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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-08-17

 
2017/863-3.3.7.1

Sofia Riström

Information om drogvandeundersökning 2017
Ärendenr 2017/863-3.3.7.1

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

Sammanfattning av ärendet
KSAM informerar om den senaste drogvaneundersökningen. 

Beslutsunderlag
Ange de dokument, eller de viktigare dokument, som ärendet omfattar.

2



LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-08-28
Ärendenr 2016.1549-1.1.1.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
x-nämnden beslutar att lägga redovisade kurser och konferenser till 
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges kommuner 
och landsting
2017-08-15

KLF Hid.nr 2017.5316
Inbjudan till förtroendevalda, seminarium om 
medborgardialog i komplexa samhällsfrågor kring 
inkludering och integration i Stockholm den 31 
oktober 2017

Norrbottens 
kommuner
2017-08-11

KLF Hid.nr 2017.5217
Inbjudan tisdag 10 oktober 2017 på Clarion Hotel 
Sense i Luleå – Regeringens förslag till ny 
kommunallag 1 januari 2018

SCB
2017-08-14

KLF Hid.nr 2017.5260
Inbjudan till SCBs demokratidag 2017 – så in i 
Norden i Stockholm den 22 september 2017
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr

2017-08-16
 

2017/1033-3.8.6.1
Birgitta Nilsson 

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till 
kvalitetsredovisning 2016 avseende vuxenutbildningen 
Ärendenr 2017/1033-3.8.6.1

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kvalitetsredovisningen för 
vuxenutbildningen 2016.

Sammanfattning av ärendet
Vuxenutbildningen följer varje år upp verksamheten under föregående år. 
Redovisningen belyser bl.a. styrning, målgrupper, samverkan, deltagare, 
resurser, måluppfyllelse nationellt och kommunalt samt tjänster som 
tillhandahålls. Dessutom redovisas nya mål för kommande period och 
utmaningar/ förbättringsåtgärder i verksamheten. 

Skolledningen för vuxenutbildningen har sammanställt kvalitetsredovisning 
för vuxenutbildningen 2016 och lämnar till kommunstyrelsen för 
godkännande.

Beslutsunderlag
 Kvalitetsredovisningen för vuxenutbildningen 2016

Birgitta Nilsson
Avdelningschef vuxenutbildningen

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen 
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Kvalitetsredovisning 2016 
Vuxenutbildningen i Luleå 
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Innehållsförteckning 

Bild  3 syfte och underlag 

 4-5 organisation 

 6-8 styrning 

 9 målgrupper 

 10 resurser 

 11 samverkan 

 12  deltagare per skolform 

 13-34 måluppfyllelse och uppföljning kommunala mål 

 35-51 måluppfyllelse och uppföljning betyg och avbrott 

 52 lärcentrum i siffror 

 53 digitala tjänster 

 54-57 inför 2017 

 58 sammanfattning 

 59 ansvariga för sammanställningen 
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Syfte och underlag 

• Syftet med vår kvalitetsredovisning är främst att den ska vara ett 
verktyg som bidrar till utveckling av vår verksamhet. Den ska 
tydliggöra kontinuiteten och öka delaktigheten i utvecklings-
arbeten som pågår för att öka kvaliteten på vår verksamhet. 
Kvalitetsredovisningen tydliggör de mål som finns för verksam-
heten. De statliga målen ska korrelera med huvudmannens mål 
för verksamheten.  
 

• Respektive rektor och verksamhetsansvarig har tillsammans 
med sin personal och utbildningsanordnare följt upp året på 
olika sätt; genom kursenkäter, studerandeenkät, resultatupp-
följning/-analys samt via avvikelseuppföljning och verksam-
hetsbesök. Ledningsgruppen gör en gemensam analys av hela 
verksamheten och sammanfattar resultaten, analysen och 
beslutar om åtgärder. 
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Organisation  
Arbetsmarknadsförvaltningen 

8



Organisation  
Vuxenutbildningen 

9



Nationell styrning 

• Skollagen SFS 2010:800 

• Förordning om vuxenutbildning SFS 2011:1108 

• Förordning om vuxenutbildning för 
utvecklingsstörning SFS 1992:736 

• Allmänna råd/föreskrifter 

• Läroplan för vuxenutbildningen 2012 

• Ämnes- och kursplaner 

• Lag om yrkeshögskolan SFS 2009:128 

• Förordning om yrkeshögskolan SFS 2009:130 

• Andra förordningar om t ex statsbidrag, behörigheter 
för lärare och avgifter för prövning. 
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Kommunal styrning 

• Vision 2050 

• Strategisk plan och budget 2016-2018 

• Kommunala styrkort 
– Perspektiv 

– Kommunstyrelsens mål 

– Nämndsmål 

– Verksamhetsmål 

– Indikatorer 

– Aktiviteter 
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Ledningsdeklaration 

Vuxenutbildningen ska: 

• Leva upp till vårt uppdrag – 
lärande i tiden med fokus på 
individen – nationell målsättning 
med vuxenutbildningen. 

• Använda våra totala resurser på 
ett klokt sätt; fördela, omfördela 
och vara flexibla. 

• Skapa en modern organisation 
där resurserna anpassas till alla 
våra uppdrag. 

• Jobba utifrån efterfrågan. 

• Skapa fungerande strukturer, 
processer och rutiner. 

 

Kunden/medborgaren kan 
förvänta sig: 

• En sammanhållen 
vuxenutbildning. 

• Ett professionellt bemötande 

• En lyhörd och flexibel 
organisation. 

• Hög tillgänglighet 

– Fungerande e-tjänster 

– Uppdaterad information. 

• Likvärdig och rättssäker 
behandling. 

• Kompetent personal. 
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Primära målgrupper 

• Vuxna med kort tidigare utbildning 

• Vuxna med svag ställning på arbetsmarknaden  

• Vuxna utrikesfödda i behov av att lära sig svenska 

• Vuxna i behov av särskild utbildning 

• Vuxna med behov av eftergymnasial yrkesutbild-
ning 

• Vuxna med rätt att komplettera tidigare gymnasie-
utbildning för behörighet 
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Personal & lokaler 

• Lokaler: Porsön två olika lokaliteter, Bergnäset, externa 
anordnares lokaler 

• Personal:  
– ca 55 lärare 
– 5 studie- och yrkesvägledare 
– 4 administratörer 
– 2 vaktmästare 
– 1 kurator 
– 1 bibliotekarie 
– 1 utbildare 
– 2 utbildningsledare 
– 3 rektorer 
– 1 avdelningschef 
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Samverkan 

• Inom Arbetsmarknadsförvaltningen, t ex DUA  
• Femkantens vuxenutbildning 

– Boden – Kalix – Luleå – Piteå – Älvsbyn 
• Ägargrupp & ledningsgrupp 
• Nätverk inom olika yrkeskategorier 

• Luleå gymnasieskola 
• Lapplands kommunalförbund – LKF 
• Vuxenutbildning i samverkan – ViS 
• Yrkeshögskoleförbundet 
• Nitus – nätverk för lärcentra 
• Arbetsförmedlingen, branscher & företag 
• Organisationer & föreningar 
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Antal elever inom olika skolformer 

 
2013 2014 2015 2016 

Kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande nivå 

183 187 179 204 

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial 
nivå 

1 260 1 269 1 334 1 880 

Särskild utbildning på grundläggande nivå 14 15 17 18 

Särskild utbildning på gymnasial nivå 0 0 0 4 

Utbildning i svenska för invandrare 590 548 506 586 

Yrkeshögskoleutbildning - 100 109 168 
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Mål i styrkorten 2016 

Uppföljning och analys av aktiviteter 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

Alla aktiviteter som planerades har genomförts. 

Mässa Nolia karriär: Den primära målgruppen 
för mässan är gymnasieelever vilket gjorde det 
svårt att nå ut med information om vuxenut-
bildning. 

Luleå Pride: Resulterade i 110 kontakter varav 
28 bedömdes seriöst intresserade av konkreta 
studier. 

Öppet hus: Tio till femton personer besökte 
öppet hus vilket är bra utslag. Nya ansökningar 
tillkom. Aktiviteten genomfördes samtidigt 
inom Femkanten. 

Aktivitet i samband med statsbibliotekets 
digitala tisdag: Missbedömning av syfte med 
evenemanget och målgrupper. Inga nya kon-
takter togs.  

Matchvärd på basketmatch: Arrangemang var 
lyckat då Vuxenutbildningen synliggjordes på 
ett bra sätt; i matchreklam, med informations-
bord och på monitor inne på arenan, mm.  

 

Återstår att utveckla ett sätt att få veta hur 
individer fått information om vad Vuxenutbild-
ningen har att erbjuda.  

 

 

 

Vuxna ska stimuleras att 
studera. Finna och motivera 
till studier. 

500 nya kontakter 

• Uppsökande verksamhet; 
utbildningsmässa,  Luleå 
Pride, Öppet Hus, värdar 
basketmatch, jobbtorget 
Arbetsförmedlingen 

• Ta reda på hur man får in-
formation om möjligheter 
inom vuxenutbildningen; 
utveckla informationsvägar 

 

 

18



 
 
Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

 
Ur Läroplanen: 

”Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar 
[---] eleven bör kunna kombinera dels studier i flera 
skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med 
arbete.” 

