ska vara 10,0 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Målet har uppnåtts

Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %.
Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %.
Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 8 %.

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till www.lulebo.se
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”Resandet har under 2015 ökat med 2,6 % jämfört med 2014, vilket
resulterat i 4,8 miljoner resor. Ökningen beror till stor del på utökningar i
trafiken, både i form av fler linjer och av ökad turtäthet.”

Luleå Lokaltrafik AB
Verksamhet
Luleå Lokaltrafik AB har Luleå kommuns uppdrag
att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken
med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har även till
uppgift att föreslå system, omfattning och upplägg
för kollektivtrafikförsörjning i Luleå tätortsområde.
Bolaget har bedrivit linjetrafik inom tätortsområde
Luleå, nattrafik fredag och lördag, och närlinjetrafik.

Året som gått
Resandet har under 2015 ökat med 2,6 % jämfört
med 2014, vilket resulterat i 4,8 miljoner resor. Ökningen beror till stor del på utökningar i trafiken,
både i form av fler linjer och av ökad turtäthet, som
genomfördes till vintertidtabellen 2014 och som
fortsatte att utvecklas under 2015. Trafiken till och
från Porsön utökats och förbättrats där vissa linjer
har fått ändrade linjedragningar för att passa studenterna bättre. Tidtabellsplaneringen har dessutom möjliggjort tätare avgångar. Trafiken till Kronan
och upp på Lulsundsberget har utökats. Linje 4
har körts till och från Luleå Airport för andra året
i rad med en resandeökning som motsvarar 5,7
% jämfört med 2014. Linje 10 som går till och från
Storheden har en ökning på 5,5 %.
För att underlätta för kunderna att köpa biljetter har
kortbetalning utan pinkod (chip & go) på belopp
upp till 200 kr införts på bussarna och 13 stycken
Quickomater installerats. I Quickomaterna kan man
bl a ladda busskort och köpa enkelbiljetter. Försäljningen i webbshoppen ökar också kontinuerligt. Allt
detta är uppskattat av våra kunder samtidigt som
det bidrar till att tiderna kan hållas allt bättre.
I den årliga nöjd-kund-mätningen som görs natio-

nellt och jämför bolaget med 36 andra stadstrafikföretag placerar sig LLT på andra plats med 83 %
av kunderna som anser att de sammanfattningsvis
är nöjda med bolaget. Detta visar på fortsatt stort
förtroende hos kunderna vilket är glädjande. Vidare
anser 89 % av kunderna att det är tryggt att åka med
bolaget, vilket placerar bolaget på andra plats. 79
% av kunderna anser att förarnas och personalens
uppträdande är trevligt, vilket placerar bolaget på
femte plats. Även om det är en relativt bra siffra så är
det ett ständigt förbättringsområde.
Under hösten 2015 har ytterligare tre nya biogasbussar levererats så bolaget har nu totalt åtta stycken. Biogasanläggningen och bolagets leverantör har
haft och har en del inkörningsproblem vilket tyvärr
drabbat tillgängligheten på biogasbussarna och
därmed indirekt kunderna. Biogasbussarna kommer att minska miljöbelastningen från fordonsparken. Under 2015 har en ”Strategi 2018” tagits fram
med en stor delaktighet från medarbetarna baserat
på den nya visionen och värdeorden som färdigställdes under 2014. Allt förbättringsarbete kopplat
till strategin sker i olika handlingsplaner och med
kunden i fokus.
Bolagets negativa resultat beror till stor del på
ökade kostnader för avskrivningar av bussar och
utökning av antalet Quickomater. Kostnaden avseende serviceavtalet med Länstrafiken blev högre
än beräknat 2015 och en retroaktiv kostnad för 2014
har belastat året samt även utökade personalkostnader i form av t ex rekryteringskostnader.
Vd Karl-Johan Gramner

Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr
Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Investeringar
Räntabilitet på totalt kapital %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

Årets utfall Föregående års utfall*
128 820
-132 527
-836

124 782
-121 353
-722

-4 543
6 689
neg
34,7
146
72,0
6,0

2 707
5 369
3,6
36,3
146
74,0
6,0
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Styrkort 2015
• • • Samhälle 		
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan
Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D och F.

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att det känns tryggt
att åka med bolaget.

• • • Service
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser hur lätt det är att köpa
bolagets biljetter och kort.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att förarnas och personalens uppträdande är trevligt.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser hur nöjd man är sammanfattningsvis med bolaget.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att det går snabbt att
åka med bolaget.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

98,0 % av alla avgångar från alla hållplatser ska ske inom 0-7 minuter efter efter hållplatsens tidtabell.
99,0 % av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0-5 minuter efter hållplatsens
tidtabell.

• • • Medarbetare
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i samband med utvecklingssamtal

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 sjukdagar/år.
Frisknärvaro minst 95,5 % av total arbetstid.
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

• • • Ekonomi
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Målet har uppnåtts

Soliditet 35,0 %.
Räntabilitet 3,0 % på totalt kapital.
Totala intäkter (exkl. kommunal ram)/total kostnad 50 %.
Kommunens nettokostnad per resa skall med indexstart 2002 100, 2015 inte överstiga
110.
Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för effektiviseringsåtgärder.

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till www.llt.lulea.se
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

”För Luleå Renhållning har 2015 varit ett intensivt år. Två stora projekt
som rör bolagets största anläggningar har startats, både flytten av Kronan och uppstart av deponi Sunderbyn är centrala för Luleås fortsatta
expansion”.

Luleå Renhållning AB
Verksamhet

Året som gått

Luleå Renhållning AB bedriver idag transport,
materialbehandling och servicetjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. Bolaget har organiserat och indelat verksamheten i hushållsavfall och
verksamhetsavfall.
Där återfinns nedanstående ansvar och tjänster:
• Insamling och transport av hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall.
• Container/industri - samlar in material, hyr ut
containers och behandlar avfallet.
• Återvinning - samlar in, sorterar och balar återvinningsmaterial.
• Anläggnings- och driftansvar för Luleå kommuns
samtliga återvinningscentraler.
• Skötsel och egenkontroll av Luleå Kommuns
nedlagda deponier.
• Ansvarar för sluttäckning av Sunderby avfallsanläggning.
• Tömning av slambrunnar och fettavskiljare.
Bolaget med sina 73 anställda förfogar över en specialanpassad fordonsflotta samt egna anläggningar
för återvinning och materialbehandling.
Årligen hanteras cirka 55 000 ton avfall för att
tillgodose kundens samlade behov av tjänster inom
avfallsområdet, samtidigt som det skapar mervärde
både för samhället och bolagets ägare Luleå kommun.

För Luleå Renhållning har 2015 varit ett intensivt år. Två stora projekt som rör bolagets största
anläggningar har startats, både flytten av Kronan
och uppstart av deponi Sunderbyn är centrala för
Luleås fortsatta expansion. Sunderbyns verksamhet har under slutet av året blivit allt mer aktuellt.
Det nya tillstånd som söks bland annat för att ta
hand om sulfidjordar är väldigt viktigt för Luleås
fortsatta expansion då dagens närmaste deponi ligger i Umeå.
Under året har bolaget bytt VD och omorganiserat
verksamheten. Det innebar att all verksamhet på ÅVC
har placerats i produktion och bolaget har en sammanslagen kund/marknad funktion.
Luleå Renhållning har också följt den utredning
som regeringen har tillsatt om eventuellt kommunalt ansvar för insamling av förpackningar och
tidningar. Utredningen är inte klar men kommer att
påverka bolaget om det skulle bli en ändring.
Bolaget har haft en fortsatt lägre beläggning på
balningsmaskinen men det är fortfarande en lönsam
produkt inom bolaget. Bolaget har effektiviserat
verksamheten och ökat antalet kunder, vilket leder
till ett bättre resultat än föregående år om man
bortser från engångsposter 2014. Då påverkades
resultatet av en försäkringsersättning för en brand
med 5 mkr.
Vd Erik Öhrling

Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr
Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Årets utfall Föregående års utfall*
121 467
-107 948
43

125 446
-109 001
244

Resultat efter finansiella poster

13 562

16 689

Investeringar
Räntabilitet på totalt kapital %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

14 261
9,7
35,3
73
67,2
2,9

14 662
12,7
32,2
71
75
3,7
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• • • Samhälle 		
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioMedverka i planeringsarbete för att reservera plats för framtida infrastruktur gällande
ner i koncernövergripande samverkan
avfallshantering och etablering av nya återvinningsstationer. Bolaget arbetar främst med
strategier inom Program D och F.
Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Informera barn i grundskolan om kretslopp och återanvändning

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Planera för ny återvinningscentral som skall ersätta återvinningscentral ”Kronan”
Aktivt deltagande i planeringen av infrastrukturen av avfallshantering inom Luleå kommun.

• • • Service
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet
Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Ta emot utsorterat förpackningsmaterial i anläggningen på Storheden.

Inkomna avvikelser för köpta tjänster tillhörande affärsområde hushållsavfall skall
registreras och åtgärdas. Återkoppling skall ske på kundens begäran. Uppföljning skall ske
kvartalsvis.

• • • Medarbetare
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Att chefer och produktionsledare skall bli mer upplysta om jämnställdhets och diskrimineringsfrågor.
Ta fram en personalhandbok som skall utgöra stöd för chefer och produktionsledare i
dagliga frågor.
Kompetensutveckla ledare i ledarskap.

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Skapa samsyn i företaget med hjälp av värdegrundsarbete.
Sjukfrånvaron högst 4,0 %
Frisknärvaro lägst 70 %.
Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.

• • • Ekonomi
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Räntabilitet över tid på minst 6 % på totalt kapital.
Soliditeten över tid skall överstiga 22 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Införa elektronisk fakturahantering

Målet har uppnåtts

Se över årligen minst två verksamhetsdelar i syfte att optimera resurser och kostnadseffektivisera verksamheten.
Skapa oss en ekonomisk insikt i var break even är för olika utsorteringsmetoder.

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till www.renhallningen.se
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”Antalet fartygsanlöp ökade under 2015 med 5,9 % jämfört med
föregående år. Även den genomsnittliga storleken på de anlöpande fartygen fortsätter att öka, i år med 4,3 %”.

Luleå Hamn AB
Verksamhet
Luleå Hamn AB:s verksamhet ska bygga på långsiktig ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Detta gör Luleå Hamn till en hållbar länk till världen för ägare, kunder och hela regionen.
Luleå Hamn AB ska skapa förutsättningar för en effektiv handelssjöfart såväl sommar- som vintertid.
Luleå Hamns verksamhet skall främja logistiklösningar som på sikt skapar ett starkt regionalt logistikcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik.
Bolaget ska förvalta mark, infrastruktur och anläggningar med syfte att utveckla industriell verksamhet och förtagsverksamhet inom och i anslutning
till Luleå kommuns hamnområden. Bolaget ska
även bedriva hamnbogsering, isbrytning och annan
service till sjöfarten samt förekommande farledsarbete.

Året som gått
Luleå Hamn AB har under året fått en ny VD samt
en till stor del ny ledningsgrupp.
Under sommaren 2015 tecknades kontrakt för en
tjänstekoncession i Victoriahamnen med Shorelink
AB. Tjänstekoncessionen tar sin början 1 april 2016
och kontraktet är på 5+5 år.
Projekt Malmporten, som syftar till att skapa en
fördjupad farled in till Luleå Hamn samt en ny
djuphamn med tre fartygsplatser fortgår. Under
året har en tillståndsansökan för genomförande av

projektet lämnats in till Mark- och miljödomstolen.
Pararellt med arbetet med tillståndsansökan har
arbete med att förankra projektet hos Trafikverket,
riksdag och regering pågått. Under året har ett
flertal regerings- och riksdagsföreträdare besökt
hamnen för att få orientera sig om projektet. Samtal
om olika finansieringsmöjligheter har inletts med
de berörda parterna.
Under året har även arbetet med att se över behovet
av en ny isbrytande bogserbåt inletts. Nya säkerhetskrav från Sjöfartsverket har påskyndat behovet
av en ny bogserbåt. För de större fartygen som
anlöper hamnen kommer denna typ av bogserbåt
vara nödvändig redan under 2016.
Antalet fartygsanlöp ökade under 2015 med 5,9 %
jämfört med föregående år. Även den genomsnittliga storleken på de anlöpande fartygen fortsätter
att öka, i år med 4,3 %. Godsomsättningen i hamnen har ökat med 5,3 % jämfört med samma period
föregående år. Den största delen av ökningen är
ökade malmtransporter från LKAB. Godsprognosen i Luleå Hamn för 2016 bedöms öka i samma
takt som under 2015.
Vd Henrik Vuorinen

Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr
Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Investeringar
Räntabilitet på totalt kapital %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

Årets utfall Föregående års utfall*
103 274
-84 489
-791

104 712
-87 147
33

17 994
7 483
8,8
33,5
45
75,6
3,9

17 598
110 600
13,5
29,1
48
80,4
3,5
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• • • Samhälle 		
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioBolagets verksamhetsmål enligt nedan har bäring på program ”Ledande nordlig region”/
ner i koncernövergripande samverkan
Program E och ”Resor och transporter”/ Program F.
Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Erbjuda feriearbete till ungdomar inom bolagets verksamhet

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Ta fram en plan för Luleå Hamns framtida infrastruktur - Luleå Hamn 2.0 år 2020
Synliggöra Luleå Hamn som en viktig aktör i regionens logistiska nav

• • • Service
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Riktad kundenkät till bolagets hyres- och arrendekunder - kundnöjdhet ska vara minst 4
på en 6 gradig skala
Öka verksamhetens miljömedvetenhet

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Skapa förutsättningar för att mäta effektivitet avseende bolagets hyres- och arrendekunder

• • • Medarbetare
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.
Frisktal ska vara lägst 85 %.

• • • Ekonomi
Nämnd-/Bolagsmål

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

Målet har uppnåtts

Soliditet 40,0 %
Räntabilitet på 5,0 % på totalt kapital.

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till www.portlulea.com
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”Alla tillstånd från Transportstyrelsen, YH-myndigheten och Skolverket är i
dag klara och inga nya ansökningar har gjorts i år. Arbete med att anskaffa
fler praktikplatser på helikopterföretag i Sverige och utomlands har gjorts och
fortsätter även under nästa år”.

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Verksamhet

Året som gått

Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att
utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande
flygmekaniska och flygtekniska utbildningar på
gymnasial- och eftergymnasial nivå samt företagsanpassad uppdragsutbildning.

I mars slutade teknikergruppen som bestod av 12
elever. Bolaget fick därmed t o m september, när
den nya teknikerklassen började, minskade intäkter. Den nya 2 åriga kvalificerad flygtekniker-och
helikopterutbildningen startade med 24 studenter
i augusti/september. Bolaget har i dagsläget 43
teknikerelever. Bolaget var den enda helikopterteknikerutbildningen med utbildningstillstånd från
YH-myndigheten i Sverige i våras när reklam för
utbildningen gjordes. I juni fick Linköping tillstånd
att bedriva helikopterteknikerutbildning och ett
flertal elever som kommit in i Luleå valde Linköping som för deras del låg närmare till geografiskt.
Därför fick bolaget problem med att fylla samtliga
teknikerplatser. Bolagets organisation är anpassad
för den större mängden teknikerelever.
Alla tillstånd från Transportstyrelsen, YH-myndigheten och Skolverket är i dag klara och inga nya
ansökningar har gjorts i år. Arbeten med att anskaffa fler praktikplatser på helikopterföretag i Sverige
och utomlands har gjorts under året och fortsätter
även under nästa år. Kullarna av elever som sökte
till gymnasiet var mycket små och svårigheten
för gymnasielever att skaffa boende har påverkat
antagningen till flygmekanikerutbildningen. Endast
16 elever är kvar på 28 platser. 24 gymnasieelever gick ut i våras. 3 elever har slutat i årskurs 2
och årskurs 3 innan höstterminen. Detta påverkar
ekonomin negativt. Extra resurser har tillsatts för
gymnasielever som behöver extra stöd.
Vd Peter Lindberg

Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr
Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Årets utfall Föregående års utfall*
20 989
-21 820
-2

18 243
-20 093
-21

Resultat efter finansiella poster

-833

-1 871

Investeringar
Räntabilitet på totalt kapital %
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

571
neg
9,0
15
95,0
5,0

371
neg
10,7
14
100,0
0
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• • • Samhälle 		
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner i koncernövergripande samverkan

Bolaget arbetar med strategier inom främst Program A och E.
Erbjuda elever praktik inom och utom Sverige.
Tillsammans med branschföretag inom flyget skapa och utveckla utbildningar.

Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Arbeta med att eleverna ej ska använda alkohol, droger och tobak.
Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska årligen öka.
Rekrytering av elever från hela Sverige och få fler av de riksrekryterade eleverna att
folkbokföra sig i Luleå.

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

• • • Service
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Utbildning anpassad till efterfrågan.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa
och jämföra resultat av utförd service

Tillsammans med elevvård/företagshälsa stödja och främja elevers hälsa och livsstil.

• • • Medarbetare
Nämnd-/Bolagsmål

KS Målområden
Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap
Mål för att: Ge förutsättningar för hälsofrämjande arbetsplatser

Kontinuerliga veckomöten med personal.

Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter.
Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och möjligheter att påverka sin
arbetssituation.

• • • Ekonomi
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Målet har uppnåtts

Soliditet 25,0 %.
Räntabilitet 10%.
Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska kopiering och tid för utbyte av
utbildningsmaterial.

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till www.nftc.nu
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”Bolaget skall i sitt arbete samarbeta och samverka med kommunens
förvaltningar, kommunala bolag, andra fastighetsbolag och exploatörer i
omvandlingen av Kronanområdet till en attraktiv stadsdel ”.

Kronan Exploatering AB
Verksamhet
Kronan Exploatering skall leda utvecklingsarbetet
för stadsdelen Kronan och samordna den övergripande planeringen. Vidare ska bolaget aktivt
marknadsföra området för att externa aktörer skall
etablera sig i området genom att förvärva fastigheter eller byggrätter från Luleå kommun. Bolaget
skall i sitt arbete samarbeta och samverka med
kommunens förvaltningar, kommunala bolag, andra fastighetsbolag och exploatörer i omvandlingen
av Kronanområdet till en attraktiv stadsdel.

Året som gått
Kronan Exploatering AB har Luleå kommuns
uppdrag att driva utvecklingen av stadsdelen så att
Kronan utvecklas till en attraktiv och hållbar stadsdel med kvaliteter i form av närhet till både natur
och Luleå centrum, god service och varierande
mötesplatser.
Arbetet bedrivs i en kommunövergripande projektorganisation och tar sin utgångspunkt i programmen och det antagna detaljplaneprogrammet för
området. En anpassning av projektorganisationen
till den nya samhällsbyggnadsprocessen är genomförd. De innebär att de kommunala processerna
nu samordnas från projektutvecklingsavdelningen
på stadsbyggnadsförvaltningen. Bolaget har precis
som tidigare ett övergripande utvecklingsansvar
samt fokus på marknadsföring och införsäljning till
byggherrar.
För att involvera och engagera unga i utvecklingen
av stadsdelen har feriearbetande gymnasieungdomar via KIA-projektet getts möjlighet att utveckla

idéer för innehåll och utformning av Kronans stadsdelspark och stadsdelscentrum.
Ett kvalitets- och gestaltningsprogram som kompletterar och fördjupar befintligt detaljplaneprogram
färdigställdes under oktober. Syftet är att belysa de
förutsättningar och kvaliteter som ska vara styrande
för den fortsatta exploateringen. Inom ramen för
programmet genomfördes dialog med både allmänhet, närboende och verksamma i området. För byggherrarna har vi genomfört två dialogmöten samt en
gemensam studieresa i syfte att förankra och skapa
en gemensam målbild. Hållbarhetsarbetet pågår
med stöd av HåSta-verktyget och ingår som en del i
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet.
Två detaljplaner pågår för totalt ca 2 000 bostäder
samt verksamheter och service. Det är dels del av
Lulsundsberget och dels Kronandalen. För del av
Lulsundsberget har mark anvisats för uppförande
av ca 30 radhus/kedjehus till Myresjö Mark AB,
ett bolag inom BWG koncernen. För Kronandalen
pågår förberedelser inför markanvisning av ca 400
byggrätter under våren 2016.
Under hösten har Luleå kommun inlett en förprojektering av infrastrukturen för området som
förväntas vara klar efter årsskiftet.
Intresset från byggherrar bedöms vara gott utifrån
det antal intresseanmälningar och förslag som
byggherrar hittills har lämnat in. Som en plattform
för både bearbetning av byggherrar och information till allmänhet har en ny hemsida för stadsdelen
publicerats i slutet på april, www.kronanlulea.se
Vd Lena Segerlund

Ekonomisk redovisning och personalstatistik
Tkr

Årets utfall Föregående års utfall*

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

0
-3 176
0

2
-2 109
12

Resultat efter finansiella poster
Investeringar
Räntabilitet på totalt kapital%
Soliditet %
Antal anställda
Frisktal %
Sjukfrånvaro %

-3 176
0
neg
29,0
1
100,0
0

-2 095
0
neg
43,0
1
100,0
0
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• • • Samhälle 		
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioDriva stadsdelsutvecklingen av Kronan i den koncernövergripande projektorganisationer i koncernövergripande samverkan
nen där kommunala förvaltningar och bolag samt näringsliv, universitet och förenings- och
kulturliv är involverade. Bolaget arbetar främst med strategier inom program A,C och D.
Mål för att: Alla barn och unga i Luleå ska nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling

Genom exjobb och projektarbeten erbjuda studenter och gymnasieungdomar att vara
medskapande i utvecklingen av Kronan. På så sätt stöds strategin ”Alla ungas medskapande” i program A.

Mål för att: Bygga för 10 000 fler

Genom våra bolagsövergripande mål för planläggning och markanvisningar för minst
200 bostäder under 2015 stöds strategierna ”Bästa boendet”, ”Mer stad på samma yta”
samt ”Liv mellan husen” i Program D.
Genom vårt bolagsövergripande mål om Kronan som en lånsiktigt hållbar stadsdel
stöds strategin ”Mer stad på samma yta”i program C, strategierna ”Bästa boendet” och
”Mer stad på samma yta” i program D samt strategin ”Smarta resor och transporter” i
program F.

• • • Service
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Ge en värdeskapande service
med god tillgänglighet

Via hemsidan kommunicera vilka målgrupper bolaget finns till för och vilken service
dessa målgrupper kan förvänta sig.

• • • Medarbetare
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Uppdatera och genomföra kompetensutvecklingsplan.

• • • Ekonomi
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

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

Över tid skall Kronan Exploatering bedrivas så att en rörelsemarginal på 10 % kan
uppnås.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

För en väl avvägd resursfördelning och en god samhällsekonomi för kommunala investeringar på Kronan ska utvecklingen drivas i bred samverkan mellan nämnder och bolag
inom ramen för projektorganisationen.

Målet har uppnåtts

Målet har delvis uppnåtts

Målet har inte uppnåtts

För en mer detaljerad och utförlig redovisning hänvisar vi till www.kronanlulea.se
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Antal anställda och sysselsättningsgrad exkl bolagen
Antal månadsanställda den 31 december 2015
tillsvidareanställda totalt
tv-anställda kvinnor
tv-anställda män
visstidsanställda totalt
visstidsanställda kvinnor
visstidsanställda män

2011

2012

2013

2014

2015

5 731
4 535
1 196
525
425
100

5 762
4 566
1 196
561
443
118

5 883
4 659
1 224
550
447
103

5 896
4 685
1 211
664
526
138

6 022
4 773
1 249
652
503
149

98,1
97,8
99,0

98,2
98,0
99,2

98,4
98,2
99,2

Medelsysselsättningsgrad tv-anställningar den 31 december 2015 (%)
tillsvidareanställda totalt
tv-anställningar kvinnor
tv-anställningar män

97,5
97,2
98,6

97,8
97,5
98,8

Frisktal i Luleå kommun exkl bolagen
Frisktalet avser medarbetare som varit frånvarande p g a sjukdom mindre än 8 dagar. Utfallet 2015 blev 64,6
%, vilket är en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med 2014. Andelen personer med 0 frånvarodagar
har minskat medan andelen med frånvaro 1-7 dagar är i stort sett oförändrad.
								
Nyckeltal frisknärvaro jan-dec 2015 (%) (jämförelseperiod jan-dec 2014)
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Sjukfrånvaro exkl bolagen							
Luleå kommuns sjukfrånvaro har ökat från 6,1 % 2014 till 7,0 % 2015. Både korttids- och långtidsfrånvaron har
ökat. Korttidsfrånvaron, 1-14 dagar, har ökat med 0,3 procentenheter från 2,7 % 2014 till 3,0 % 2015. Utfallet för
långtidssjukfrånvaro är i år 41,1 % jämfört med 37,4 % 2014, vilket är en ökning med 3,7 procentenheter.
Långtidssjukfrånvaro *
Nyckeltal 2

Sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie arbetstid (%)
Nyckeltal 3
Nyckeltal 4
Nyckeltal 5
Nyckeltal 6
Nyckeltal 7

Män 29
år eller2015
yngre 2014 30 2015
- 49 år 50
år eller2015
äldre
dagar 2014 Kvinnor
2014 > 592015
2015
2014
2015
2014
2014
jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec

Luleå kommun

37,4

41,1

6,7

7,8

4,0

4,1

4,4

6,4

5,4

6,0

7,0

7,8

Arbetsmarknadsförv

19,2

40,6

4,0

7,2

3,1

4,5

0,8

3,4

2,5

5,6

5,9

7,9

Barn- och utbildningsförv

35,1

39,9

5,5

6,7

3,8

3,6

3,6

5,2

4,4

5,0

6,0

7,1

Fritidsförvaltningen

36,0

39,6

4,4

4,1

2,8

3,0

2,9

2,7

2,1

2,8

4,4

3,9

Kommunledningsförv

38,4

25,2

4,8

4,2

2,5

1,8

1,8

5,4

3,6

2,8

4,4

3,6

Kulturförvaltningen

27,4

35,2

4,7

5,8

4,5

5,4

4,7

2,6

4,2

4,7

5,0

7,0

-

9,8

-

1,7

-

2,2

-

3,0

-

2,2

-

0,9

Räddningstjänsten

15,4

45,6

2,3

3,9

1,9

3,4

11,3

0,0

0,8

1,2

3,4

8,2

Socialförvaltningen

40,7

42,9

8,4

9,4

5,8

6,3

5,7

7,9

7,4

8,3

9,1

9,9

-

38,2

-

7,0

-

2,7

-

5,4

-

2,9

-

6,1

Miljö- och byggnadsförv

Stadsbyggnadsförv

* Summa sjukfrånvarotimmar fr o m dag 60/Total sjukfrånvarotid
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Finansiella nyckeltal
2011

2012

2013

2014

2015

KOMMUNEN					
Antal invånare
74 426
74 905
75 383
75 966
76 088
Nettoinvesteringar/invånare, kr
4 835
8 728
8 444
6 508
5 053
Tillgångar/invånare, kr
68 643
72 500
76 359
79 163
81 496
Skulder och avsättningar/invånare, kr
20 015
22 962
26 003
26 392
24 984
Varav avsatt till pensioner/invånare, kr
1 855
2 088
2 502
2 694
3 126
Årets resultat/invånare, kr
1 368
1 219
1 133
322
3 827
Ansvarsförbindelser pensioner/invånare, kr
27 203
26 990
28 522
27 068
26 038
Övriga ansvarsförbindelser/invånare,kr
29 099
28 902
28 707
26 751
34 074
Soliditet, %
71
68
66
67
69
Kassalikviditet, %
39
32
29
23
33
					
KONCERNEN					
Nettoinvesteringar/invånare, kr
7 902
11 806
14 009
13 355
4 437
Tillgångar/invånare, kr
129 793
134 241
139 142
149 576
161 121
Skulder och avsättningar/invånare, kr
64 830
66 795
69 919
75 633
72 644
Årets resultat/invånare, kr
2 646
2 898
2 204
1 554
15 170
Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr
2 390
2 458
2 682
2 860
2 590
Soliditet, %
50
50
50
49
55
Kassalikviditet, %
54
47
32
34
107