 

”Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsför-
delning, bidra till att presumtiva elever får informa-
tion om olika utbildningsmöjligheter.” 

 

Vuxna ska stimuleras att 
studera. Finna och motivera 
till studier. 

500 nya kontakter 

• Uppsökande verksamhet; 
utbildningsmässa,  Luleå 
Pride, Öppet Hus, värdar 
basketmatch, jobbtorget 
Arbetsförmedlingen 

• Ta reda på hur man får in-
formation om möjligheter 
inom vuxenutbildningen; 
utveckla informationsvägar 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

Under 2016 avtalades att samtlig personal inom 
vuxenutbildningen skulle vara anställda på s.k. 
semestertjänst. Dessutom tillkom ett lokalt kollektiv-
avtal om flextid gemensamt för alla anställda inom 
Vuxenutbildningen, vilket ska utvärderas efter ett år - 
i augusti 2017.  

 

Ur Läroplanen: 

”Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när 
det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med 
utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.” 

 

Rektor har ansvar för att ”utbildningen organiseras så att 
den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål och 
val av kurser, lärarna anpassar undervisningens upplägg, 
innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov 
och förutsättningar”. 

Vuxenutbildningens 
utbildningar ska upplevas 
attraktiva för målgruppen. 

Anställningsformer som 
uppfyller verksamhetens 
behov 

• Förhandling; semesteravtal 
för samtliga lärare, lokalt 
flextidsavtal för vuxenut-
bildningen 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

Arbetsåret har från hösten 2016 indelats i perioder 
om tio veckor. Kursernas upplägg och innehåll an-
passas successivt till perioderna. Vissa frågetecken 
gällande praktiska lösningar har uppkommit under 
första försöksperioden. Perioderna och anpassningar 
till verksamheten behöver revideras under 2017.   

 

Lösningarna har tagits fram genom beslut i en öppen 
planeringsgrupp inom vilken det varit möjligt för 
personal från alla yrkesgrupper att delta och bidra 
med synpunkter. 

 

Ur Läroplanen: 

”Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när 
det gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med 
utgångspunkt i individen behov och förutsättningar. Den 
enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera 
skolformer inom vuxenutbildningen, dels studier med 
arbete.” 

 

Vuxenutbildningens 
utbildningar ska upplevas 
attraktiva för målgruppen. 

Minst fem fasta starter per år 
inom intern grundläggande 
och gymnasial vuxenutbild-
ning 

• Workshops med 
personalen 

• Ämnesarbetslagen 
verksamhetsanpassar 
arbetssätt 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

I nuläget får alla elever på SFI studieplaner i takt 
med att de påbörjar sina studier på SFI. Eftersom det 
kontinuerligt kommer nya elever och andra elever 
utexamineras, så fortsätter arbetet med de indivi-
duella studieplanerna. 

 

Alla elever inom särskild utbildning för vuxna får en 
studieplan vid studiestart. Arbetet med att upp-
datera och dokumentera elevernas studier i studie-
planen behöver vidareutvecklas under 2017.  

 

Ur Läroplanen: 

I Skollagen står ”att det för varje elev inom vuxenutbild-
ningen ska finnas en individuell studieplan. Studieplanen 
kan påverkas av att eleven får eller har fått sina kunskaper 
och kompetenser validerade”. 

 

Rektor har ett ansvar för att ”verksamhetens personal i 
samverkan med eleven upprättar en individuell studieplan 
för eleven och reviderar den vid behov”. 

 

Vuxenutbildningens 
utbildningar ska upplevas 
attraktiva för målgruppen. 

100 % av eleverna ska ha 
individuella studieplaner 

• Särskilda insatser på sfi och 
särskild utbildning för 
vuxna 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

Ca 85% av eleverna har fått sina första val tillgodosedda 
under 2016.  En svårighet är att eleverna ibland behöver 
förändra sin studietid efter att de påbörjat kursen, t ex om 
de har fått ett arbete. Det har inte alltid fungerat att på en 
gång erbjuda dem plats i en annan studiegrupp, eftersom 
antalet elever i de flesta grupperna har ökat. Det har även 
periodvis av samma anledning uppstått köer och vänte-
tider. Ansökningsblanketten har förändrats och förenklats. 
Arbetslagsorganisationen har förändrats genom att en 
distansutbildning för SFI har startat och på så vis har ett 
flexiblare sätt att studera kunnat erbjudas till många elever 
inom studieväg 3.  Dock har inte detta fungerat för elever i 
studieväg 2, eftersom elever i den här gruppen oftast sak-
nar datavanan, har svårare att studera själva och behöver i 
regel mer stöd.  Planer finns på att starta en enklare variant 
av ”närdistans”-utbildning med mer handledning på plats 
och mer lärarstöd. 

 

Ur Läroplanen: 

”Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det 
gäller organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångs-
punkt i individen behov och förutsättningar. Den enskilda 
eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer 
inom vuxenutbildningen, dels studier med arbete.” 

Vuxenutbildningens 
utbildningar ska upplevas 
attraktiva för målgruppen. 

80 % av eleverna inom sfi ska 
få sitt förstahandsval tillgodo-
sett 

• Förändrad ansökan 

• Förändrad 
arbetslagsorganisation 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

Under hösten 2016 har det inom ramen för sam-
arbetet med de övriga femkantskommunerna 
startats en yrkessinriktad utbildning inom vilken har 
kombinerats yrkesutbildning inom Bygg- och 
anläggning och yrkessvenska med studier inom sfi. 
Eleverna läser språk två dagar/vecka och yrkes-
ämnen 3 dagar/vecka.  

 

På SFI har en kurs i svenska för företagare startats 
under hösten 2016 för att sedan fortsätta under 
2017. Antalet deltagare har inte varit så högt men 
det har varit väldigt studiemotiverade och engage-
rade elever som har påbörjat kursen. En andra 
omgång av orienteringskurs i vardagsmatematik för 
kortutbildade SFI-elever har startat och studier i 
grundläggande matematik har kombinerats med 
studier i svenska.   

 

Arbetsmarknadsdagar har också genomförts under 
hösten då SFI-elever under några dagar har fått 
möjlighet att träffa företrädare för olika utbild-
ningsanordnare, branscher och andra myndigheter 
såsom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Vuxenutbildningens 
utbildningar ska upplevas 
attraktiva för målgruppen. 

Ökat antal elever på sfi som 
erbjuds yrkesinriktade studier 

• Nya utbildningsvägar; Sfi + 
byggkurser, svenska för 
företagare 

• Nivåtester inför studier 

• Orienteringskurs i 
vardagsmatematik 

• Arbetsmarknadsdagar på 
sfi 

• Info och studiebesök inför 
studiestart; enskilt, 
orienteringskurs 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

Arbetet med att ta fram och använda nivåtester inför 
studier har inte genomförts enligt plan. Ambitionen 
kvarstår och arbetet fortsätter under 2017. 

 

Information inför studiestart ges, men studiebesök 
har endast kommit igång i liten omfattning. 

 

Ur Läroplanen :  

 

”Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja 
eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället.” 

 

”I den utsträckning som framgår av elevens individuella 
studieplan ska eleven ges möjlighet att uppnå kraven för en 
yrkesexamen som innebär att eleven har en av branschen 
godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd 
för yrkeslivet …”. 

 

”Vuxenutbildningens mål är att varje elev får information 
om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov, 
[…], har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens 
villkor […], har kännedom om möjligheter till vidare utbild-
ning, praktik och arbete […], är medveten om att alla 
yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling”. 

Vuxenutbildningens 
utbildningar ska upplevas 
attraktiva för målgruppen. 

Ökat antal elever på sfi som 
erbjuds yrkesinriktade studier 

• Nya utbildningsvägar; Sfi + 
byggkurser, svenska för 
företagare 

• Nivåtester inför studier 

• Orienteringskurs i 
vardagsmatematik 

• Arbetsmarknadsdagar på 
sfi 

• Info och studiebesök inför 
studiestart; enskilt, 
orienteringskurs 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

Andelen sfi-elever som 2016 gick vidare till studier 
inom den egna grundläggande och gymnasiala 
vuxenutbildningen var 17 %. Siffran kommer att ligga 
till grund för jämförelser kommande år. Vissa elever 
läser redan på högskola/universitet, eller arbetar där, 
och elever som har flyttat läser eventuellt vidare på 
annan ort. 
 
Elever som läser inom ramen för den statliga sats-
ningen yrkesvux följs upp årligen  genom framförallt 
telefonkontakt efter avslutad utbildning. 
 
Av 10 som avslutat lärlingsutbildning har 5 syssel-
sättning  relaterad till yrkesområdet, 1 ej relaterad 
till yrkesområdet, resterande saknas uppgift på. 
 
Av 66 elever  som  avslutat sin utbildning inom yrkes-
vux  har 19 sysselsättning relaterad till  yrkesom-
rådet, 10 ej relaterad till yrkesområdet och 37 saknas 
uppgifter på. 
 