Koncerninterna förhållanden 2015, belopp i tkr 			
							
Försäljning
Räntor och borgensavgifter
Enhet		

Ägd andel

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Luleå kommun		 29 460
259 739
6 433
545
Luleå Kommunföretag AB
100%		
2 611		880
Luleå Energi AB
100%
171 360
3 175
545
64
Lulebo AB
100%
54 744
124 394
64
5 553
Luleå Lokaltrafik AB
100%
83 725
6 530		
Luleå Renhållning AB
100%
62 111
4 142		
Luleå Hamn AB
100%
3 401
10 619		
Nordiskt Flygteknikcentrum AB
100%
11 041
4 557		
Kronan Exploatering AB
100%		75		

		
					
		
Enhet

Ägd andel

Koncernbidrag
Givna

Aktieägartillskott		

Mottagna

Givna

Mottagna

Utdelningar
Givna

Mottagna

Luleå kommun							
35 000
Luleå Kommunföretag AB
100%
3 956
11 000
12 480		
35 000
41 134
Luleå Energi AB
100%
11 000			
12 480
37 255
Lulebo AB
100%						
Luleå Lokaltrafik AB
100%					
541
Luleå Renhållning AB
100%					
3 338
Luleå Hamn AB
100%						
Nordiskt Flygteknikcentrum AB 100%		
780				
Kronan Exploatering AB
100%		
3 176				
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Resultaträkning (mkr)

		
2015		
2014
Not Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
Verksamhetens intäkter
1
2 807,7
1 248,3
2 552,8
897,6
Verksamhetens kostnader
2
-5 865,1
-4 694,2
-5 664,8
-4 498,8
Avskrivningar
3
-552,5
-308,8
-510,3
-279,5
Verksamhetens nettokostnader		-3 609,9
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-3 754,7

-3 622,3

-3 880,7

4
5
6
7

3 587,4
426,8
864,5
-114,6

3 587,4
426,8
42,3
-10,6

3 375,7
525,0
5,9
-126,0

3 375,7
525,0
18,8
-14,3

Resultat efter finansiella poster		

1 154,2

291,2

158,3

24,5

Skatt

8

-39,1		-40,3

ÅRETS RESULTAT		

1 115,1

291,2

118,0

24,5

Balansräkning (mkr)
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar					
Övriga immateriella anläggningstillgångar
9
0,5		
7,1
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
10
8 261,8
5 188,6
8 698,1
5 175,1
Maskiner och inventarier
10
1 304,3
160,9
1 278,5
144,5
Pågående nyanläggningar
10
1 018,0
476,9
815,3
416,6
Deponi
10
0,0
0,0
0,0
0,0
Anslutningsavg. och investeringsbidrag
10
-161,3
-161,3
-132,2
-132,2
Finansiella anläggningstillgångar					
Aktier, andelar och värdepapper
Långfristiga fordringar

11
12

28,7
10,5

37,5
9,6

24,5
13,3

31,3
9,6

Summa anläggningstillgångar		

10 462,5

5 712,2

10 704,6

5 644,9

Omsättningstillgångar					
Förråd mm
13
53,3
11,1
85,7
28,1
Kortfristiga fordringar
14
558,6
473,4
551,6
336,3
Kortfristiga placeringar
15
1 004,0
4,0
7,8
2,2
Kassa och bank
15
Summa omsättningstillgångar		

181,0
1 796,9

0,2
488,7

13,0
658,1

2,2
368,8

SUMMA tillgångar		
12 259,4
6 200,9
11 362,7
6 013,7
					
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital
16
6 732,2
4 300,0
5 617,2
4 008,8
därav årets resultat
16
1115,0
291,2
118,0
24,5
Resultatutjämningsreserv
16
297,5
297,5
192,4
192,4
Avsättningar					
Avsatt till pensioner
17
277,5
237,8
248,8
204,7
Övriga avsättningar
17
273,5
61,1
266,8
65,8
Skulder					
Långfristiga skulder
18
3 376,3
155,4
3 551,5
255,4
Kortfristiga skulder
19
1 599,9
1 446,6
1 678,4
1 479,0
Summa avsättningar och skulder		

5 527,2

1 900,9

5 745,5

2 004,9

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder		

12 259,4

6 200,9

11 362,7

6 013,7
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2015			
2014
Not Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER					
Panter
Panter och därmed jämförliga säkerheter
20
608,1		
860,5
Ansvarsförbindelser					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits					
bland skulder eller avsättningar
21
1 594,4
1 594,4
1 654,8
1 654,8
Löneskatt på pensionsförpliktelser
21
386,8
386,8
401,4
401,4
Övriga ansvarsförbindelser
21
198,4
2 592,7
217,3
2 023,2
SUMMA ansvarsförbindelser		

2 179,6

4 573,9

2 273,5

4 079,4

Kassaflödesanalys (mkr)
2015
2014
Not Koncernen Kommunen Koncernen Kommunen
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat
16
1 115,1
291,2
118,0
24,5
Justering för avskrivningar
3
552,5
308,8
510,3
279,5
Justering för förändring avsatt till pensioner
17
28,8
33,1
13,2
16,1
Justering för resultatpåverkande förändringar					
övriga avsättningar
17
6,7
-4,7
32,4
-5,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande					
poster som ingår i årets resultat
23
-1 001,6
-286,1
-308,2
-222,9
Poster som bokförts direkt mot eget kapital
16
0,0
0,0
281,0
188,3
					
Medel från verksamheten före förändring		
701,5
342,3
646,7
280,4
av rörelsekapital					
					
+/- Minskning/ökning förråd m m
13
32,4
17,1
-14,7
17,1
+/- Minskning/ökning kortfristiga fordringar 14
-0,1
-138,1
-82,1
77,0
+/- Minskning/ökning långfristiga fordringar 12
1,6
1,2
-0,6
0,0
+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder19
-178,4
-132,4
62,5
33,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
557,0
90,1
611,8
408,3
					
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investering i immateriella anläggningstillgångar
9
0,0		
-26,3
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 9
0,1		
26,3
Investering i materiella anläggningstillgångar 10, 22
-1 078,5
-598,7
-1 231,2
-613,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10
877,5
490,5
186,7
147,8
Investering i finansiella anläggningstillgångar		
-4,2
-6,3
-7,9
0,0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar		
863,6
0,0
0,0
0,0
Debiterade anslutningsavgifter/investeringsbidrag 10
24,2
24,2
56,9
56,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
682,7
-90,3
-995,5
-408,3
					
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyupptagna lån
18
20,0
0,0
430,0
0,0
Amortering av skuld och övr avsättningar
18
-95,5
0,0
-72,1
0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-75,5
0,0
357,9
0,0
					
ÅRETS KASSAFLÖDE		
1 164,2
-0,2
-25,8
0,0
LIKVIDA MEDEL vid årets början
LIKVIDA MEDEL vid årets slut

15
15

20,8
1 185,0

4,4
4,2

46,6
20,8

4,4
4,4
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Noter (mkr)

2015		 2014
Koncernen Kommunen Koncernen
Kommunen

Not 1 Verksamhetens intäkter
Nämndrelaterade intäkter enligt driftsredovisning
Avgår interna intäkter
Återbetalning AFA
Reavinst
Övrigt

2 931,1
-2 028,7
33,9
293,8
18,2

2 931,1
-2 028,7
33,9
293,8
18,2

2 804,7
-1 959,9
0,0
34,6
18,2

2 804,7
-1 959,9
0,0
34,6
18,2

SUMMA verksamhetens intäkter kommunen
1 248,3
1 248,3
897,6
897,6
				
Luleå Energi koncernen
944,0		
1 008,0
Lulebo AB
707,0		
702,0
Luleå Lokaltrafik AB
128,8		
124,8
Luleå Renhållning AB
121,5		
125,5
Luleå Hamn AB
103,3		
108,7
Luleå Expo AB
0,0		
4,8
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
21,0		
18,2
SUMMA intäkter bolagen
Avgår interna intäkter

2 025,6		
-466,2		

2 092,0
-436,8

SUMMA koncernens intäkter
2 807,7
1 248,3
2 552,8
897,6
				
Av Luleå kommuns verksamhetsintäkter utgör:				
Realisationsvinst vid försäljning av				
anläggningstillgångar för avstämning				
mot balanskravet		
156,0		
34,6
I intäkterna ingår 2015 en återbetalning från AFA				
Försäkring på 34 mkr till kommunen 				
				

Not 2 Verksamhetens kostnader				
Nämndrelaterade kostnader
6 469,5
6 469,5
6 374,5
Avgår interna kostnader
-1 821,9
-1 821,9
-1 959,9
Utbetalade pensionsförmåner
90,0
90,0
87,0
Pensionskostnad individuell del
100,1
100,1
100,1
Årets förändring av pensionsavsättning inkl löneskatt
33,1
33,1
16,1
- avgår förändring som redovisas som finansiell kostnad
0,0
0,0
-2,6
Övrig finansiering
-179,2
-179,2
-116,4
NLL enklare sjukvård				
Kommunens realisationsförluster och 				
nedskrivningar av anläggningstillgångar
2,6
2,6
0,0

6 374,5
-1 959,9
87,0
100,1
16,1
-2,6
-116,4

0,0

SUMMA verksamhetens kostnader kommunen
4 694,2
4 694,2
4 498,8
4 498,8
				
Luleå Kommunföretag AB
3,0		
3,0
Luleå Energi koncernen
741,0		
812,7
Lulebo AB
524,6		
444,3
Luleå Lokaltrafik AB
120,7		
109,2
Luleå Renhållning AB
98,5		
100,1
Luleå Hamn AB
74,9		
78,0
Luleå Expo AB
0,0		
12,3
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
20,8		
19,0
Kronan Exloatering AB
3,2		
2,1
SUMMA kostnader bolagen
Avgår interna kostnader

1 586,7		
-415,8		

1 580,7
-414,7

SUMMA kostnader koncernen
5 865,1
4 694,2
5 664,8
4 498,8
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Noter

2015		 2014
Koncernen Kommunen Koncernen
Kommunen

Leasing kommunen 				
Operationella leasingavtal, maskiner och inventarier				
(Även bolagen redovisar all leasing som operationell)				
Under året betalda leasingavgifter		
94,6		
95,1
Avtalade framtida leasingavgifter, inom 1 år		
92,5		
80,6
Avtalade framtida leasingavgifter, 2-5 år		
188,6		
177,8
Avtalade framtida leasingavgifter, 5- år		
187,0		
78,7
Varav summa lokalhyror och byggnadsmoduler		
425,2		
304,2
				

Not 3 Avskrivningar				
Byggnader och mark
Maskiner och inventarier

384,5
168,0

264,8
44,0

366,9
143,4

249,2
30,3

SUMMA avskrivningar
552,5
308,8
510,3
279,5
				

Not 4 Skatteintäkter				
Skatteintäkter
Slutavräkning föregående år
Skatteavräkning innevarande år - preliminär
Summa kommunalskatt, netto
Mellankommunal utjämning

3 591,5
-5,8
3,2
3 588,9
-1,5

3 591,5
-5,8
3,2
3 588,9
-1,5

3 386,2
-8,1
0,5
3 378,6
-2,9

3 386,2
-8,1
0,5
3 378,6
-2,9

SUMMA skatteintäkter
3 587,4
3 587,4
3 375,7
3 375,7
				

Not 5 Generella statsbidrag				
Inkomstutjämningsbidrag
Avgift kostnadsutjämning
Införandebidrag
Bidrag LSS-utjämning
Regleringsbidrag/-avgift
Fastighetsavgift
Strukturbidrag
Kompensation arbetsgivaravgift

371,0
-255,8
6,4
32,9
-2,9
128,2
141,3
5,7

371,0
-255,8
6,4
32,9
-2,9
128,2
141,3
5,7

409,7
-242,7
38,2
40,8
17,4
121,2
140,4
0,0

409,7
-242,7
38,2
40,8
17,4
121,2
140,4
0,0

SUMMA generella statsbidrag
426,8
426,8
525,0
525,0
				

Not 6 Finansiella intäkter				
Ränteintäkter
Aktieutdelningar
Realisationsvinst avyttring Luleå Expo AB
Övriga finansiella intäkter

2,7
1,0
5,1
0,0
41,3
0,8
0,2			
861,6			

1,5
10,8
6,5

SUMMA finansiella intäkter
864,5
42,3
5,9
18,8
				

Not 7 Finansiella kostnader				
Räntekostnader lån
Ränta på pensionslöften intjänade fr o m 1998
Nedskrivning av andelar
Övriga finansiella kostnader

108,3
6,3
3,8
3,8
2,0		
0,5
0,5

121,1
2,6
2,0
0,3

11,4
2,6
0,3

SUMMA finansiella kostnader
114,6
10,6
126,0
14,3
				

Not 8 Skattekostnader				
Betalda skatter
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Övrig uppskjuten skatt

-18,8		
-20,5		
0,2		

-25,6
-14,4
-0,3

SUMMA skattekostnader
-39,1		
-40,3
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Noter

2015		 2014
Koncernen Kommunen Koncernen
Kommunen

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Övriga förändringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

7,1		
7,1
0,0		26,3
-0,1		
-26,3
-6,5		
0,0
0,5		
7,1

SUMMA immateriella anläggningstillgångar
0,5		
7,1
				

Not 10 Materiella anläggningstillgångar				
Samtliga fastigheter för kommunens bolag				
redovisas under rubriken Övriga fastigheter.				
				
Mark och övrig fast egendom				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde		
511,7		
308,4
Nyanskaffningar		20,8		 6,9
Avyttringar och utrangeringar		
-21,0		
179,2
Omklassificering		17,2		 17,2
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde		
528,7		
511,7
SUMMA mark och övrig fast egendom		
528,7		
511,7
				
Verksamhetsfastigheter				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde		
4 511,5		
4 331,4
Nyanskaffningar		39,3		 43,9
Avyttringar och utrangeringar		
-262,2		
-2,6
Omklassificering		 40,2		138,8
Nedskrivning		-4,8		 0,0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde		
4 324,0		
4 511,5
				
Ingående ackumulerade avskrivningar		
-1 583,0		
-1 411,3
Årets avskrivningar		
-182,9		
-173,8
Avskrivning på avyttringar och utrangeringar		
113,7		
2,1
Avskrivning på nedskrivning		
3,4		
0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar		
-1 648,8		
-1 583,0
SUMMA verksamhetsfastigheter		
2 675,2		
2 928,5
				
Affärsfastigheter				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde		
1 105,7		
1 223,8
Nyanskaffningar		57,3		 45,7
Avyttringar och utrangeringar		
0,0		
-164,7
Omklassificering		232,6		 0,9
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde		
1 395,6		
1 105,7
				
Ingående ackumulerade avskrivningar		
-299,7		
-331,6
Årets avskrivningar		
-38,6		
-34,1
Avskrivning på avyttringar och utrangeringar		
0,0		
66,0
Utgående ackumulerade avskrivningar		
-338,3		
-299,7
SUMMA affärsfastigheter		
1 057,3		
806,0
				
Publika fastigheter				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde		
1 061,7		
928,1
Nyanskaffningar		58,1		 86,5
Omklassificering		 3,4		47,1
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde		
1 123,2		
1 061,7
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Noter

2015		 2014
Koncernen Kommunen Koncernen
Kommunen

Ingående ackumulerade avskrivningar		
Årets avskrivningar		
Utgående ackumulerade avskrivningar		

-294,7		
-33,5		
-328,2		

-263,9
-30,8
-294,7

SUMMA publika fastigheter		
795,0		
767,0
				
Hyresfastigheter				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde		
6,1		
6,1
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde		
6,1		
6,1
				
Ingående ackumulerade avskrivningar		
-3,7		
-3,5
Årets avskrivningar		
-0,2		
-0,2
Utgående ackumulerade avskrivningar		
-3,9		
-3,7
SUMMA hyresfastigheter		
2,2		
2,4
				
Övriga fastigheter				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
12 333,6
322,9
11 455,0
318,7
Nyanskaffningar
298,7
8,1
392,0
2,9
Avyttringar och utrangeringar
-983,3
-50,7
-204,9
-0,4
Omklassificering
302,9
0,3
691,5
1,7
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
11 951,9
280,6
12 333,6
322,9
				
Ingående ackumulerade avskrivningar
-3 635,5
-163,4
-3 345,0
-149,9
Årets avskrivningar
-389,2
-13,8
-366,7
-13,6
Avskrivning på avyttringar och utrangeringar
334,5
26,8
76,2
0,1
Övriga förändringar
0,1
0,0
0,0
0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar
-3 690,1
-150,4
-3 635,5
-163,4
SUMMA övriga fastigheter
8 261,8
130,2
8 698,1
159,5
				
Maskiner och inventarier (inkl. skepp)				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
3 252,8
279,6
3 029,5
229,3
Nyanskaffningar
107,8
60,4
243,9
57,9
Avyttringar och utrangeringar
-43,9
0,0
-55,3
-7,6
Omklassificering
83,5
0,0
34,7
0,0
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
3 400,2
340,0
3 252,8
279,6
				
Ingående ackumulerade avskrivningar
-1 974,3
-135,1
-1 859,0
-108,0
Årets avskrivningar
-168,0
-44,0
-146,7
-30,3
Avskrivning på avyttringar och utrangeringar
44,0
0,0
31,4
3,2
Övriga förändringar
2,4
0,0
0,0
0,0
Utgående ackumulerade avskrivningar
-2 095,9
-179,1
-1 974,3
-135,1
SUMMA maskiner och inventarier
1 304,3
160,9
1 278,5
144,5
				
Pågående nyanläggningar				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
815,3
416,6
714,5
253,1
Nyanskaffningar
672,0
334,3
595,3
325,2
Avyttringar och utrangeringar
-92,2
0,0
-34,1
0,0
Omklassificering
-377,1
-274,0
-460,4
-161,7
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
1 018,0
476,9
815,3
416,6
SUMMA pågående nyanläggningar

1 018,0

476,9

815,3

416,6
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2015		 2014
Koncernen Kommunen Koncernen
Kommunen
Deponi				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
66,7
66,7
66,7
66,7
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
66,7
66,7
66,7
66,7
				
Ingående ackumulerade avskrivningar
-66,7
-66,7
-66,7
-66,7
Utgående ackumulerade avskrivningar
-66,7
-66,7
-66,7
-66,7
SUMMA deponi
0,0
0,0
0,0
0,0
				
Anslutningsavg. och investeringsbidrag				
Byte av redovisningsprincip 2011				
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
-139,7
-139,7
-82,8
-82,8
Årets debiterade anslutningsavgifter
-24,1
-24,1
-30,0
-30,0
Omklassificering, avyttringar och utrangeringar
-9,2
-9,2
-26,9
-26,9
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
-173,0
-173,0
-139,7
-139,7
				
Ingående ackumulerade avskrivningar
7,5
7,5
4,4
4,4
Årets avskrivningar
4,2
4,2
3,1
3,1
Utgående ackumulerade avskrivningar
11,7
11,7
7,5
7,5
SUMMA anslutningsavg. och investeringsbidrag
-161,3
-161,3
-132,2
-132,2
				
SUMMA materiella anläggningstillgångar
10 422,8
5 665,1
10 659,7
5 604,0
Totalt nyanskaffningar
1 078,5
578,3
1 231,2
569,0
				

Not 11 Aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper				
Aktier och andelar i dotterbolag				
Luleå Kommunföretag AB
100 %		
23,0		
23,0
				
Övriga aktier och andelar				
Luleå Näringsliv AB
49 %
0,4
0,4
0,4
0,4
Stiftelsen Norrbottensteatern
42 %
0,3
0,3
0,3
0,3
Kommuninvest Ek förening
8,9
8,9
2,7
2,7
Shorelink AB
7%
1,1
1,1
1,1
1,1
Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län
1,5
1,5
1,5
1,5
Luleå Energi AB:s aktier i Kalix Vindkraft AB
27 %
4,2		
6,2
Luleå Energi AB:s aktier i Lulekraft AB
50 %
10,0		
10,0
Övriga
1,0
1,0
1,0
1,0
Bostadsrätter
1,3
1,3
1,3
1,3
SUMMA aktier, andelar, bostadsrätter och värdepapper
28,7
37,5
24,5
31,3
				

Not 12 Långfristiga fordringar				
Uppskjuten skattefordran
Förlagslån till Kommuninvest
Övriga långfristiga fordringar

0,2
9,6
0,7

0,0
9,6
0,0

3,1
9,6
0,6

0,0
9,6
0,0

SUMMA långfristiga fordringar
10,5
9,6
13,3
9,6
				

Not 13 Förråd mm				
Luleå kommun, exploateringsfastigheter
Luleå kommun, övrigt förråd
Luleå Energi AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB

4,7
4,7
6,4
6,4
37,8		
3,6		
0,6		
0,2		

22,0
6,1
52,9
3,3
0,7
0,7

22,0
6,1

SUMMA förråd mm
53,3
11,1
85,7
28,1
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2015		 2014
Koncernen Kommunen Koncernen
Kommunen

Not 14 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

247,2
2,4
304,3
4,7

152,7
2,4
219,2
99,1

166,9
2,3
272,3
110,1

50,3
2,3
180,6
103,1

SUMMA kortfristiga fordringar
558,6
473,4
551,6
336,3
				

Not 15 Kassa, bank och kortfristiga placeringar				
Kassa, Plusgiro, Bank
181,0
0,2
11,0
0,2
Ändamålsbestämda testamenterade medel
0,0
0,0
2,0
2,0
				
Kortfristiga placeringar				
Ändamålsbestämda testamenterade medel
4,0
4,0
2,2
2,2
Övriga kortfristiga placeringar
1 000,0		
5,6
				
Ingående bokfört värde
5,6		
25,6
Förändring av placeringar
1 001,1		
-20,0
Utgående bokfört värde
1 006,7		
5,6
Anskaffningsvärde
1 006,7		5,6
Marknadsvärde
1 007,1		6,2
SUMMA kassa, bank och kortfristiga placeringar
1 185,0
4,2
20,8
4,4
				

Not 16 Eget kapital				
Eget kapital vid årets början
Effekt av byte av redovisningsprincip *
Ingående eget kapital justerat i enlighet med ny princip
Årets resultat
därav resultatutjämningsreserv

5 617,2
0
5 617,2
1 115,0
297,5

4 008,8
0
4 008,8
291,2
297,5

5 218,1
281,1
5 499,2
118,0
192,4

3 796,0
188,3
3 984,3
24,5
192,4

SUMMA eget kapital
6 732,2
4 300,0
5 617,2
4 008,8
				
* Nya redovisningsregler, K3, för bolagen och redovisning av				
reavinster vid kommunens försäljning av tomträtter				
				
Avstämning mot balanskravet				
Årets resultat enligt resultaträkningen		
291,2		
24,5
Avgår årets reavinster		
-293,8		
-34,6
JUSTERAT resultat		
-2,6		
-10,1
				

Not 17 Avsättningar				
Avsatt till pensioner
277,5
237,8
248,8
204,7
Varav för kommunen avsatt för:				
pensionerade		94,0		 82,3
arbetstagare		76,1		 69,5
avgångna		14,4		 12,6
garanti- och visstidspensioner		
0,0		
0,3
förtroendevalda som inte ingår ovan		
6,9		
0,0
löneskatt på pensioner		
46,4		
40,0
				
Övriga avsättningar
273,5
61,1
266,8
65,8
Varav avsatt för:				
Uppskjutna skatter
212,4		
199,0
Återställande av avfallsdeponi
53,3
53,3
57,3
57,3
Övriga avsättningar
7,8
7,8
10,5
8,5
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2015		 2014
Koncernen Kommunen Koncernen
Kommunen

Pensionsavsättningar inklusive löneskatt				
Ingående avsättning		
204,7		
188,6
Pensionsutbetalningar		-7,3		 -6,8
Nyintjänad pension		
26,5		
17,5
Ränte- och basbeloppsuppräkning		
3,1		
2,1
Förändring av löneskatt		
6,1		
3,2
Ingående avsätning nya förtroendevalda		
4,9		
0,0
Övrigt		-0,2		 0,1
Utgående avsättning		
237,8		
204,7
Aktualiseringsgrad		91,0%		 89,0%
SUMMA avsättningar
551,0
298,9
515,6
270,5
Utflöde avseende deponi kommer att ske etappvis, men				
ingen större andel de närmaste åren.				
Utflöde avseende pensionsavsättningar sker löpande.				
Utflöde avseende testamenterade medel sker löpande.				
				

Not 18 Långfristiga skulder				
Långfristiga lån*
Övriga långfristiga skulder

3 369,7
6,6

150,0
5,4

3 542,6
8,9

250,0
5,4

SUMMA långfristiga skulder
3 376,3
155,4
3 551,5
255,4
* I kommunens finansiella policy framgår hur				
kommunens ränte- och kreditrisker, m m behandlas.				
				
Not 19 Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder
482,5
273,6
419,7
307,1
Förutbetalda intäkter och				
upplupna kostnader
720,5
620,2
699,0
494,9
Likvida medel kommunala bolag		
146,2		
259,8
Övriga kortfristiga skulder
396,9
406,6
559,7
417,2
SUMMA kortfristiga skulder
1 599,9
1 446,6
1 678,4
1 479,0
				

Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter				
Fastighetsinteckningar

608,1		860,5

SUMMA panter och därmed jämförliga säkerheter
608,1
0,0
860,5
0,0
				

Not 21 Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulder eller avsättningar				
Pensionsförpliktelser
1 594,4
1 594,4
1 654,8
1 654,8
Löneskatt på pensionsförpliktelser
386,8
386,8
401,4
401,4
				
Ingående avsättning
2 056,2
2 056,2
2 150,0
2 150,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning
30,3
30,3
16,9
16,9
Gamla utbetalningar
-75,4
-75,4
-74,0
-74,0
Förändring av löneskatt
-14,6
-14,6
-18,3
-18,3
Aktualisering
-10,0
-10,0
-1,2
-1,2
Bromsen
0,0
0,0
-8,6
-8,6
Övrigt
-5,3
-5,3
-8,6
-8,6
Utgående avsättning
1 981,2
1 981,2
2 056,2
2 056,2
Aktualiseringsgrad
91,0%
91,0%
89,0%
89,0%
SUMMA pensionsförpliktelser och löneskatt som 				
inte har upptagits bland skulder eller avsättningar
1 981,2
1 981,2
2 056,2
Utflöde avseende pensionsförpliktelser sker löpande.				
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Noter

2015		 2014
Koncernen Kommunen Koncernen
Kommunen

Borgensförbindelser				
Kommunala bolag				
Luleå Kommunföretag AB		
100,0		
100,0
Luleå Energi AB		
0,2		
0,2
Lulebo AB		
2 391,0		
1 821,0
Luleå Hamn AB		
100,0		
100,0
SUMMA kommunala bolag		
2 591,2		
2 021,2
Sannolikheten att kommunen måste infria sina 				
borgensförbindelser bedöms som mycket liten.				
				
Förlustansvar egna hem
1,5
1,5
2,0
2,0
SUMMA borgensförbindelser
1,5
2 592,7
2,0
2 023,2
Endast liten del av förlustansvaret behövs infrias.				
				
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
196,9		
215,3
SUMMA övriga ansvarförbindelser
196,9
0,0
215,3
0,0
Utflöde avseende hyresgäststyrt underhåll sker löpande.				
Inte hela underhållet kommer att behöva uppfyllas.				
				
SUMMA ansvarsförbindelser

2 179,6

4 573,9

2 273,5

4 079,4

Luleå kommun har i oktober 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vidett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels
i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.		
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Luleå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 807 kronor och totala
tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 733 813 290 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 687 550 710 kronor.				
Sannolikheten att kommunen måste infria sina förpliktelser gällande Kommuninvest bedöms som mycket liten.
				