För yrkesförare och godstransporter har 11 avslutat 
sin utbildning, 8 har sysselsättning  som är relaterad 
till yrkesområdet,  1 har sysselsättning ej  relaterad 
till yrkesområdet och 2 är utan arbete. 
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Öka antalet personer från våra 
målgrupper som går till arbete 
eller studier med 10 %. Särskilda 
satsningar på utrikesfödda. 
 

Studerande inom Yrkeshögskoleutbildningar följs 
upp sex månader efter avslutad utbildning genom 
telefonkontakt. 

 

Inom Yh El - och automation 2015 hade  14  som gick 
ut med examensbevis arbete inom utbildningsområ-
det. Av dessa 14 var det 9 som tyckte att utbild-
ningen helt eller till största delen stämmer överens 
med arbetet. 4 av dem tyckte att arbetet till viss del 
stämmer överens med utbildningen och 1 att arbetet 
inte stämmer med utbildningen.  

 

För Yh Tandsköterska  hade alla 25  som gick ut med 
examensbevis arbete inom utbildningsområdet. Av 
dessa var det 23  som tyckte att utbildningen helt 
eller till största delen stämmer med arbetet. 2 angav 
att arbetet inte stämmer med utbildningen.  

 

Antalet utfärdade slutbetyg/gymnasieexamina har 
ökat från 59 stycken 2015 till 70 stycken 2016 vilket 
kan bero på att möjligheten att ta ut slutbetyg skulle 
upphöra vid årsskiftet och att det totalt varit fler 
personer i studier. 
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Ta fram nya former för 
uppsökande verksamhet 

Rutiner för hur den uppsökande verksamheten ska 
ske finns upprättade och arbetsplatser har besökts. 
Boenden för personer för med särskilt stödbehov har 
inbjudits till vuxenutbildningen. 

 

I ett samarbete mellan gymnasieskolan, socialför-
valtningen och vuxenutbildningen inbjöds intresse-
rade personer, deras anhöriga och kontaktpersoner 
till en träff under året. 

 

Den uppsökande verksamheten ska under 2017 
fortsätta och intensifieras. 

 

Ur Läroplanen: 

”Personalen ska, efter en av rektor gjord arbetsfördelning, 
bidra till att presumtiva elever får information om olika 
utbildningsmöjligheter.” 

Nå personer som har rätt till 
särskild utbildning för vuxna 
och motivera dem att börja 
studera. 

 

70 % av alla boenden ska 
uppsökas. 

 

• Ta fram rutiner över hur 
den uppsökande verksam-
heten ska genomföras. 

 

• Genomföra informations-
möten på särskilda 
boenden för vuxna.  
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Utveckla integrationsprocessen 
och koppla den till jobbproces-
sen för att utöka andelen nyan-
lända som efter etableringsin-
satser går till studier och arbete. 

 
 

Ett första lärlingsråd är genomfört där flera personer 
från olika  branscher deltog. Företagen var mycket 
positiva till Luleå kommuns lärlingsutbildning och 
rekommenderade fler företag att ta emot lärlingar. 

 

Ur förordningen om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning:  

”Yrkesrådet ska medverka till att  utveckla samverkan 
mellan utbildning och arbetsliv och bidra till ett lärande  i 
arbetslivet med hög kvalitet. De ska även bistå  kommuner-
na med att belysa behoven i arbetslivet och med att ordna  
APL –platser.” 

 

Ur Läroplanen: 

Rektor ska ansvara för att ”samverkan med universiteten 
och högskolorna  och arbetslivet utvecklas så att eleverna 
får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för 
yrkesverksamhet och vidare utbildning”. 

 

Lärlingsråd ska finnas: 

 

• Inrätta lärlingsråd 
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Utveckla yrkesutbildningar med 
språkstöd på individnivå. 

Under hösten 2016 har inom ramen för samarbetet 
med de övriga femkantskommunerna startats en 
yrkessinriktad utbildning som kombinerat yrkesut-
bildning inom bygg- och anläggning och yrkessvens-
ka med studier inom sfi/svenska som andraspråk. 
Fem elever från Luleå kommun deltar och projektet 
fortsätter under 2017 varefter det kommer att ut-
värderas. 

 

Ur Läroplanen: 

”I den utsträckning det framgår av elevens individuella 
studieplan ska eleven ges möjlighet att uppnå kraven för en 
yrkesexamen som innebär att eleven har av branschen 
godtagbar nivå av yrkeskunnande för att väl vara förberedd 
för yrkeslivet.” 

 

”En elev i vuxenutbildningen kan ha behov att kombinera 
studier i flera av de former som ingår i vuxenutbildningen.” 

Utveckla yrkesutbildningar i 
kombination med svenska 
som andraspråk samt 
yrkessvenska på individnivå. 

 

Minst ytterligare en utbildning 
med totalt femton platser 
inom femkanten. 

 

• Starta utbildning inom 
bygg och anläggning. 
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Utveckla yrkesutbildningar med 
språkstöd på individnivå. 

SFI elever har under 2016 fått ökad tillgång till studie- 
och yrkesvägledningskompetens - en studie- och 
yrkesvägledare har deltagit i planering och genom-
förande av olika insatser tillsammans med pedagoger 
och elever inför upprättande av individuella studie-
planer.  Genom förstärkt studie- och yrkesvägledning  
har det också blivit en bättre samordning med andra 
utbildningsinsatser, praktik eller arbete för elever som 
är med i etableringsreformen. 

En yrkesförberedande SFI-kurs med inriktning på vård 
och omsorg har också planerats under hösten 2016, 
för att kunna starta i januari 2017. Beslut har fattats 
om att försök med arbetsmarknadsdagar under den 
s.k. vuxenutbildningsveckan under hösten ska 
permanentas, då eleverna har visat stort intresse för 
att träffa arbetsgivare, utbildningsanordnare och olika 
myndigheter  och att dessa dagar ska genomföras 
minst en gång om året.  
 

Ur Läroplanen:  

”Vuxenutbildningens mål är att varje elev medvetet kan ta 
ställning till fortsatt studie-och yrkesinriktning  på grundval av 
samlade erfarenheter och kunskaper”. 

 

Öka yrkes- och branschmed-
vetenheten hos utrikesfödda. 

 

Fler elever än under 2015 
uttrycker i sina studieplaner 
mål om framtida yrke och 
utbildningsvägar. 

 

Sfi -elever erbjuds: 

• Studie- och yrkesvägledar-
insatser. 

• Studiebesök hos utbild-
ningsanordnare. 

• Arbetsgivarbesök på Öppet 
hus vecka 42. 
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Koppla utbildningsprocessen till 
jobbprocessen för att öka antalet 
som går till arbete och studier. 

Intresset för lärlingsutbildning har ökat och Vuxen-
utbildningen bedriver lärlingsutbildningar inom flera 
olika branscher; stödassistent, barnskötare, tatuera-
re, kock/kokerska, lastbilsmekaniker, fordonsrepara-
tör, fordonslackerare, bilskadereparatör, fastighets-
skötare, bagare. 
Arbetet med journaler för elevdokumentation av 
kunskaper är påbörjat. 
 

Ur Läroplanen: 
”Flexibilitet ska alltid eftersträvas när det gäller utbild-
ningen och det kan handla om plats för utbildningens 
genomförande, tid, studietakt, studieform och sätt att lära.” 
 
”Samarbete med arbetslivet, Arbetsförmedlingen och 
arbetsmarknadens parter är av betydelse för yrkesutbild-
ningens kvalitet och för elevens fortsatta etablering på 
arbetsmarknaden.” 
 
”Läraren ska fortlöpande ge varje elev, och i förekommande 
fall elevens vårdnadshavare, information om studieresultat 
och utvecklingsbehov i studierna, och redovisa för eleverna 
[…] på vilka grunder betygssättningen sker”. 
 
”Läraren ska vid betygssättningen utnyttja alla tillgänglig 
information om elevens kunskaper i förhållande till de 
kunskapskrav som finns för respektive kurs”. 
 

 

 

 

• Fler sökande på 
Lärlingsutbildning. 

 

• Dokumentation om 
inhämtade kunskaper från 
yrkespraktik. 
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Särskild satsning för 
försörjningsstödstagare. 

Sedan våren 2016 har Sfi tillsammans med arbets-
marknadsavdelningen deltagit i genomförandet av 
projektet Bazar som riktar sig till kortutbildade, ut-
rikesfödda kvinnor.  Olika kompetenshöjande insat-
ser har kombinerats med studier i svenska en gång i 
veckan och en försöksverksamhet med att driva ett 
café i Sfi-lokalerna har också startats.  Några av 
deltagarna har redan fått olika subventionerade an-
ställningar.  Projektet kommer att i nuvarande form 
fortsätta till våren 2018. 

 

 

 

• Bidra med svenskunder-
visning i projektet Bazar. 
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Se över brukarundersökningar  
och utveckla brukarorienteringen 
i förvaltningen. 