Not 22 Inköp av materiella anläggningstillgångar				
Luleå kommun (efter koncerneliminering)
Eliminering friköp tomter Lulebo AB
Luleå Energi AB koncernen
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

578,3
578,3
50,3
117,0		
405,8		
5,5		
14,2		
7,5		
0,6		

569,0

569,0

149,3
379,5
6,6
14,6
111,8
0,4

SUMMA inköp av materiella anläggningstillgångar
1 078,5
578,3
1 231,2
569,0
				

Not 23 Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i årets resultat 		
Avskr på avyttringar, nedskrivning och omklassificering
av anl.tillgångar
Reavinst vid försäljning av dotterbolag

-209,4
-286,1
-308,2
-792,2			

SUMMA justering för övr ej likviditetspåverkande poster				
som ingår i årets resultat
-1 001,6
-286,1
-308,2

-222,9

-222,9
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Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Kommunen inklusive koncernen följer lagen om
kommunal redovisning samt de rekommendationer
som lämnats av Rådet för kommunal redovisning
(exklusive rekommendation 11.3, materiella anläggningstillgångar till vissa delar, 13.2 om leasingavtal, rekommendation 18 om intäkter från avgifter,
bidrag och försäljningar till vissa delar och rekommendation 3.1 redovisning av extraordinära poster
och upplysningar för jämförelseändamål). Avvikelserna kommenteras nedan. Den kommunala
bolagskoncernen följer Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Rekommendation 11.3 följs avseende mark där
anskaffningsvärdet är känt. Avseende försäljning av
mark med historiska anskaffningsvärden, redovisas
realisationsvinster och realisationsförluster från
och med år 2014. Korrigering för realisationsvinster
och realisationsförluster från 2013 och tidigare år är
gjord retroaktivt mot eget kapital. Kommunen til�lämpar dessutom principen att utrangera materiella
anläggningstillgångar när de är färdigavskrivna.
Hyres- och leasingavtal ska enligt rekommendation
nr 13.2 klassificeras och redovisas antingen som
finansiella eller operationella leasingavtal. Kommunen och de kommunala bolagen redovisar alla
leasingavtal som operationella vilket innebär att
leasingavgifter kostnadsförs löpande, då mervärdet
av informationen ej kan anses uppväga den administrativa hanteringen som krävs av finansiella avtal.
Upplysningar om leasingkostnader finns i not 2.
Enligt rekommendation nr 18 ska anslutningsavgifter och investeringsbidrag som avser att täcka
investeringsutgifter initialt redovisas som en skuld
som sedan intäktsförs successivt i takt med att
investeringsobjekten skrivs av över sina respektive
nyttjandeperioder. Kommunen, men däremot inte
bolagen, redovisar anslutningsavgifterna och investeringsbidrag i enlighet med rekommendationen.
Bolagen behöver inte redovisa i enlighet med rekommendationen och mervärdet av informationen
om de ska redovisa enligt rekommendationen kan
ej anses uppväga den administrativa hanteringen.
Rekommendation 3.1 anger vissa kriterier för
att poster ska redovisas som extraordinära eller
jämförelsestörande. Gällande försäljning av tomter,
mark och fastigheter så anser kommunen att detta
är normalt förekommande i den ordinarie verksamheten och är därför inte per automatik att betrakta
som jämförelsestörande eller extraordinärt.

Sammanställd redovisning
Kommunen ska i sin sammanställda redovisning
tillämpa kommunala redovisningsprinciper både

för 2013 och 2014 gällande Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1. Den största förändringen är hänförlig till övergången till komponentavskrivning. I den kommunala sektorn har
krav på komponentavskrivning förtydligats fr.o.m.
2014, dock finns inget motsvarande krav på att det
är ingångsbalansen 2013 som är ingångsbalans för
komponentavskrivning. Kommunen har under
2015 påbörjat arbetet med att komponentuppdela
anläggningstillgångar anskaffade före 2015. För
anläggningstillgångar aktiverade under 2015 til�lämpas komponentavskrivning. De effekter av
övergång till komponentavskrivning som uppkommit i bolagens konverterade ingångsbalanser och
resultaträkningar 2013 har i sin helhet redovisats
mot eget kapital i den sammanställda redovisningen för 2014.
Den sammanställda redovisningen har, för de dotterbolag där kommunen har en röstandel på mer än
50 %, upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar konsolideras
i koncernredovisningen. Förvärvsmetoden innebär
att dotterföretagsandelarnas anskaffningsvärden
avräknas mot förvärvat eget kapital. I koncernens
egna kapital ingår härmed förutom kommunens
egna kapital endast den del av dotterbolagens egna
kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade
reserver hänförs vid konsolideringen, exklusive
uppskjuten skattedel, till respektive dotterbolags
egna kapital.
Bolag, i vilka kommunen har en ägarandel på mindre än 50 %, betraktas som intresseföretag. Konsolidering av dessa intressebolag görs inte eftersom
dessa endast har marginell betydelse för kommunkoncernen.
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen
har 50 % av rösterna, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det
i koncernen redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital. Avsteg från förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering görs fr.o.m. 2014
på grund av bolagets marginella beloppsmässiga
betydelse för kommunkoncernen.
Varje enskilt koncernbolag konsolideras för sig med
undantag för Luleå Energikoncernen där koncernens civilrättsliga årsbokslut konsolideras. Det
minoritetsintresse som finns i Luleå Energikoncernen redovisas inom eget kapital i Luleå kommunkoncernen. Ingen justering har gjorts då det gäller
delägda dotterbolag i denna underkoncern då detta
utgör ett obetydligt värde i koncernen.
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Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till
anskaffningsvärden om inte annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärden med avdrag för linjär avskrivning
och eventuella nedskrivningar. Nedskrivning sker
i de fall tillgången inte kan nyttjas fullt ut för avsett
ändamål eller när det finns en extern värdering
som visar på ett lägre värde. I kommunen redovisas investeringsbidrag som en förutbetald intäkt
och periodiseras över anläggningarnas respektive
nyttjandeperiod.
Inga lånekostnader ingår i anskaffningsvärdena.
Maskiner och inventarier med en nyttjandeperiod
överstigande 3 år och med en anskaffningskostnad överstigande ett prisbasbelopp aktiveras i
balansräkningen. För de kommunala bolagen
gäller den av Skatteverket fastställda gränsen för
direktavskrivning.
Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådet för Kommunal Redovisnings
idéskrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid.
Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
Fastigheter och anläggningar

20, 33 och 50 år

Maskiner och inventarier
VA-anläggningar

5 och 10 år
10, 20 och 33 år

Aktier, andelar, bostadsrätter, mark, konst och pågående nyanläggningar avskrivs inte.
I kommunen påbörjas avskrivning av anläggningstillgångar månaden efter färdigställandet förutom
för fastigheter som avskrivs fr.o.m. året efter färdigställande. Anskaffningskostnaden för pågående
fastigheter och investeringar som ej är avslutade
aktiveras som pågående nyanläggningar.

anskaffnings- och marknadsvärde.
Fordringar i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Skillnaden mellan bokfört värde och
balansdagens värde resultatförs bland finansiella
poster.

Skulder
Skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens säljkurs. Skillnaden mellan bokfört värde och
balansdagens värde resultatförs bland finansiella
poster.

Avsättning för deponi
Framtida återställningskostnader för sluttäckning
av deponianläggning redovisas som avsättning.
Beräkningen är utförd 2007 och är omprövad därefter. Sluttäckning har påbörjats i mindre omfattning. Sluttäckning beräknas slutföras när organiskt
material brutits ned. Återställningskostnaderna redovisas som en materiell anläggningstillgång med
avskrivning över deponins användningsperiod.

Pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsförpliktelser ingår i posterna avsatt till pensioner, kortfristiga skulder och
ansvarsförbindelser. Som avsättning redovisas
förmånsbestämda pensionsförmåner som intjänats
fr.o.m. 1998 samt garanti- och visstidspensioner.
Premier för avgiftsbestämda pensioner intjänade
fr.o.m. 1998 utbetalas årligen till externa pensionsförvaltare för individuell placering. Den individuella delen betalas ut året efter intjänandeåret och
redovisas som en kortfristig skuld. Under ansvarsförbindelser ”pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna och avsättningarna” redovisas de pensionsförmåner som intjänats före 1998.
Beräkning av det samlade åtagandet har utförts av
Kommunernas Pensionsanstalt KPA. Pensionsförpliktelser, såväl avsättningar som ansvarsförbindelser, beräknas enligt RIPS 07.

VA-verksamhet
Omsättningstillgångar
I lager inneliggande varor värderas till det lägsta av
anskaffnings- eller verkligt värde efter avdrag för
inkurans.
Samtliga kundfordringar som är äldre än 13 månader redovisas som osäkra fordringar. För övriga
kundfordringar sker individuell prövning av nedskrivningsbehov.
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av

Särredovisning sker av VA-verksamhetens resultat och ställning. Verksamhetens avgiftsuttag som
överskrider självkostnaden redovisas som kortfristig skuld.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-03-03

Upphandling av livsmedel
Ärendenr 2016/311-05

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontorets inköpsavdelning föredrar ärendet.
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1 (1)
Ärendenr
2016/311-05

LULEÅ KOMMUN

REDOVISNING

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-02-24

1 (1)
Ärendenr
2016/275-1.5.2.1

Redovisning av handläggning av medborgarförslag
Ärendenr 2016/275-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning”.
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens
kansli upprättat bifogad förteckning över handläggningen av
medborgarförslag.
Föregående redovisning lämnades i oktober 2015.

Beslutsunderlag


Förteckning över handläggning av medborgarförslag 2016-02-23

Henrik Berg
Kommunsekreterare

162

FÖRTECKNING - MEDBORGARFÖRSLAG
2016-02-23

Medborgarförslag – beslut av kommunstyrelse eller nämnd
Avsändare/sammanträde

Ärendemening/diarienummer

Beslutande styrelse/nämnd

Anmärkning

Julia Kyrö-Andersson
Kf 2013-05-27 § 148

Om bättre lokaltrafik
2013.398-008

Luleå Lokaltrafik AB

LLT 2015-12-22

Ulrika Lindstedt
Kf 2014-03-31 §67

Om fler boende för gymnasieungdomar
2014.235-008

Kommunfullmäktige

KF 2015-12-14 §266

Margareta Berglund
Kf 2014-03-31 §69

Om bättre miljö för trafikanter och boende
2014.316-008

Kommunfullmäktige

KF 2015-09-28 §193

Ted Isaksson
Kf 2014-06-16 §122

Om utomhusgym vid Hälsans stig
2014.438-008

Kommunstyrelsen

KS 2015-11-09 §244

Maria Rörling
Kf 2014-06-16 §121

Om större sporthall i Råneå
2014.522-008

Kommunfullmäktige

KF 2015-01-26 §4

Ulrika Jakobsson
Kf 2014-08-25 §140

Om trevliga och uppseendeväckande motiv i Luleå
2014.605-008

Kommunstyrelsen

KS 2015-11-30 §279

Viktoria Palo Johansson
Kf 2014-09-29 §153

Om att kommunen ställer iordning ett sjöfartsmuseum
i södra hamn
2014.665-008

Kommunfullmäktige

KF 2015-11-23 §242

Gunnel Nilsson
Kf 2014-10-27 §182

Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar
2014.757-008

Kommunstyrelsen

KS 2015-10-12 §215

Bror Kajsajuntti & Sofia Larsson

Medborgarförslag om möjlighet till ekologiska

Kommunstyrelsen

KS 2015-11-09 §243
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Kf 2014-10-27 §184

odlingar på innergårdar
2014.759-008

Margoth och Arne Skårman
Kf 2014-10-27 §186

Medborgarförslag om att Lulebo sätter upp solpaneler på sina fastigheter
2014.762-008

Bror Kajsajuntti
Kf 2014-10-27 §194

Medborgarförslag om linbanetrafik mellan ytterområden Kommunstyrelsen
och centrum
2014.897-008

KS 2016-02-15 §44

Rose-Marie Nilsson
Kf 2014-11-24 §237

Medborgarförslag om uppsnyggning av södra infarten
till Luleå via Bergnäsbron
2014.913-008

Kommunstyrelsen

KS 2016-02-15 §43

Gustav Sterling
KF 2014-11-24 §239

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska återinföra
en rabatt vid friköp av tomträtt
2014.943-008

Kommunfullmäktige

Johan Gustavsson
Kf 2014-11-24 §242

Medborgarförslag om att bygga en belyst cykel och
gångväg från Kronanområdet ner för Lulsundsberget
mot norra och västra Luleå
2014.958-008

Stadsbyggnadsnämnden

Nils-Erik Nilsson
Kf 2014-12-15 §295

Medborgarförslag om vad gör vi med våra sällskapsdjur
när livet är slut
2014.1052-008

Kommunfullmäktige

Simon Olsson
Kf 2014-12-15 §294

Medborgarförslag om att namnge gator i Luleå efter
framstående och kända Luleåbor
2014.1059-008

Stadsbyggnadsnämnden

Lars Nordström
Kf 2014-12-15 §291

Medborgarförslag om att spola en skridskobana på
södra hamnplan
2014.1080-008

Stadsbyggnadsnämnden
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Kommunstyrelsen

SBN 2015-10-22 §168

SBN 2015-10-22 §165

Stefan Karlsson
Kf 2015-01-26 §21

Medborgarförslag om att dela upp gång- och cykelbanor genom markering på asfalten och skyltar
2014.1139-008

Stadsbyggnadsnämnden

Emma Renberg
Kf 2015-01-26 §22

Medborgarförslag om att Luleå kommun inför koppeltvång för hundägare i hela kommunen
2014.1200-008

Miljö- och byggnadsnämnden

Sune Lindgren
Kf 2015-01-26 §23

Medborgarförslag om städning för ett rent Luleå
2015.6-008

Kommunstyrelsen

Maria Lendi
Kf 2015-02-23 §39

Medborgarförslag om att föreningar som arbetar med
humana insatser bör få kontorslokaler i ett tex föreningarnas hus
2015.111-008

Kommunfullmäktige

Maria Lendi
Kf 2015-02-23 §40

Medborgarförslag om att ordna med parkeringar på
Norra Strandgatan för besökare samt avlastningsmöjligheter för de boende
2015.112-008

Stadsbyggnadsnämnden

Johan Gustavsson
Kf 2015-02-23 §41

Medborgarförslag om morgonplogning vintertid av
prioriterade gång- och cykelvägar
2015.130-008

Stadsbyggnadsnämnden

Maj-Britt Salmi
Kf 2015-02-23 §42

Medborgarförslag om att det byggs vård- och omsorgsboenden för unga demenssjuka personer
2015.148-008

Socialnämnden

SN 2015-10-16 §175

Margareta Krantz
Kf 2015-02-23 §43

Medborgarförslag om en återvinningsstation mitt emot
infarten till Elevvägen
2015.179-008

Kommunstyrelsen

KS 2015-10-12 §213

Hjördis Svensson

Medborgarförslag om utökning av närlinjen

Kommunstyrelsen

KS 2015-10-12 §217
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KS 2016-02-15 §42

Kf 2015-03-30 §72

2015.214-008

Hjördis Svensson
Kf 2015-03-30 §73

Medborgarförslag om en busslinje som går från
Munkeberg-Notviken-Mjölkudden till Sunderby
sjukhus
2015.215-008

Kommunstyrelsen

KS 2015-10-12 §216

Daniel Nilsson
Kf 2015-03-30 §74

Medborgarförslag om investeringsinriktning
2015.216-008

Kommunstyrelsen

KS 2015-11-09 §247

Lena Ramström
Kf 2015-03-30 §75

Medborgarförslag om Lulsundets förskola
2015.238-008

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2015-10-22 §94

Jan-Ola Brännholm
Kf 2015-03-30 §77

Medborgarförslag om ett bilfritt Luleå centrum
2015.244-008

Kommunfullmäktige

Jerry Grahn
Kf 2015-03-30 §78

Medborgarförslag om placering av Gustav II Adolfs
staty i stadsparken
2015.259-008

Stadsbyggnadsnämnden

Erika Edin
Kf 2015-03-30 §79

Medborgarförslag om priser på busskort för ungdomar
2015.269-008

Kommunstyrelsen

Amanda Savilahti
Kf 2015-03-30 §80

Medborgarförslag om en säkrare utformning av cykelbanorna i Luleå
2015.270-008

Stadsbyggnadsnämnden

Jan Englund
Kf 2015-03-30 §81

Medborgarförslag om att Luleå kommun i sina
inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt
krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå
2015.271-008

Kommunfullmäktige

Johan Levol
Kf 2015-03-30 §82

Medborgarförslag om förslag till detaljplan för del av
Kronan
2015.278-008

Kommunfullmäktige
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KS 2016-01-11 §4

KF 2015-10-26 §215

Anders Kejonen
Kf 2015-03-30 §83

Medborgarförslag om en mobbningsfri kommun
2015.292-008

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Lily Ekenberg
Kf 2015-03-30 §84

Medborgarförslag om att anlägga skidspår i anslutning
till isbanan och ut till Gråsjälören
2015.301-008

Fritidsnämnden

Tobias Söderlund
Kf 2015-04-27 §101

Medborgarförslag om detaljplan för permanent boende
på vatten
2015.389-008

Kommunstyrelsen

Maria Lendi
Kf 2015-04-27 §103

Medborgarförslag om att Luleå kommun profilerar sig
som en social hälsokommun
2015.400-008

Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Andreas Bolin
Kf 2015-04-27 §104

Medborgarförslag om att Luleå kommuns hallhyrors
förfallodatum sammanfaller med utbetalning av lokala
aktivitetsstödet (LOK) till idrottsföreningar inom
Luleå kommun
2015.460-008

Kommunstyrelsen

Eva Rännar
Kf 2015-04-27 §105

Medborgarförslag om upprustning av Alviksskolans
skolgård
2015.464-008

Kommunstyrelsen

Alf Lundqvist
Kf 2015-04-27 §106

Medborgarförslag om översyn av vägnätet i Södra
Sunderbyn
2015.470-008

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Viktor Rönnqvist
Kf 2015-04-27 §107

Medborgarförslag om belysning på gångväg mellan
Munkebergsskolan till Tunastigen
2015.475-008

Stadsbyggnadsnämnden

Ann-Sofi Holmberg

Medborgarförslag om parkbänkar längst med vattnet

Stadsbyggnadsnämnden
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KF 2015-11-23 §243

Kf 2015-05-25 §125

nedanför Stormvägen och Snövägen på Björkskatan
2015.499-008

Annika Lundgren
Kf 2015-05-25 §126

Medborgarförslag om att Luleå kommun inte ska
upplåta anlagda parkeringsplatser för upplag av
entreprenörer
2015.502-008

Stadsbyggnadsnämnden

Julia Wennberg Niska
Kf 2015-05-25 §127

Medborgarförslag om nytt badhus på Örnäset och
utökning av befintlig bassäng på Aronsbadet
2015.520-008

Fritidsnämnden
Kommunfullmäktige

Mona Berglund
Kf 2015-05-25 §128

Medborgarförslag om att rensa stränderna runt Luleå
på sly och självsådda träd
2015.525-008

Kommunfullmäktige

Maria Lendi
Kf 2015-05-25 §129

Medborgarförslag gällande införande av socialjour
2015.539-008

Socialnämnden

Ulla B Larsson
Kf 2015-05-25 §130

Medborgarförslag om förbättring av trafikljus vid
utfarten från trekantens parkering till Namnlösa gatan
2015.554-008

Stadsbyggnadsnämnden

Johanna Häggström
Kf 2015-05-25 §131

Medborgarförslag om gratis parkering på Gültzauudden
2015.563-008

Kommunfullmäktige

Peo Rask
Kf 2015-05-25 §132

Medborgarförslag om att göra Luleå till en fristad
2015.564-008

Kommunfullmäktige

Kristoffer Nordekvist
Kf 2015-05-25 §133

Medborgarförslag om att lekparken på Notviken
behöver förbättras
2015.584-008

Stadsbyggnadsnämnden

Elin Eriksson

Medborgarförslag om utbyggnad av Benzeliusskolan

Kommunstyrelsen
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KF 2015-12-14 §267

SN 2015-10-16 §176

KS 2015-11-30 §275

Kf 2015-05-25 §134

2015.593-008

Mats Widgren
Kf 2015-05-25 §135

Medborgarförslag gällande framkomlig väg för cykel,
moped och gående längs gamla E4 sträckan
2015.595-008

Kommunstyrelsen

Joakim Fredriksson
Kf 2015-05-25 §136

Medborgarförslag gällande förändringar att välja
buss istället för bil
2015.596.008

Kommunstyrelsen

Niklas Engman
Kf 2015-05-25 §137

Medborgarförslag om var det planerade sexvåningshuset på Kallkällan 4 kan byggas
2015.599-008

Kommunfullmäktige

AnnCatrin Fagervall Skanefors
Kf 2015-05-25 §138

Medborgarförslag om att anlägga en ordentlig ridstig
i Bensbyn eftersom befintliga ridstigar har försvunnit i
samband med husbyggnationer
2015.600-008

Kommunstyrelsen

Margareta Forsman
Kf 2015-05-25 §139

Medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer
2015.604.008

Kommunstyrelsen

Jonas Engman
Kf 2015-05-25 §140

Medborgarförslag om att plantera 10 000 stadsnära träd
2015.608-008

Stadsbyggnadsnämnden

Eivor Nyström
Kf 2015-06-15 §164

Medborgarförslag att begränsa storleken på parkerade
fordon utmed villagator
2015.641-008

Stadsbyggnadsnämnden

Jan-Olof Björnfot
Kf 2015-06-15 §165

Medborgarförslag om att reparera gatan Burströmsvägen efter det att omdirigering av trafiken på
Svartöleden är klar samt anlägga riktig trottoar
2015.658-008

Stadsbyggnadsnämnden

Solveig och Kenneth Olofsson

Medborgarförslag om hastigheten på Hammarenvägen

Stadsbyggnadsnämnden
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KS 2016-02-15 §41

KF 2016-01-25 §5

SBN 2016-01-28 §12

Kf 2015-10-26 §229

2015.842-008

Johan Niklasson
Kf 2015-08-31 §182

Medborgarförslag om trafikåtgärder vid Gammelstads
rondellen
2015.927-008

Stadsbyggnadsnämnden

Tomas Helleberg
Kf 2015-08-31 §183

Medborgarförslag om förbättring av Luleås cykelinfrastruktur i centrum
2015.931-008

Stadsbyggnadsnämnden

Fredrik Lindholm
Kf 2015-08-31 §184

Medborgarförslag gällande kollektivtrafik till Hertsölandet/Lövskär
2015.936-008

Kommunstyrelsen

Birgitta Nordmark
Kf 2015-09-28 §206

Medborgarförslag om hastighetssänkning efter Lokmannavägen
2015.1030-008

Stadsbyggnadsnämnden

Keijo Lusikkakoski
Kf 2015-09-28 §207

Medborgarförslag gällande placering av återvinningscentral
2015.1045-008

Kommunfullmäktige

Ulrika Johansson
Kf 2015-10-26 §230

Medborgarförslag om att Luleå kommun skall bygga en
större handikappanpassad toalett inne i stan
2015.1198-008

Kommunstyrelsen

Håkan Nilsson
Kf 2015-10-26 §231

Medborgarförslag om att göra Munkebergsgatan säkrare Stadsbyggnadsnämnden
för gående och cyklister
2015.1263-008

Pernilla Andersson
Kf 2015-10-26 §232

Medborgarförslag om att Luleå borde ha ett pariserhjul
2015.1360-008

Kommunstyrelsen

Elsie Ahlqvist
Kf 2015-11-23 §256

Medborgarförslag om att iordningställa Höträskets
promenadstråk med gångbräder och små sittplatser

Stadsbyggnadsnämnden
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2015.1394-008
John Alatalo
Kf 2015-11-23 §257

Medborgarförslag om obligatoriskt kollektivavtal för
verksamhet inom Luleå kommun
2015.1408-008

Kommunstyrelsen

Peo Rask
Kf 2015-11-23 §258

Medborgarförslag om att Luleå kommun följer MUavtalet
2015.1427-008

Kulturnämnden

Annika Nilsson
Kf 2015-11-23 §259

Medborgarförslag om att bygga en Hertsö-länk för att
få en kortare och effektivare förbindelse från Hertsön
till Kronan
2015.1519-008

Kommunstyrelsen

Sofia Johansson
Kf 2015-11-23 §260

Medborgarförslag om att anställa personal i vikariepool till kommunens förskolor
2015.1525-008

Barn- och utbildningsnämnden

Anneli Hilonen
Kf 2015-12-14 §294

Medborgarförslag om att centrala Luleå behöver en
danslokal med levande musik för 400-500 gäster
2015.1569-008

Kommunstyrelsen

Gösta Fredricson
Kf 2015-12-14 §295

Medborgarförslag om bullerdämpande åtgärder för
Burströmska Gärdan
2015.1572-008

Stadsbyggnadsnämnden

Inga-Britt Johansson
Kf 2016-01-25 §14

Medborgarförslag om att bussförbindelse mellan
Mjölkudden och Sunderby sjukhus
2015.1606-008

Kommunfullmäktige

Christin Karlsson
Kf 2015-12-14 §292

Medborgarförslag att vidta trafiksäkerhetsåtgärder
vid Bäckhagens förskola
2015.1635-008

Stadsbyggnadsnämnden
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Katarina Rombe
Kf 2016-01-25 §16
Jeanette Johansson
Kf 2016-01-25 §20

Medborgarförslag om förbud mot vilda och stora
cirkusdjur på kommunens mark
2015.1641-008
Medborgarförslag om bro över Skurholmsfjärden
2015.1646-008

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Lilian Grahn
Kf 2016-01-25 §15

Medborgarförslag om bussförbindelse mellan
Mjölkudden och Sunderby sjukhus
2015.1650-008

Kommunfullmäktige

Anders Ranheimer
Kf 2015-12-14 §293

Medborgarförslag om begränsning av gatumusik
2015.1651-008

Kommunstyrelsen

Kerstin Nilzon
Kf 2016-01-25 §21

Medborgarförslag om åtgärder på Mjölkuddsbanken
2015.1708-008

Kommunfullmäktige

Eva-Kristin Lindfors
Kf 2016-01-25 §18

Medborgarförslag om trafikljus vid Notviken/
Storhedsvägen
2016.10-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

Mauritz Fredriksson
Kf 2016-01-25 §19

Medborgarförslag om begränsning av biltrafik i
centrum till endast nyttotrafik och för boende
2016.68-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

Novah Mongs
Kf 2016-01-25 §17

Medborgarförslag om skridskobana på Kronan
2016.73-1.5.2.1

Fritidsnämnden

Hjördis Johansson
Kf 2016-01-25 §22

Medborgarförslag om att ändra platsen för byggnationen av äldreboendet på Bergnäset
2016.86-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUN

REDOVISNING

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-02-24

1 (1)
Ärendenr
2016/265-1.1.1.5

Redovisning av handläggning av motioner
Ärendenr 2016/265-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisning av handläggning av
motioner.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningens
kansli upprättat bifogad förteckning över handläggningen av motioner.
Föregående redovisning lämnades i oktober 2015.