Inom den interna grundläggande och gymnasiala 
utbildningen ges alla elever möjlighet att genomföra 
kursutvärderingar två gånger per år. Svarsfrekvensen 
har varit låg och genomförandet av kursutvärde-
ringarna måste utvecklas under 2017 för att ge en 
bättre bild av hur eleverna upplever sin studiesitua-
tion. 
 
Under 2016 har ingen utbildningsenkät genomförts 
(skickas vanligtvis ut till alla studerande under en 
särskild tidpunkt). Även där brukar svarsfrekvensen 
vara låg. 
 
Inom särskild utbildning för vuxna behöver vi under 
2017 utveckla ett utvärderingsverktyg som fungerar 
för målgruppen. 
 

Ur Läroplanen: 
”Eleverna ska ges reella möjligheter att utöva inflytande på 
utbildningen”. 
 
”Vuxenutbildningens mål är att varje elev kan bedöma sina 
studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven 
för utbildningen.” 
 
Rektor har ett ansvar för att ”verksamhetens arbetsformer 
utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas”. 
 

Ökad kännedom om elevers 
/studerandes upplevelse av 
sin egen studiesituation. 

 

100% av eleverna/studerande 
ska ha möjlighet att indivi-
duellt utvärdera sin utbildning 
/sina kurser. 

 

• Skapa individanpassade 
enkäter till alla nivåer i 
verksamheten. 
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Jämställdhetsanalyser genomförs 
på alla avdelningar inom utvalda 
områden. 

Av de studerande 2016 var 62 % kvinnor och 38 % 
män. Kvinnor dominerar i det svenska utbildnings-
systemet men det gäller särskilt inom vuxenutbild-
ningen. Ca två tredjedelar av de studerande inom 
vuxenutbildningen i landet är kvinnor och i Luleå är 
förhållandet endast något bättre sett ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv. 
Inom vuxenutbildningen valdes som analysområde 
att titta på avbrottsorsaker kopplat till kön. Siffror 
och analys redovisas under rubriken Avbrott analys – 
skillnader män/kvinnor. 
 
Ur Läroplanen: 
”Vuxenutbildningen ska aktivt och medvetet främja kvin-
nors och mäns lika rätt och möjligheter.” 
 
”Läraren ska se till att utbildningen till innehåll och utform-
ning präglas av ett jämställdhetsperspektiv.” 
 
”Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskrimi-
nering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck …”. 

 

• Identifiera analysområde 
och genomföra analys. 
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Utveckla kopplingen mellan 
kvalitetsuppföljning, effektivitet 
och resultatstyrning. 

Inom den interna grundläggande och gymnasiala 
utbildningen samt inom särskild utbildning för vuxna 
har samtliga lärare anställda före oktober 2016 
erbjudits utbildning i bedömning och betygssättning. 
För att säkerställa att utbildningsinsatsen leder till 
ett arbetssätt i linje med det kursplaner och läro-
planen kräver ska arbetet under hösten 2017 
fortsätta inom hela vuxenutbildningen. 
 
Ny struktur för kvalitetsredovisningen har tagits 
fram. Återstår att helt koppla samman med de sys-
tem för uppföljning som används inom kommunen. 
 

Ur Läroplanen: 
”Läraren ska fortlöpande ge varje elev, och i förekommande fall 
elevens vårdnadshavare, information om studieresultat och 
utvecklingsbehov i studierna, och redovisa för eleverna […] på 
vilka grunder betygssättningen sker …”. 
 
Rektor har ansvar för att ”lärare, studie- och yrkesvägledare och 
annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling 
som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina 
uppgifter”. 
 
”Daglig pedagogisk ledning av vuxenutbildningen och lärarnas 
professionella ansvar är förutsättningar för att verksamheten 
utvecklas kvalitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt 
prövas, att resultaten följs upp och utvärderas samt att nya 
metoder prövas, utvecklas och utvärderas.” 
 
 

Utveckla kopplingen mellan 
kvalitetsuppföljning, effek-
tivitet och resultatstyrning. 

 

100 %  ska ha genomgått 
utbildningsinsatser (gäller 
betyg och bedömning) 

 

• Fortbildning 

• Ny struktur för kvalitets-
redovisingen ska tas fram 
och kopplas till Stratsys. 
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Fortsätta utvecklingen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Efter resultat av medarbetarenkäten, som genom-
fördes under 2015 har ett arbete startats med att 
förbättra den psykosociala arbetsmiljön.  Berörda 
rektorer har varit i kontakt med Kommunhälsan och 
fått hjälp med att organisera arbetet som har lett till 
att handlingsplaner upprättats och aktiviteter 
genomförts.  Arbetet har sedan fortsatt och följts 
upp i samband med hälsodiplomering av arbets-
platser, där ett antal friskfaktorer har tagits fram. 
Personalen har under 2016 upplevt en förbättring av 
den psykosociala arbetsmiljön men fortsatt arbete 
behövs. 

 

Förbättrad psykosocial arbets-
miljö. 

 

100% av all personal ska 
uppleva att den psykosociala 
arbetsmiljön är bra. 

 

• Riktade insatser med stöd 
av Kommunhälsan. 
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Arbetsmarknadsförvaltningens 
arbetsplatser ska hälsodiplome-
ras. 

Ledningsgruppen inom vuxenutbildningen har plane-
rat insatser utifrån checklista för hälsodiplomerade 
arbetsplatser och de ännu inte uppfyllda punkterna. 
Varje chef ansvarar för arbetet inom sin närmsta 
verksamhet. En chef har kvar att gå utbildningen 
Hälsofrämjande ledarskap. 

 

 

 

 

 

• Alla chefer ansvarar för att 
diplomera arbetsplatsen. 
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Måluppfyllelse/betyg egenregi 
Grundläggande nivå 

2015 2016 

Verksamhetspoäng 33 950 34 640 

Antal helårsplatser 42 43 

A 10 9 

B 6 8 

C 20 12 

D 15 12 

E 57 32 

F 16 8 

Streck 11 9 
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Utvärdering & uppföljning egenregi 
Grundläggande nivå 

• Antalet verksamhetspoäng har ökat något mellan 2015 och 2016 med motsvarande en 
helårsplats. Andelen elever som läser på grundläggande nivå hos externa anordnare ligger 
endast något lägre än tidigare under samma period. Fler elever har ansökt om att få läsa på 
grundläggande nivå inom den interna Vuxenutbildningen (fler elever läser på SFI än tidigare). 

  

• Vuxenutbildningens spridda lokalisering har inneburit att elever som läser på SFI och 
samtidigt vill läsa på grundläggande eller gymnasial nivå har fått långa resor.  Samläsning har 
därigenom försvårats. Under 2017 planeras att göra schemaförändringar för att underlätta 
samläsning mellan SFI och grundläggande nivå. 

 

• Antalet elever med betyget F har halverats från 2015 till 2016, vilket är glädjande och kan ses 
som ett resultat av de utbildningsinsatser som gjorts både inom betyg och bedömning och 
elever i behov av extra stöd. Målet är att antalet elever som avslutar kurs med betyget F 
ytterligare ska minska 2017.  

 

• Antalet elever med streck har minskat något från 11 till 9. Det är ingen förändring som det 
går att dra så stora slutsatser från. Det kan vara ett tecken på att det blivit en tydlighet i 
organisationen, så att ej aktiva elever gör avbrott i sina studier.  
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2015 2016 

Verksamhetspoäng 8610 6610 

Antal helårsplatser 11 8 

A 4 2 

B 3 1 

C 7 4 

D 6 3 

E 6 3 

F 10 8 

Streck 11 9 

Måluppfyllelse/Betyg externa anordnare 
 Grundläggande nivå 

41



Utvärdering & uppföljning externa anordnare 
Grundläggande nivå 

 

• Antalet verksamhetspoäng har minskat något mellan 2015 och 2016,  en minskning av 
årsstudieplatserna har skett med tre platser. Totala antalet helårsplatser har varit åtta. 

 

• Antalet elever med betyget F alternativt streck har minskat  mellan 2015 och 2016 men 
andelen ej godkända betyg ligger fortfarande  på en hög nivå, 56 % av totalt antalet betyg. 

 

• En minskning av elever som läser på grundläggande  nivå externt har  skett  och en ökning av 
de som läser internt. En av anledningarna kan var att  det  internt finns lärare på plats och 
möjligheten är större  till individanpassning , särskilt stöd och att få hjälp på plats.  Lektioner-
na är även schemalagda jämfört med distansstudier där eleven själv  ansvarar för sin 
kunskapsinhämtning. 
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2015 2016 

Verksamhetspoäng 137 325 133 145 

Antal helårsplatser 172 166 

A 43 45 

B 92 106 

C 176 150 

D 176 150 

E 303 191 

F 129 41 

Streck 180 91 

Måluppfyllelse/betyg egenregi 
Gymnasial nivå 

43



 

Utvärdering & uppföljning egenregi 
Gymnasial nivå 

 • Antalet verksamhetspoäng har under 2016 minskat jämfört med 2015 motsvarande sex 
helårsplatser. Anledningen antas bero på att fler elever än tidigare har beviljats att studera 
hos externa anordnare. En viktig orsak i sammanhanget  är en mycket god arbetsmarknads-
situation i regionen. Möjligheten att kombinera arbete med studier i distansform har varit 
större externt. 