Beslutsunderlag


Förteckning över handläggning av motioner 2016-02-22

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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Luleå Kommun
Kommunledningsförvaltningen

REDOVISNING

1 (2)
Ärendenr

Kansliet

2016-02-22

2016/265-1.1.1.5

Redovisning av handläggning av motioner
Ärendenr 2016/265-1.1.1.5
Avsändare/
sammanträde
Kristdemokraterna
Kf 2012-11-26 §241
Kristdemokraterna
Kf 2014-02-24 §32

Folkpartiet
Kf 2014-09-29 §152

Vänsterpartiet
Kf 2014-12-15 §286

Rättvisepartiet
Kf 2015-01-26 §17

Kristdemokraterna
Kf 2015-01-26 §19
Vänsterpartiet
Kf 2015-01-26 §20
Nya moderaterna
Kf 2015-02-23 §37

Nya moderaterna
Kf 2015-04-27 §96

Sverigedemokraterna
Kf 2015-04-27 §97

Vänsterpartiet
Kf 2015-04-27 §98

Miljöpartiet de
gröna

Ärendenummer

Remissinstans

Anmärkning

Om Luleå
kommuns tomtkö
2012.688-008
Om likvärdiga
förutsättningar för
skolorna i Luleå
kommun att ta sig
med buss till
centrala stan
2014.191-008
Om rådslag för att
utveckla
Gültzauudden
2014.703-008
Om ekologisk mat
2014.983-008

Stadsbyggnadskont.
(Stadsbyggnadsnämnden)

Påminnelse skickad

Barn- och
utbildningsnämnden

Åter 2014-12-18

Återremiss
2015-06-15

Barn- och
utbildningsnämnden

Åter 2015-10-22

2015-12-14

Stadsbyggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Luleå Näringsliv AB
Samhällsutvecklingskont.
Socialnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden
Ekonomikontoret
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsnämnden
Fritidsnämnden
Barn- och
utbildningsnämnden

2015-08-27

Ekonomikontoret

2016-01-13

Barn- och
utbildningsnämnden

2015-09-24

2015-11-23

Barn- och
utbildningsnämnden

2015-10-22

2015-12-14

Socialnämnden

2015-09-24

2016-01-25

Om könsneutrala
toaletter och
omklädningsrum
2014.1133-008
Om skyddskläder
till förskolan
2015.104-008
Om kommunens
finansiella policy
2015.113-008
Om att omfördela
mer resurser till
barn och elever i
behov av särskilt
stöd
2015.182-008
Om att ta fram
riktlinjer för ökad
säkerhet i Luleå
kommuns skolor
2015.468-008
Om att ha
vårdhundar inom
den kommunala
äldreomsorgen
2015.511-008
Om vinterunderhåll av skol- och
förskolegårdar
2015.538-008
Om
hållbarhetsmål

Stadsbyggnadsnämnden

Ekonomikontoret/Inköp
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2015-10-16
2015-06-18
2015-10-09
2015-09-03
2015-06-10
2015-06-11
2015-05-21

Beslut KF

2015-11-23

Återremiss
2015-11-09

Återremiss
2015-09-28

Luleå Kommun
Kommunledningsförvaltningen

REDOVISNING

2 (2)
Ärendenr

Kansliet

2016-02-22

2016/265-1.1.1.5

Kf 2015-06-15 §156

Miljöpartiet de
gröna
Kf 2015-08-31 §181

Sverigedemokraterna
Kf 2015-09-28 §209

Sverigedemokraterna
Kf 2015-09-28 §210

Vänsterpartiet
Kf 2015-09-28 §211
Miljöpartiet
Kf 2015-10-26 §228

Vänsterpartiet
Kf 2015-10-26 §227

Landsbygdspartiet
Oberoende
Kf 2015-11-23 §250

Miljöpartiet
Kf 2015-11-23 §251

Miljöpartiet
Kf 2015-11-23 §252

Kristdemokraterna
Kf 2015-12-14 §291

Miljöpartiet
Kf 2016-01-25 §13

mm för
kommunens
upphandling
2015.764-008
Om mobilt
voteringssystem
för kommunfullmäktige
2015.996-008
Om handlingsplan
mot politiskt
motiverat våld,
hot och
diskriminering
2015.1225-008
Om översyn av
medicinering i den
kommunala
äldrevården
2015.1226-008
Om ett förbättrat
båtliv
2015.1229-008
Om MU-avtal vid
anlitande av
konstnärer
2015.1255-008
Om att minska
storlek på
fritidshemmens
barngrupper
2015.1388-008
Om en grundlig
översyn av
kommunadministrationen
om möjligheter till
utlokalisering kan
finnas
2015.1457-008
Om enhetlig
utformning av
cykelbanor
2015.1544-008
Om stöd för
rumsuthyrning i
ägd bostad
2015.1545-008
Om att införa
TEMPUS i alla
Luleå kommuns
förskolor
2015.1698-008
Om förbättring av
enprocentsregeln
för konstnärlig
utsmyckning
2016.52-1.1.1.5

IT-kontoret

2015-11-10

Samhällsutvecklingskont.

2016-02-17

Socialnämnden

Fritidsnämnden

Kulturnämnden

Barn- och
utbildningsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden

Samhällsutvecklingskont.

Barn- och
utbildningsnämnden

Kulturnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Samhällsutvecklingskont.
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2015-12-14

LULEÅ KOMMUN

UTVÄRDERING

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-02-18

1 (2)
Ärendenr
2016/254-1.5.2.1

Utvärdering av anonyma medborgarförslag
Ärendenr 2016/254-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet om att anonymt kunna lämna
medborgarförslag. Enligt de nu framtagna styrdokumenten för medborgardialog finns flera andra möjligheter för medborgare att påverka och medverka
till att utveckla Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2014-10-13 § 199 att bifalla medborgarförslaget
om att anonymt kunna lämna förslag på goda idéer för att utveckla Luleå. I
beslutet förtydligades att denna typ av förslag ska beredas på ett enklare sätt
än medborgarförslag och att utvärdering ska ske efter ett år.
Stig Aspeholme som stod bakom medborgarförslaget menade att många goda
idéer kläcks på sociala medier men att folk drar sig för att skriva
medborgarförslag då dessa blir offentliga.
Kommunledningsförvaltningens kansli har sammanställt de anonyma
medborgarförslag med enklare beredning som inkommit under perioden
2014-11-01 – 2015-12-31 och konstaterar att 87 stycken har tagits emot. Av
dessa har 56 st avslutats efter beredning och beslut. Det innebär att 31 st
kvarstår under beredning. En del av förslagen är av sådan art att enklare
beredning inte är möjlig beroende på förslagets innehåll och frågans
komplexitet, exempelvis frågan om placering av återvinningscentral.
Ca 60 % av förslagen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden/förvaltningen, knappt 10 % till fritidsnämnden/-förvaltningen och resterande
förslag har remitterats till övriga nämnder/förvaltningar.
En klar nackdel med anonyma förslag är att kommunen inte kan ta kontakt
med förslagsställaren om någon form av förtydligande skulle vara önskvärt
och när ärendet är avslutat kan inte heller återkoppling ske.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen besluta
upphäva beslutet om att anonymt kunna lämna medborgarförslag. Enligt de
nu framtagna styrdokumenten för medborgardialog finns flera andra
möjligheter för medborgare att påverka och medverka till att utveckla Luleå.

Beskrivning av ärendet
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LULEÅ KOMMUN

UTVÄRDERING

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-02-18

Nedan framgår fördelning på nämnd/förvaltning gällande anonyma
medborgarförslag.

Beslutsunderlag
Sammanställning anonyma medborgarförslag 2016-02-zz
Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Sammanställning Antal inkomna anonyma medborgarförslag (light)
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2 (2)
Ärendenr
2016/254-1.5.2.1

Ärenden
Utskriftsdatum: 2016-02-15
Diareenhet:

Utskriven av:

Siv Fjällborg

Kommunledningsförvaltningen

Sekretess:

Visas

Beskrivning av sökning:
Totalt antal inkomna light medborgarförslag - 87 stycken

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

KLF 2014/1187 008

Medborgarförslag om att bussförbindelser till F21
måste bli kvar

Henrik Berg

2014-12-19

Anonym

Kansliet

KLF 2015/19 008

Medborgarförslag om att det ska vara enkelt att
byta förskola för pedagoger

Henrik Berg

2015-01-13

Annika Pettersson

Kansliet

KLF 2015/21 008

Medborgarförslag om bättre förbindelser till
Ängesbyn

Henrik Berg

2015-01-13

Anonym

Kansliet

KLF 2015/22 008

Medborgarförslag om att 15 timmarsbarnen ska få
äta mellanmål på förskolan

Henrik Berg

2015-01-13

Tina Slättholm

Kansliet

KLF 2015/30 008

Medborgarförslag om bättre skolmat

Henrik Berg

2015-01-14

Sandra

Kansliet

KLF 2015/32 008

Medborgarförslag om förbättringar av cykelstråken i Henrik Berg
Luleå kommun

2015-01-14

Tomas Helleberg

KLF 2015/39 008

Medborgarförslag om att montera en namnplatta på Henrik Berg
statyn av boxaren Torbjörn Säfve som även
informerar om vem som har skulpterat

2015-01-14

Sture Henriksson

Kansliet

KLF 2015/40 008

Medborgarförslag om att privatbilister ska ha
möjlighet att tanka sina fordon med
biogas/fordonsgas som produceras vid Uddebo
avloppsreningsverk

Henrik Berg

2015-01-14

Sven Persson

Kansliet

KLF 2015/42 008

Medborgarförslag om tidsstyrd utebelysning vid
motionsspår och fotbolls- och hockeyplaner

Henrik Berg

2015-01-14

Kennet Johansson

Kansliet

KLF 2015/43 008

Medborgarförslag om hastighetssänkning vid
kolonilotterna på Hertsön

Henrik Berg

2015-01-14

Anonym

Kansliet

KLF 2015/45 008

Medborgarförslag om utökad sophämtning och
öppethållande av återvinningscentraler under jul

Henrik Berg

2015-01-14

Johan Breheim

Kansliet

Kansliet
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Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

KLF 2015/47 008

Medborgarförslag om att bygga vandrarhem i södra Henrik Berg
hamn samt ordna med möjligheter för små företag
att verka i hamnen något som liknar båtskjul

2015-01-15

Anna Ståhlbröst

KLF 2015/48 008

Medborgarförslag om att nyårsfirandet ska flyttas till Henrik Berg
Södra hamnplan

2015-01-15

Maritha Jönsson

Kansliet

KLF 2015/53 008

Medborgarförslag om begränsning av fyrverkerier
på nyårsafton

Henrik Berg

2015-01-15

Karin Wennström

Kansliet

KLF 2015/63 008

Medborgarförslag om att plantera blommor vid
roten av träd för att göra Luleå stad grönare

Henrik Berg

2015-01-19

Kenneth Olofsson

Kansliet

KLF 2015/92 008

Medborgarförslag om att förbättra Lulebos hemsida Henrik Berg
vad gäller bostadskön

2015-01-20

Ingrid Tiberg Waara

Kansliet

KLF 2015/106 008

Medborgarförslag om samordnad och avancerad
behovsstyrning av kollektivtrafiken

Henrik Berg

2015-01-22

Lars Rönnbäck

Kansliet

KLF 2015/108 008

Medborgarförslag gällande motionsspår i skog för
fotgängare.

Henrik Berg

2015-01-22

Anonym

Kansliet

KLF 2015/109 008

Medborgarförslag gällande djurkyrkogård

Henrik Berg

2015-01-22

Anonym

Kansliet

KLF 2015/123 008

Medborgarförslag om att publicera statistik över hur Henrik Berg
många nyanställda som drar nytta av interna
referenser.

2015-01-28

Uppdrag Granskning

Kansliet

KLF 2015/124 008

Medborgarförslag gällande bryggor på stadssidan
av Stensborg.

Henrik Berg

2015-01-28

Fredrik Mårtensson

Kansliet

KLF 2015/125 008

Medborgarförslag gällande KRAV-certifierade
kommunala kök, ekologisk mat i skolorna.

Henrik Berg

2015-01-28

Johanna

Kansliet

KLF 2015/207 008

Medborgarförslag om att minska möjligheter för
företag av industriell karaktär att utveckla
verksamheter på Lövskatan

Henrik Berg

2015-02-20

Anonym

Kansliet

KLF 2015/217 008

Medborgarförslag gällande kontakter med det
samiska språket.

Henrik Berg

2015-02-23

Rakel Viertotak

Kansliet

KLF 2015/218 008

Medborgarförslag gällande snöröjning.

Henrik Berg

2015-02-23

Frida Stenberg

Kansliet

KLF 2015/219 008

Medborgarförslag gällande nöjesfält och utescen i
Karlsvik.

Henrik Berg

Kansliet
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Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

2015-02-23

Håkan Rydberg

Kansliet

KLF 2015/220 008

Medborgarförslag gällande bakgrundsfärg på
hemsidan.

Henrik Berg

2015-02-23

Anonym

Kansliet

KLF 2015/221 008

Medborgarförslag gällande hundpark på
Svartöberget.

Henrik Berg

2015-02-23

Niklas Westerberg

Kansliet

KLF 2015/222 008

Medborgarförslag gällande utomhustermometrar.

Henrik Berg

2015-02-23

Britt-Marie Johansson

Kansliet

KLF 2015/223 008

Medborgarförslag gällande automatiska avdrag på
konto.

Henrik Berg

2015-02-23

Karl Carmenza

Kansliet

KLF 2015/224 008

Medborgarförslag om belysning längst efter
promenadstråk i Orrbyn

Henrik Berg

2015-02-23

Andreas Englund

Kansliet

KLF 2015/272 008

Medborgarförslag om gratis kollektivbuss för
personer med färdtjänstkort

Henrik Berg

2015-03-06

Marie Granberg

Kansliet

KLF 2015/286 008

Medborgarförslag om att skicka ut meddelande till
kunden innan tömning av avloppstank ska ske

Henrik Berg

2015-03-09

Lenita Nilsson

Kansliet

KLF 2015/302 008

Medborgarförslag om en tydligare välkomstskylt
längs med E4:an.

Henrik Berg

2015-03-11

Anonym

Kansliet

KLF 2015/310 008

Medborgarförslag om att miljöbilar ska få parkera
gratis.

Henrik Berg

2015-03-12

Ann Murugan

Kansliet

KLF 2015/330 008

Medborgarförslag om att lägga ut kommunens
budget på hemsidan

Henrik Berg

2015-03-17

Anonym

Kansliet

KLF 2015/345 008

Medborgarförslag om underhåll av cykelstråk samt
utredning om höghastighetscykelvägar

Henrik Berg

2015-03-19

Anna Wallström

Kansliet

KLF 2015/381 008

Medborgarförslag om att utöka pensionärsservice
med fler tjänster

Henrik Berg

2015-03-26

Anonym

Kansliet

KLF 2015/390 008

Medborgarförslag gällande placering av
återvinningscentral.

Henrik Berg

2015-03-30

Anonym

Kansliet

KLF 2015/391 008

Medborgarförslag gällande utsmyckningen av
rondellerna på Örnäset och Mjölkudden

Henrik Berg

2015-03-30

Anonym

Kansliet

KLF 2015/392 008

Medborgarförslag gällande eget "Rockefeller
center" på södra hamnplan.

Henrik Berg

2015-03-30

Anonym

Kansliet
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Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

KLF 2015/418 008

Medborgarförslag om att utveckla norra hamn
området från Mjölkudden och ut mot Gültzaudden

Henrik Berg

2015-04-01

Anonym

Kansliet

KLF 2015/466 008

Medborgarförslag om att återuppbygga
kallbadhuset i Luleå

Henrik Berg

2015-04-13

Maria Dahlström

Kansliet

KLF 2015/474 008

Medborgarförslag om att införa P-bricka i Luleå

Henrik Berg

2015-04-14

Anonym

Kansliet

KLF 2015/476 008

Medborgarförslag om att Croniments verksamhet
på Lövskatan flyttas till ett område så de kan
utvecklas

Henrik Berg

2015-04-14

Ingrid Henriksson

Kansliet

KLF 2015/481 008

Medborgarförslag om vad Luleå kommun kan
förbättra och lyssna på medborgarna

Henrik Berg

2015-04-14

Anonym

Kansliet

KLF 2015/575 008

Medborgarförslag om en skateramp/skatepark i
Södra Sunderbyn.

Henrik Berg

2015-05-04

Elias Andersson

Kansliet

KLF 2015/635 008

Medborgarförslag om att köpa in en kortläsare till
stadsarkivet för enklare betalning

Henrik Berg

2015-05-19

Maritha Jönsson

Kansliet

KLF 2015/636 008

Medborgarförslag om att anlägga övergångsställen Henrik Berg
över Vänortsvägen (vid rondellen till
Haparandavägen) samt över Haparandavägen

2015-05-19

Malin Sanderyd

KLF 2015/667 008

Medborgarförslag om asfaltering av vägen som går Henrik Berg
ner till kollonilotterna och miljögården på Hertsön

2015-05-22

Mikaela

Kansliet

KLF 2015/674 008

Medborgarförslag om fler parkbänkar utefter
Södrahamnkajen

Henrik Berg

2015-05-22

Kjelle

Kansliet

KLF 2015/697 008

Medborgarförslag om att kommunledningen måste
bli bättre att lyssna på medborgarna när det gäller
Lövskatan

Henrik Berg

2015-05-28

Anonym

Kansliet

KLF 2015/735 008

Medborgarförslag om att grönytan närmast
Henrik Berg
Docentvägen ska vara fri från lagring från rester av
parkskötsel och diverse annat material

2015-06-05

Anonym

Kansliet

KLF 2015/736 008

Medborgarförslag om att öka kompetensen hos
skolpersonal vad gäller unga transpersoners
situation och behov

Henrik Berg

2015-06-05

Josefin El Gomati

Kansliet

KLF 2015/753 008

Medborgarförslag om tiggarna som slagit läger på
badstranden i Storsand

Henrik Berg

2015-06-10

Inga Britt Vikström

Kansliet

Kansliet
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Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

KLF 2015/810 008

Medborgarförslag om en nöjespark i Luleå kommun Henrik Berg

2015-06-22

Mia-Marie Granberg

Kansliet

KLF 2015/811 008

Medborgarförslag om billigare buss för personer
med funktionsnedsättning

Henrik Berg

2015-06-22

Mia-Marie Granberg

Kansliet

KLF 2015/832 008

Medborgarförslag om planer för cykelväg Porsön Björsbyfältet

Henrik Berg

2015-06-25

Börje Pettersson

KLF 2015/833 008

Medborgarförslag om att rusta upp Udden i stan

Henrik Berg

2015-06-25

Anonym

Kansliet

KLF 2015/843 008

Medborgarförslag om att pricka ut en ny
småbåtsfarled förbi Sandön

Henrik Berg

2015-06-29

Alec Leamas

Kansliet

KLF 2015/864 008

Medborgarförslag om att göra ett Gültzaudden för
alla

Henrik Berg

2015-07-01

Jan Holmström

Kansliet

KLF 2015/889 008

Medborgarförslag om skyltningen in mot Centrum
från Gäddvikshållet

Henrik Berg

2015-07-06

Anonym

KLF 2015/926 008

Medborgarförslag gällande trafikåtgärder på
Lerbäcksvägen

Henrik Berg

2015-07-27

Mats Ekberg

Kansliet

KLF 2015/938 008

Medborgarförslag gällande kioskförsäljningen på
Södra Strand

Henrik Berg

2015-07-31

Anonym

Kansliet

KLF 2015/968 008

Medborgarförslag gällande belysning på cykelväg
sträckan centrum - Kronan via Malmudden

Henrik Berg

2015-08-11

Anonym

Kansliet

KLF 2015/980 008

Medborgarförslag gällande skyltning vid gång och
cykeltunnlar på vilken sida man ska gå respektive
cykla på

Henrik Berg

2015-08-14

Mirja Segerlund

Kansliet

KLF 2015/981 008

Medborgarförslag gällande höja scenen i
stadsparken

Henrik Berg

2015-08-14

Liselotte Lundbäck

Kansliet

KLF 2015/985 008

Medborgarförslag om gratis wifi på Smedjegatan

Henrik Berg

2015-08-17

Isak Mella

Kansliet

KLF 2015/1013 008

Medborgarförslag om att asfaltera gång- och
cykelvägen mellan Notviksverkstaden och Karlsvik

Henrik Berg

2015-08-21

Anton Andersson

Kansliet

KLF 2015/1014 008

Medborgarförslag om att bygga kallbadhus med
bastu i Luleå

Henrik Berg

2015-08-21

Göran Mark

Kansliet
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Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

KLF 2015/1048 008

Medborgarförslag om att byta ut de blå "Luleå"
skyltarna efter Älvbrovägen till vita "Centrum"
skyltar.

Henrik Berg

2015-08-31

Anonym

Kansliet

KLF 2015/1049 008

Medborgarförslag om mer belysning från
flygplatsen fram till Hotell Nordkalotten.

Henrik Berg

2015-08-31

Anonym

Kansliet

KLF 2015/1050 008

Medborgarförslag om en ny skylt till Coop
Norrbotten Arena

Henrik Berg

2015-08-31

Anonym

Kansliet

KLF 2015/1057 008

Medborgarförslag om en cykelväg mellan Rutvik
och Gammelstad

Henrik Berg

2015-09-01

Maria Rönnbäck

Kansliet

KLF 2015/1058 008

Medborgarförslag om att Mjölkuddsbanken röjs och Henrik Berg
gallras så att vattenspegeln och staden syns bättre

2015-09-01

Anonym

Kansliet

KLF 2015/1117 008

Medborgarförslag om att tillåta lagoma mängder
med socker på förskolorna

Henrik Berg

2015-09-09

Jenni Vuorinen

Kansliet

KLF 2015/1175 008

Medborgarförslag om bebyggande av
studentbostäder, bostäder
samt matarvägar in och ut från staden

Henrik Berg

2015-09-16

Anonymt

Kansliet

KLF 2015/1194 008

Medborgarförslag om att kommunen ska göra det
Henrik Berg
mäjligt för privatpersoner att tanka bilen på BioGas
vid macken vid LLT

2015-09-21

Sven P

Kansliet

KLF 2015/1204 008

Medborgarförslag om att laga lekparken i Brändön

Henrik Berg

2015-09-23

Selma Forsberg

Kansliet

KLF 2015/1228 008

Medborgarförslag om att kunna tanka bilarna med
biogas

Henrik Berg

2015-09-28

Anonym

Kansliet

KLF 2015/1257 008

Medborgarförslag om flygbussens linjedragning

Henrik Berg

2015-09-30

Lennart Sevdin

Kansliet

KLF 2015/1259 008

Medborgarförslag angående gatu- och vägarbeten i Henrik Berg
Luleå

2015-09-30

Anonym

KLF 2015/1276 008

Medborgarförslag om att Luleå kommun ombesörjer Henrik Berg
att ställa ut bajamajor vid Luleå tågstation som
flyktingarna kan använda innan de åker vidare

2015-10-05

Eva Lindberg

Kansliet

KLF 2015/1299 008

Medborgarförslag ändring LLT Linje 3, Bergnäset

Henrik Berg

2015-10-07

Anonym

Kansliet

Kansliet
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Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

KLF 2015/1439 008

Medborgarförslag om att inte använda salt på våra
vägar

Henrik Berg

2015-11-03

Kansliet

KLF 2015/1464 008

Medborgarförslag om julgransbelysning vid
bargarstugan på Porsön

Henrik Berg

2015-11-09

Anna-Lisa Gyllenmalm

Kansliet

KLF 2015/1475 008

Medborgarförslag om att Gammelstads badhus
INTE ska ha någon musik/reklamkanal i badhuset.

Henrik Berg

2015-11-10

Eva Gun Jensen

Kansliet
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Ärenden
Utskriftsdatum: 2016-02-15
Diareenhet:

Utskriven av:

Siv Fjällborg

Kommunledningsförvaltningen

Sekretess:

Visas

Beskrivning av sökning:
Totalt antal light medborgarförslag som ej fått svar - 31 stycken

Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

KLF 2015/19 008

Medborgarförslag om att det ska vara enkelt att
byta förskola för pedagoger

Henrik Berg

2015-01-13

Annika Pettersson

Kansliet

KLF 2015/22 008

Medborgarförslag om att 15 timmarsbarnen ska få
äta mellanmål på förskolan

Henrik Berg

2015-01-13

Tina Slättholm

Kansliet

KLF 2015/63 008

Medborgarförslag om att plantera blommor vid
roten av träd för att göra Luleå stad grönare

Henrik Berg

2015-01-19

Kenneth Olofsson

Kansliet

KLF 2015/125 008

Medborgarförslag gällande KRAV-certifierade
kommunala kök, ekologisk mat i skolorna.

Henrik Berg

2015-01-28

Johanna

Kansliet

KLF 2015/217 008

Medborgarförslag gällande kontakter med det
samiska språket.

Henrik Berg

2015-02-23

Rakel Viertotak

Kansliet

KLF 2015/221 008

Medborgarförslag gällande hundpark på
Svartöberget.

Henrik Berg

2015-02-23

Niklas Westerberg

Kansliet

KLF 2015/224 008

Medborgarförslag om belysning längst efter
promenadstråk i Orrbyn

Henrik Berg

2015-02-23

Andreas Englund

Kansliet

KLF 2015/272 008

Medborgarförslag om gratis kollektivbuss för
personer med färdtjänstkort

Henrik Berg

2015-03-06

Marie Granberg

Kansliet

KLF 2015/391 008

Medborgarförslag gällande utsmyckningen av
rondellerna på Örnäset och Mjölkudden

Henrik Berg

2015-03-30

Anonym

Kansliet

KLF 2015/466 008

Medborgarförslag om att återuppbygga
kallbadhuset i Luleå

Henrik Berg

2015-04-13

Maria Dahlström

Kansliet

KLF 2015/481 008

Medborgarförslag om vad Luleå kommun kan
förbättra och lyssna på medborgarna

Henrik Berg

2015-04-14

Anonym

Kansliet

KLF 2015/636 008

Medborgarförslag om att anlägga övergångsställen Henrik Berg
över Vänortsvägen (vid rondellen till
Haparandavägen) samt över Haparandavägen
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Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

2015-05-19

Malin Sanderyd

Kansliet

KLF 2015/674 008

Medborgarförslag om fler parkbänkar utefter
Södrahamnkajen

Henrik Berg

2015-05-22

Kjelle

Kansliet

KLF 2015/735 008

Medborgarförslag om att grönytan närmast
Henrik Berg
Docentvägen ska vara fri från lagring från rester av
parkskötsel och diverse annat material

2015-06-05

Anonym

Kansliet

KLF 2015/736 008

Medborgarförslag om att öka kompetensen hos
skolpersonal vad gäller unga transpersoners
situation och behov

Henrik Berg

2015-06-05

Josefin El Gomati

Kansliet

KLF 2015/753 008

Medborgarförslag om tiggarna som slagit läger på
badstranden i Storsand

Henrik Berg

2015-06-10

Inga Britt Vikström

Kansliet

KLF 2015/810 008

Medborgarförslag om en nöjespark i Luleå kommun Henrik Berg

2015-06-22

Mia-Marie Granberg

Kansliet

KLF 2015/833 008

Medborgarförslag om att rusta upp Udden i stan

Henrik Berg

2015-06-25

Anonym

Kansliet

KLF 2015/843 008

Medborgarförslag om att pricka ut en ny
småbåtsfarled förbi Sandön

Henrik Berg

2015-06-29

Alec Leamas

Kansliet

KLF 2015/864 008

Medborgarförslag om att göra ett Gültzaudden för
alla

Henrik Berg

2015-07-01

Jan Holmström

Kansliet

KLF 2015/889 008

Medborgarförslag om skyltningen in mot Centrum
från Gäddvikshållet

Henrik Berg

2015-07-06

Anonym

KLF 2015/938 008

Medborgarförslag gällande kioskförsäljningen på
Södra Strand

Henrik Berg

2015-07-31

Anonym

Kansliet

KLF 2015/968 008

Medborgarförslag gällande belysning på cykelväg
sträckan centrum - Kronan via Malmudden

Henrik Berg

2015-08-11

Anonym

Kansliet

KLF 2015/981 008

Medborgarförslag gällande höja scenen i
stadsparken

Henrik Berg

2015-08-14

Liselotte Lundbäck

Kansliet

KLF 2015/1048 008

Medborgarförslag om att byta ut de blå "Luleå"
skyltarna efter Älvbrovägen till vita "Centrum"
skyltar.

Henrik Berg

2015-08-31

Anonym

Kansliet

KLF 2015/1049 008

Medborgarförslag om mer belysning från
flygplatsen fram till Hotell Nordkalotten.

Henrik Berg

2015-08-31

Anonym

Kansliet
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Ärendenummer

Ärendemening

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

KLF 2015/1050 008

Medborgarförslag om en ny skylt till Coop
Norrbotten Arena

Henrik Berg

2015-08-31

Anonym

Kansliet

KLF 2015/1058 008

Medborgarförslag om att Mjölkuddsbanken röjs och Henrik Berg
gallras så att vattenspegeln och staden syns bättre

2015-09-01

Anonym

Kansliet

KLF 2015/1117 008

Medborgarförslag om att tillåta lagoma mängder
med socker på förskolorna

Henrik Berg

2015-09-09

Jenni Vuorinen

Kansliet

KLF 2015/1464 008

Medborgarförslag om julgransbelysning vid
bargarstugan på Porsön

Henrik Berg

2015-11-09

Anna-Lisa Gyllenmalm

Kansliet

KLF 2015/1475 008

Medborgarförslag om att Gammelstads badhus
INTE ska ha någon musik/reklamkanal i badhuset.

Henrik Berg

2015-11-10

Eva Gun Jensen

Kansliet
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-03-04

1 (1)
Ärendenr
2016/344-1.1.2.3

Val av styrelseledamot i Winternet ekonomisk förening
Ärendenr 2016/344-1.1.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Daniel Westerberg till styrelseledamot i
Winternet ekonomisk förening.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2012-01-30 § 10 att ansöka om medlemskap i
Winternet ekonomisk förening. Birgitta Nilsson, kommunledningsförvaltningen och Håkan Dahlkvist, socialförvaltningen har tidigare utsetts
till ledamöter i styrelsen.
Håkan Dahlkvist har slutat och socialförvaltningen föreslår utse Daniel
Westerberg i hans ställe.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 72, 2014-03-17
Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Winternet, socialförvaltningen, kansliet

188