• Anledningen till att fler elever än tidigare sökt sig till externa anordnare kan vara att eleverna 
inte får läsa om kurser som de redan läst  och därför söker kurser som vi inom den interna 
vuxenutbildningen inte kan erbjuda. 

• Många elever har läst enstaka kurser under 2016 för att på så sätt kunna ta ut sitt slutbetyg 
innan årsskiftet (datumet har sedan ändrats från 2017.01.01 till  2020.07.01) Det kan även 
ses i  att antalet elever är många fler än tidigare trots att det inte renderat lika många 
verksamhetspoäng.  

• Minskningen av verksamhetspoäng  internt speglas framför allt  i att antalet elever med 
slutbetyget E har minskat från 303 till 191. 

• Antalet elever med betyget F har minskat från  129 till 41, vilket är glädjande och kan ses som 
ett resultat av de utbildningsinsatser som gjorts både inom betyg och bedömning och elever i 
behov av extra stöd. Målet är att antalet elever med betyget F ska minimeras 2017. 

• Antalet elever med streck har halverats. Anledningen kan vara en tydlighet i organisationen, 
så att elever som inte är aktiva gör avbrott i sina studier. 
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2015 2016 

Verksamhetspoäng 1300 6300 

Antal helårsplatser 2 8 

A 1 1 

B 3 9 

C 5 2 

D 4 5 

E 0 1 

F 0 0 

Streck 0 0 

Lärling / intern personal 
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Utvärdering & uppföljning egen regi 
Lärling 

• Verksamhetspoängen har mellan 2015 och 2016 ökat med 5000 poäng. Antal helårs-
platser har gått från 2 till 8 platser. 

• Av 18 elever har alla fått godkända betyg. Anledningen kan vara att lärlingsutbildningen 
ger stor möjlighet till individanpassning, eleven, företaget (handledaren)  och skolan i 
samverkan. Personalen har även utbildats  inom elever i behov av särskilt stöd vilket 
även kan vara en av anledningarna. 

• Vuxenutbildningen har satsat resurser i form av lärare och marknadsföring för att starta 
och bredda lärlingsutbildningen.  

• Lärare har regelbundet besökt Jobbtorget på Arbetsförmedlingen för att marknadsföra 
utbildningen och komma i kontakt med sökande.  

• Branscherna  har visat ett stort intresse; framförallt bagerierna i Luleå är mycket nöjda 
med utbildningsformen. 

• Lärlingsutbildning är en studieform som allt fler söker sig till. Eftersom branscherna är 
delaktiga resulterar det ofta i ett arbete efter studierna.  
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2015 2016 

Verksamhetspoäng 
 

325 369 590 672 
 

Antal helårsplatser 
 

407 516 
 

A 206 264 

B 533 575 

C 942 912 

D 601 585 

E 558 521 

F 364 317 

Streck 58 59 

Måluppfyllelse/betyg externa anordnare 
Gymnasial nivå 

Hermods, Infokomp, LG/LG, Lernia, Grönlunds, NTI, Movant, Miroi, 
Jensen, Wesab,  
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Utvärdering & uppföljning  
externa anordnare 

• Externa utbildningar har genomförts av ett flertal aktörer. Utbudet är stort och vi har erbjudit 
utbildning  inom flertalet branscher och ämnen.  

• Det har skett en ökning från 407 årsplatser 2015 till 516 årsplatser 2016. Distansutbildning 
främst genom Hermods har ökat från 160 årsplatser 2015 till 225 årsplatser 2016. Avhoppen 
har även ökat och det gäller främst distansstudier. 

• Andelen betyg med F och streck är relativt hög, 12 % av  totalt antal betyg. Här behövs ett 
kontinuerligt  arbete med externa anordnare  för  att förbättra förutsättningarna för eleverna 
att nå målen. 

• Klagomål från eleverna har handlat om lärartäthet, struktur och upplägg av utbildning, lärares 
tillgänglighet, CSN och studiemedel och betygssamtal. För distansstudier har kontakter  tagits 
med respektive utbildningsanordnare där klagomålet har klargjorts, anordnaren har utrett 
ärendet och återkommit till rektor för vuxenutbildningen, som efter det har kontaktat eleven. 
Oftast har klagomålet åtgärdats omgående. Klagomål vid skolförlagda yrkesutbildningar har 
främst framkommit vid kursråd som hålls ca var 6:e vecka. Eleverna har framfört sina 
synpunkter till  rektorer där även utbildningsanordnares rektor/utbildningsansvarig  deltagit . 
I vissa fall har utbildningsanordnarna  upprättat en handlingsplan som vuxenutbildningens 
rektor har följt upp vid olika tillfällen. 

• Brister har även upptäckts när rektor/personal besökt utbildningsanordnarna och detta har 
påpekats på plats och följts upp vid senare tillfälle. Arbetsmiljön för eleverna har varit en av  
dessa brister. 

• Studieplaner och uppföljning av elever är områden som behöver förbättras.  
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Måluppfyllelse/betyg SFI 

 

 

 

  

AntalSFI 
betyg per 
steg och 
kurs 

2014 2015 2016 

Steg 1 A 8 8 24 

Steg 1  B 3 8 15 

Steg 2 B 39 6 37 

Steg 2 C 38 24 31 

Steg 2 D 3 

Steg 3 C 71 36 68 

Steg 3 D 75 96 50 

Steg distans 
C och D 

107 

Totalt 234 178 334 
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Utvärdering & uppföljning SFI 
Under 2016 skedde en betydande förbättring vad gäller genomströmningen av elever, dvs antal 
godkända betyg i kurser. Det kan ses som ett resultat av arbetet och utbildning i betyg och be-
dömning, som de flesta av lärarna på SFI har genomgått, för att förbättra sin kompetens i att 
bedöma elevernas kunskapsutveckling. Målmedvetet arbete har gjorts med syfte att utveckla det 
systematiska kvalitetsarbetet med tydligare formulering och förankring av  de egna utvecklings-
målen på enhetsnivå och tydligare koppling till styrdokumenten. Den förändring av SFI:s organi-
sation och struktur samt kompetensutvecklingsinsatserna som genomfördes under 2016 har 
också  ställts i en tydligare relation till utvecklingsmålen, där måluppfyllelsen och flexibilitet har 
stått i fokus. Allt detta har skett i en situation där antalet studieavbrott har ökat, som en konsek-
vens av en god situation på arbetsmarknaden och etableringsinsatserna, vilket har lett till att fler 
elever har prioriterat arbete framför studier. Därför blir resultaten ännu bättre om de ses i för-
hållande till omvärlden, framför vad gäller situationen på arbetsmarknaden.   

 

Förutom ett ökat antal godkända betyg har under 2016 även startat en distansutbildning, som har 
inneburit bättre möjligheter att kombinera arbete och studier för ett stort antal elever. Dessutom 
har en yrkesinriktad SFI-kurs startat och ytterligare en planerats. Allt detta har bidragit till att fler 
har kunnat studera och arbeta samtidigt och fler har fått grundläggande kunskaper i svenska som 
en förutsättning till vidare studier. Under året har också det sammanlagda antalet elever ökat 
men antal godkända betyg ställt i relation till antal studerande visar också på en betydande 
förbättring jämfört med 2015. Förbättringsområden kvar att arbeta med är t ex bättre anpassning 
av studier till elever i behov av särskild stöd, ytterligare behov av flexibla studieformer, 
digitalisering, mm. 
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Tandsköterska, El- och automationsingenjör, VVS- och energiingenjör  

2015 2016 
 

Verksamhetspoäng 65 580 93 220 

Antal helårsplatser 82 116 

VG 271 295 

G 218 343 

IG 14 9 

streck 

Måluppfyllelse/betyg YH 
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Utvärdering och uppföljning YH 

• Det har skett en ökning av verksamhetspoäng mellan 2015 och 2016, som beror på att 
utbildningen VVS- och energiingenjör startat hösten 2016, dvs ytterligare en utbildning. 

• Färre studerande har betyget F 2016. Yh har under året arbetat med systematiskt kvalitets-
arbete, där individanpassning och särskilt stöd varit ett område. Studerande har även 
möjlighet att i efterhand göra klart sin utbildning.  

• I december 2016 examinerades 25 tandsköterskor av 32 som påbörjade utbildningen. 
Orsaken till avhoppen har varit sjukdom, annat arbete och graviditet. 

• I juni 2016 examinerades 14 El- och automationstuderande av 19 som fullföljde sin 
utbildning. En av fem gjorde under hösten klart sina restuppgifter för att få ut sin examen. 
Med det har 15 fått ut sitt examensbevis. En ny VVS-utbildning startade hösten 2016 och av 
21 som först tackat ja till sin plats är det 14 som är kvar i utbildningen. Främsta orsaken till 
avhoppen är att individerna valt att arbeta i stället för att utbilda sig; en av dem gick till 
annan utbildning och en blev långvarigt sjukskriven.  

• Elevutvärderingar har visat att studerande varit mycket nöjda med sin utbildning under året. 
Klagomål som framkommit har åtgärdats. Under hösten 2016 fungerade inte tekniken för 
VVS- och EL-utbildningarna som den skulle och utbildningsledaren tillsammans  med 
ledningsgruppen tog  fram en handlingsplan för åtgärder. För tandsköterskorna har de flesta 
klagomålen gällt lokalfrågor . 
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Avbrottsorsaker 

 

 

Orsak Andel 
% 

Ingen orsak angiven/uteblivit av okänd anledning 48,7 

Ej studieaktiv/skolans val 24,5 

Arbete/kombination arbete + studier 10,3 

Personliga skäl 4,9 

Annan orsak 3,2 

Annan utbildning/utbildningsanordnare  2,7 

Felval/för svår kurs/motsvarade ej förväntningarna 2,6 

Flyttar från kommunen 1,7 

Föräldraledig/graviditet/problem med barnomsorg 0,7 

Ekonomiska orsaker 0,7 

Studieuppehåll enlig överenskommelse med skolan                   0,1 
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Avbrott analys – skillnader män/kvinnor 
• Sett till egna gruppen gjorde 43 % kvinnor avbrott på någon kurs att jämföra med 63 % män. 

Då blir skillnaderna än större sett ur jämställdhetsperspektivet. 
• Män går i större utsträckning än kvinnor till arbete, långtidspraktik eller andra studier (12,6 % 

mot  9,2 %).  
– Större möjligheter för män? Större möjligheter till fast anställning eller heltidsarbete? 
– Män verkar prioritera arbete kortsiktigt framför studier i större utsträckning än kvinnor. Kan finnas 

kulturella skillnader i synen på män som familjeförsörjare som avspeglar sig i avbrottsstatistiken.  

• Män uteblir i större omfattning än kvinnor från utbildningen utan att höra av sig eller aktivt 
avbryta sina studier (41,4 % mot 29,1 %). Om det är så att kurser/utbildningar inte passar 
män eller inte är anpassade för män, så anger de ändå inte Felval, För svår kurs eller 
Motsvarade inte förväntningarna som orsaker. Endast 1,4 % män anger dessa orsaker att 
jämföra med 5 % kvinnor.  
– Svårt att dra slutsatser om vilka insatser som krävs för att få personer ska fullfölja sina studier,  men 

anpassningar behövs för att göra det möjligt att kombinera studier med annan sysselsättning. Detta 
gäller både män och kvinnor (se även nedan). 

– Kvinnor anger oftare än män Ekonomiska orsaker, Föräldraledighet, graviditet och 
barnomsorg samt att det är svårt att kombinera arbete med studier, vilket också kan 
handla om ekonomi, som orsaker till avbrott (6,3 % mot 2,3 %).  

• Kvinnor anger också oftare skäl till avbrott eller gör ett planerat uppehåll, vilket tyder på aktiv 
kontakt med och en återkoppling till utbildningsanordnaren.  
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Avbrott - förbättringsområden 

 
• Andelen elever som gör avbrott utan att skolan känner till anledningen är nästan 50% av alla 

avbrott. Ett förbättringsområde är att skolan aktivt eftersöker anledningarna till avbrott för 
att ge verksamheten en bättre bild av vilka åtgärder som krävs för möta individens behov. 

• Ej studieaktiva elever ska avbryta sina studier. Däremot kan skolan bli bättre på att coacha 
eleverna i deras studier. Under 2017 ska arbetas mer med att ta kontakt med eleverna så fort 
de visar inaktivitet, för att eleverna ska komma igång med sina studier igen.  

• Elever som inte kan kombinera arbete och studier är drygt 10 % av alla avbrott. Skolan har ett 
utvecklingsområde under 2017 att möjliggöra för fler elever att studera och läsa på distans. 
Dessa elever har inte studiestöd så det bör vara möjligt att skräddarsy en studieplan som 
fungerar . 

• Avbrott på grund av personliga skäl ligger på ca 5 %. I de fall personliga skäl innebär att eleven 
behöver mer stöd, ska denna siffra minska under 2017, eftersom vi  har som mål att ge alla 
elever i behov av extra stöd allt stöd de behöver. Utgörs personliga skäl av andra faktorer kan 
det vara svårt att påverka denna siffra. 

• Avbrott på grund av felval/för svår kurs/ motsvarade ej förväntningarna ligger på 3,2 %. 
Utvecklad studievägledning samt förtydligande av informationen på hemsidan/ förbättrad 
hemsida bör minska dessa avbrott. 
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Lärcentrumsiffror 

Biblioteket 

• De totala lånen ökade från 2949 (2015) till 
3219 (2016). Den totala ökningen var 9 %. 
Lånen på Aurorum 7 minskade något men 
på SFI ökade de med 62%!  

• Ökningen på SFI kan bero på ökat antal 
elever men också på att både biblioteket 
som funktion och bibliotekarien har blivit 
synligare genom att: 
– lärarna på introduktionskursen bokar 

in ett biblioteksbesök för eleverna 
(biblioteksintroduktion, möjlighet att 
skaffa lånekort för de som inte redan 
har och tillfälle att låna) 

– bibliotekarien regelbundet boktipsar 
på både studieväg 2 och studieväg 3 
om nya eller på annat sätt aktuella 
böcker.  

 
• 2016 skedde ett byte av klassifikations-

system, från SAB till Dewey. Delar av 
beståndet har klassificerats om, märkts 
om och flyttats.  
 

Tentamensservice, mm 

• Tentamensservice genomförde 142 
tentamina för distansstuderade – en 
ökning med 28 personer jämfört med 
2015. 

• Under hösten påbörjade 43 nya 
studerande socionomprogrammet 
(utlokaliserat från Umeå Universitet) och 5 
personer påbörjade i Luleå YH-utbildning 
till byggproduktionsledare (genom 
Lapplands Lärcentra). 

• Inom socionomutbildningen genomfördes 
totalt 23 tentamenstillfällen. 

• 41 sändningar med telebild genomfördes 
vilket är en ökning med 20 jämfört med 
2015. 

• 102 personer deltog i uppdragsutbildning 
vilket är en minskning med 47 personer 
jämfört med 2015. 
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Digitala tjänster 

E-tjänster 

• Nytt för 2016: 
– Beställning av betyg 

– Anmälan om avbrott på 
heldistanskurser 

• Sedan tidigare finns: 
– Ansökan till vuxenutbildning  

– Anmälan/Betalning prövning 

– Betalning avgift för 
kompletterande läromedel 

– Klagomålsanmälan 

 

Nya digitala tjänster  

• Bokning av tid hos studie- 
och yrkesvägledare 

• Anmälan till och utvärdering 
av uppdragsutbildning 

• Prövningsanmälan sfi 

• Anmälan förlängning av 
kurser 
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Mål 2017 
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Nationell målbild/nyheter 

• Regeringens satsning på ett nytt kunskapslyft för vuxna fortsätter 
med särskilda statsbidrag för regional  yrkesinriktad vuxenutbild-
ning, lärling, lärling i kombination med SFI, yrkesförare, yrkesvux, 
yrkesvux i kombination med SFI och trainee. 

• Statsbidragen för regional yrkesinriktad vuxenutbildning  förutsätter 
regional samverkan mellan minst tre kommuner och ställer krav på 
kommunen att satsa motsvarande resurser. 

• Ett s.k. studiestartsstöd införs från halvårsskiftet 2017. Målgrupp är 
arbetslösa mellan 25 och 56 år som inte under de tre senaste åren 
uppburit studiestöd. Personerna ska ha kort tidigare utbildning och 
bedömas vara i stort behov av utbildning. 

• Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs till 2022. 
• En nationell utredning har tillsatts för att se över prioriteringsgrun-

der, en ev. förenklad betygsskala för Sfi och den grundläggande 
utbildningen, ny högskoleförberedande examen inom vuxenutbild-
ningen,  särskild utbildning för vuxna och kompetensutvecklingsin-
satser. Resultatet av utredningen ska presenteras 2018. 
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Verksamhetsmål 2017 

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

• Förkorta tiden inom kommunal 
vuxenutbildning för personer 
med akademisk bakgrund. 

• Ökad kännedom om elevers/ 
studerandes upplevelse av utförd 
utbildning. 

• Förbättrad psykosocial arbets-
miljö (medarbetare). 

• Utveckla den nära arbetsmiljön 
genom medskapande. 
 
 
 
 
 
 

• Verksamheten bedrivs inom an-
givet kommunbidrag/avkastnings-
krav. 

• Analys och effektivisering av 
lokalutnyttjande. 

• Vuxna ska stimuleras att studera. 
Finna och motivera till studier. 

• Vuxenutbildningens utbildningar 
ska upplevas attraktiva för mål-
gruppen. 

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

• Anpassa utbud och utbildningsformer 

• Utveckla utbildningen för elever inom särskild utbildning för 
vuxna 

• Nå och motivera personer med rätt till och/eller i behov av 
kommunal vuxenutbildning 

• Förkorta utbildningsvägarna för nyanlända 

• Digitalisering 

• Elevdokumentation 

• Kvalitetsuppföljning av och i samarbete med externa 
utbildningsanordnare 
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Sammanfattning 

• Vuxenutbildningen har under 2016 kunnat möta den höga efterfrågan på utbildning genom 
riktade statsbidrag för yrkesvux, yrkesvux i kombination med sfi, lärling och gruppen unga. Ett 
stort utbud av studiemöjligheter med olika studieformer och utbildningar finns. Förbättringar 
internt bl. a i form av kompetensutvecklingsinsatser och förändrade strukturer och processer 
har medfört större möjligheter att möta individens behov. Framgångsfaktorer för 
Vuxenutbildningen är samverkan på olika sätt i regionen genom Femkantens Vuxenutbildning 
och Yh-Norrbotten samt med andra aktörer genom exempelvis Lokala överenskommelsen.  
 

• Arbetet för högre måluppfyllelse fortsätter med stödjande strukturer för gruppen unga och 
för nya svenskar genom samverkan externt och internt samt i samarbete med andra aktörer. 
Internt under ledning av förstelärare och skolledare fortsätter arbetet med aktiviteter för 
ökad måluppfyllelse. Hela personalgruppen deltar i arbetet.  
 

• Under 2016 gjordes en översyn av tjänster, periodindelning av läsåret, antalet kursstarter 
under året samt rutiner. För att ytterligare öka måluppfyllelsen gjordes förändringar vad 
gäller anställningsformer och avtal; samtliga anställda har idag semestertjänster och omfattas 
av ett lokalt flextidsavtal. Flextidsavtalet kommer att utvärderas under 2017. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Räddningstjänsten Ärendenr
Räddningstjänsten 2017-08-18

 
2017/257-16

Patrik Bylin

Remiss av promemorian Kommunikation för vår 
gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning 
Ärendenr 2017/257-16

Räddningstjänstens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yrka bifall till remissvar gällande svar på 
promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor 
och samordning.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun, Räddningstjänsten, har mottagit regeringskansliets remiss 
avseende Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och 
samordning, dnr Ju2017/04517/SSK.
Regeringskansliet beslutade den 28 juli 2016 att tillkalla en särskild utredare 
med uppdrag att föreslå en utvecklad och säker kommunikationslösning för 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Landshövding 
Gunnar Holmgren förordnadesamtidigt som särskild utredare.
Utredningen överlämnades efter fullgjort uppdrag i mars 2017 sin slutrapport.
Regeringskansliet beslutade 17 mars 2017 om ett tilläggsuppdrag för 
utredningen. Tilläggsuppdraget inriktades mot att fördjupa vissa av 
slutrapportens frågeställningar kring huvudmannaskap för 
kommunikationslösningen och möjligheterna att säkra samutnyttjande av 
statlig bredbandsinfrastruktur.
Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar använder idag det 
talbaserade Rakelsystemet för samband och ledning. För att lösa sina 
uppgifter i vardagen och under olyckor, kris och svåra förhållanden i hela 
hotskalan, krävs tillgång till ett fungerande och säkert kommunikationssystem 
som även omfattar datakommunikation.

Beskrivning av ärendet
Syftet med förslaget är skapa ett kommunikationssystem för aktörer inom 
allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. För Luleå kommun berör det 
primärt räddningstjänstens verksamhet. Dagens system, Rakel, omfattar 
enbart tal men det nya systemet ska även kunna hantera datakommunikation. 
För att det nya systemet ska fungera så bra som möjligt för alla tänkta aktörer 
är det viktigt att användarna kan vara med och påverka och ställa krav, att 
täckningen av Sveriges yta blir så hög som möjligt samt att kostnadsbilden för 
den enskilde aktören inte blir för hög.
Luleå kommun är positiva till förslaget 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Räddningstjänsten Ärendenr
Räddningstjänsten 2017-08-18

 
2017/257-16

Patrik Bylin

Beslutsunderlag
 Svar på remiss rörande promemorian Kommunikation för vår 

gemensamma säkerhet – ansvarsfrågor och samordning, (bilaga) H-id 
RTJ 2017.1014

 Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma 
säkerhet – ansvarsfrågor och samordning H-id RTJ 2017.913

Patrik Bylin
Räddningschef

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
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Till statsrådet Ygeman 

Regeringskansliet beslutade den 28 juli 2016 att tillkalla en särskild 
utredare med uppdrag att föreslå en utvecklad och säker kommuni-
kationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa 
och försvar. Landshövding Gunnar Holmgren förordnades samti-
digt som särskild utredare.  

Folke K Larsson förordnades 19 augusti 2016 som sekreterare i 
utredningen. Utredningen biträddes även av en expertgrupp. 

Utredningen redovisade i en inledande delrapport i november 
2016 sin mer övergripande och principiella syn i de delar av upp-
draget som rörde aktörernas behov, vilka krav som bör ställas samt 
förslag på en utvecklad och säker kommunikationslösning. Utred-
ningen överlämnade efter fullgjort uppdrag i mars 2017 sin slutrap-
port Kommunikation för vår gemensamma säkerhet. Uppdrag om en 
utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän 
ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Rapporten remissbehandlades 
under våren 2017. 

Regeringskansliet beslutade 17 mars 2017 om ett tilläggsupp-
drag för utredningen. Tilläggsuppdraget inriktades mot att fördjupa 
vissa av slutrapportens frågeställningar kring huvudmannaskap för 
kommunikationslösningen och möjligheterna att säkra samutnytt-
jande av statlig bredbandsinfrastruktur. 

Utredningen överlämnar härmed sin rapportering från tilläggs-
uppdraget, Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – ansvars-
frågor och samordning.  
 
Stockholm i maj 2017 
 

 
Gunnar Holmgren     

/Folke K Larsson   
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Sammanfattning 

Bakgrund  

Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar använder 
idag det talbaserade Rakelsystemet för samband och ledning. För 
att lösa sina uppgifter i vardagen och under olyckor, kris och svå-
rare förhållanden i hela hotskalan, krävs tillgång till ett väl funge-
rande och säkert kommunikationssystem som även omfattar data-
kommunikation. Utredningens överväganden och förslag i denna 
rapport utgår från mer avgränsade frågeställningar i ett tilläggsupp-
drag till utredningen. De ytterligare ställningstaganden som utred-
ningen nu gör tar därvid sin utgångspunkt i den tidigare rapporte-
ringen Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, Ds 2017:7. 

Tilläggsuppdraget 

Tilläggsuppdraget omfattar att analysera och föreslå vilken aktör 
som ska ansvara för att bygga och förvalta en utvecklad och säker 
kommunikationslösning. I uppdraget ingår att tydliggöra hur be-
fintlig statlig infrastruktur kan utgöra en del av lösningen och vilka 
för- och nackdelar ansvarighet genom olika aktörer, som ett statligt 
bolag jämfört med en myndighet, kan innebära.  

Utredningen ska vidare analysera hur en ansvarig aktör kan sä-
kerställa effektivt samutnyttjande av befintlig statlig bredbandsin-
frastruktur för att ett stamnät ska kunna upprättas som en del av en 
utvecklad och säker kommunikationslösning.  
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Överväganden och förslag  

Ändrade förutsättningar i samhälle och omvärld ökar behovet av 
att utveckla en säker dedikerad kommunikationslösning för aktörer 
inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Lösningen be-
hövs i närtid och bör enligt utredningens bedömningar därför, i 
vart fall inledningsvis, bygga på etablerade statliga aktörer och 
strukturer. Infrastruktur, kompetens och andra resurser ska tillva-
ratas, bl.a. i anslutning till statliga transmissionsresurser och det 
befintliga kommunikationssystemet Rakel. Kraven på statlig rådig-
het och kontroll över lösningen ska tillgodoses. 

Utredningen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, det statliga bolaget Teracom och Trafikverket 
inom ramen för olika roller tilldelas uppdrag att kravställa, tillsyna, 
etablera, driva och förvalta kommunikationslösningen. Förslagen 
innebär i punktform att 

• MSB med stöd av nationellt användarråd samordnar samhällsak-
törernas behov, utformar samlad kravställning för funktionalitet 
och säkerhet samt utövar tillsyn över att lösningen möter upp-
ställda krav. Uppdraget regleras i myndighetens instruktion. 

• Teracom tilldelas en helt ny roll med samhällsuppdrag att eta-
blera, driva och förvalta lösningen samt därtill knutna upp-
dragsmål av operativ och marknadsnära karaktär. Däri ingår eta-
blering av nödvändig infrastruktur för kärn- och radionät, tek-
niskt genomförande, operatörskap, drift och förvaltning av 
kommunikationslösning och erforderliga spektrumresurser samt 
avtal om roamingsamverkan med allmänna operatörer. Upp-
dragsmålet fastställs i bolagsordningen. Bolaget leder ett driftråd 
för diskussion och samordning av berörda statliga aktörers tek-
niska och ekonomiska insatser. 

• Trafikverket ges ansvar att bistå med grundläggande trans-
mission genom nationellt stamnät med utgångspunkt i eget 
optonät, våglängds- och IP-nätsresurser, vid behov komplette-
rade med kapacitet från Affärsverket svenska kraftnät, Teracom 
med flera aktörer. Uppgifterna regleras i Trafikverkets och vid 
behov Affärsverket svenska kraftverks instruktioner.  

Utredningen ser i allt väsentligt betydande fördelar med noggrann 
fördelning och tydliggörande av lämpliga roller. Det gäller ansvar 
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för kravställning, kontroll och tillsyn, och att dessa uppgifter hålls 
organisatoriskt skilda från de mer operativa och utförande delar 
som kan fullgöras av en mer marknadsnära statlig aktör. Sådan ren-
odling ligger väl i linje med den utveckling som skett inom stats-
förvaltningen och säkrar t.ex. förutsättningarna för mer oberoende 
tillsyn.  

En anknytande rollfördelning bör även diskuteras beträffande 
nu gällande ansvarsuppgifter inom Rakelsystemet. Mycket talar för 
att Rakel och en utvecklad kommunikationslösning bör samordnas 
då det gäller ansvarighet, investeringar, drift och underhåll.  

Förbättrad samordning och ett mer systematiskt nyttjande av 
befintlig och framtida statlig transmission innebär en effektivise-
ring av statliga fiber- och radiolänkresurser. Utredningen förslag 
innebär att Trafikverkets ges ett mer varaktigt uppdrag för detta. 
Det gör det möjligt att långsiktigt nyttja resurserna också för ett 
stamnät inom den statliga kommunikationslösningen. 

Finansiella aspekter 

Finansiella effekter uppstår för såväl statsbudget som för Teracom, 
de prövas i skilda processer och vid olika tidpunkter. Samtidigt ges 
möjligheter att nyttja omfattande befintliga resurser i bolaget och 
att utveckla de affärsmässiga synergier som anläggningstillgångar, 
kompetens och närhet till marknad kan innebära i den operativa 
driften. Det bidrar till målet att nå ut med mobilt bredband i gles-
bygd, ökar kommunikationssäkerheten i glesbygd och genererar 
intäkter till bolaget, vilket är positivt ur samhällsekonomisk syn-
vinkel. En förutsättning för sådana affärsmässiga åtaganden är de 
säkerhetsmässiga bedömningar som behöver göras och att bolagets 
fokus kan upprätthållas på av riksdagen beslutade samhällsmål. 

Koordinerad fördelning av verksamhetsuppgifter, investering 
och reinvestering behöver ske mellan Rakel och den framtida 
kommunikationslösningen. Det underlättar en planerad övergång 
mellan systemen och i mellantiden hantering av restvärden, drift 
och underhåll, kundstöd och utformning av abonnemang och 
abonnemangskostnader. 
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Återrapportering – kontrollstation 

Utredningen har i huvudrapporten beskrivit den plan för utbygg-
nad som förordas utifrån successivt bedömda behov, kravuppfyll-
nad och tillgängliga resurser. Lösningen förutsätter efter grundläg-
gande startbesked en mer detaljerad planerings- och etableringsfas. 
Startbeskedet rymmer i sig ett antal delkomponenter som behöver 
koordineras. Det gäller reglering av samhällsuppdrag till bolaget, 
nödvändiga instruktionsändringar, reglering av användarkrets, till-
delning av spektrum samt etablering av erforderliga samordningsin-
strument. Grundläggande förutsättningar i form av kärnnät, stam-
nät, inledande utbyggnad av radionät samt avtal om roaming i all-
mänt nät kan därefter ligga till grund för en samlad kontrollstation 
efter en inledande tvåårsperiod.  

Konsekvenser 

Utredningen begränsar sina bedömningar till de konsekvenser som 
ett tydliggörande av associationsformen för huvudmannaskap över 
lösningen samt samordning av statliga bredbandsresurser för ett 
stamnät innebär. Konsekvenserna kan i huvudsak rubriceras som 
tidsmässiga, finansiella, förmåge- och kompetensmässiga. Därtill 
kan komma skillnader avseende formerna för styrning, insyn och 
transparens i verksamheten samt de eventuella indirekta marknads-
effekter som kan uppstå. 

Utredningens förslag innebär att en betydande del av finansie-
ringen för kommunikationslösningen hanteras inom ramen för 
Teracoms bolagsekonomi. Det innebär mindre belastning på stats-
budgeten, men innebär självfallet ändå att statens samlade finansi-
ella åtaganden blir likartade som om lösningen fullt ut hade genom-
förts genom en statlig myndighet. 

Utredningen gör bedömningen att samordning av statliga bred-
bandsresurser som stöd för lösningen ger positiva effekter och att 
eventuella marknadsstörningar kan bedömas som ringa. Det kan 
ses som naturligt att staten effektiviserar sina egna resurser. Effek-
tivisering uppnås genom samlad och långsiktig planering av resur-
ser och åtaganden. Sådan samordning ger även ökad statlig kontroll 
och rådighet, vilket är en viktig förutsättning för att uppnå efter-
strävad säkerhet och tillgänglighet i kommunikationslösningen. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2017-06-14

 
2017/918-1.1.2.2

Birgitta Nilsson

Förslag till särskild tillämpning av PBF. Beräkning av 
ålderspension för förtroendevald tillhörande PBF med 
visstidspension från annat uppdrag
Ärendenr 2017/918-1.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att pensionsbestämmelserna om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) ska också gälla förtroendevald 
som tillträtt ett uppdrag i Luleå kommun före valet 2014, och endast på grund 
av rätt till egenpension från tidigare uppdrag enligt PBF § 1 mom 2 a inte 
omfattas av bestämmelserna. I sådant fall ska övergångsbestämmelserna till 
PBF tillämpas vad gäller tidssamordning av pensionsgrundande tid för 
förtroendevalda, och kommunens tillgodogörande av sådan medförd 
pensionsrätt. 

Sammanfattning av ärendet
Huvudbestämmelsen i PBF, pensionsbestämmelserna om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda, anger att förtroendevald som vid 
tillträdet av uppdraget med rätt till egenpension inte omfattas av något 
pensionsintjänande. Kommunfullmäktige kan dock besluta om att PBF ska 
gälla och fastställa villkoren för detta.

Beskrivning av ärendet
I samband med att Yvonne Stålnacke aviserat sin av avgång konstaterades att 
regelverkets konstruktion ger negativa pensionseffekter vid ett påföljande 
offentligt förtroendeuppdrag. Då Stålnacke efter avgång från uppdrag i 
landstinget 2004 har rätt till en visstidspension, har hon enligt bestämmelserna 
i PBF inte rätt till något penisonsintjänande i sitt kommunala uppdrag. 
Konsekvensen av bestämmelsen innebär att ingen pensionsavsättning utgår 
trots elva års heltidsengagemang på kommunalrådspost. 

Förslaget innebär en komplettering av PBF med en möjlighet att 
sammanräkna tid i de olika uppdragen till tolv år, som krävs för en hel 
ålderspension. Eftersom Stålnackes uppdragstid i landstinget var drygt 8 år 
kan man besluta om en konstruktion där Luleå kommun tillåter ett intjänande 
upp till de totalt tolv år som krävs för en hel ålderspension enligt PBF. 

Ålderspensionen från Luleå kommun beräknas då med tillgodoräkning av 
uppdragstiden i landstinget, så kallad tidssamordning) och minskas sedan 
med det belopp som Stålnacke får därifrån, (det vill säga ett tillgodogörande 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2017-06-14

 
2017/918-1.1.2.2

Birgitta Nilsson

av medförd pensionsrätt). Effekten blir då att Stålnacke får pension som om 
hon innehaft pensionsgrundande uppdrag i tolv år i Luleå kommun vid 
avgången.

Förslaget om undantag från PBF § 1 Mom. 2 a innebär vidare en möjlighet att 
ansöka om visstidspension från avgång i uppdraget till 65 år. 

För förtroendevalda från och med valet 2014 gäller bestämmelserna enligt 
OPF-KL. Dessa bestämmelser syftar till att underlätta och möjliggöra att 
förena arbetsliv och uppdrag som inte ger negativa inlåsnings- eller 
pensionseffekter om man växlar mellan olika offentliga förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag
 PBF, Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Luleå kommun

Birgitta Nilsson
Personalchef

Beslutet skickas till
Personalkontoret
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LULEÅ KOMMUN       
     
      
     

 

 

Bestämmelser om pension och avgångs-
ersättning för förtroendevalda i Luleå 
Kommun 
Läsanvisning:  
Bestämmelserna har kompletterats för att inkludera förändringar utifrån 
kommunfullmäktiges beslut. Paragrafindelningen i dessa bestämmelser följer 
samma ordning som PA-KL. Flera paragrafer är inte tillämpliga men behålls 
för att underlätta härledning.  
 

 
 
§ 1 Giltighetsområde m.m. 

  
 Mom. 1 
 

Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för 
förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § Kommunallagen och som fullgör 
uppdrag hos kommunen: 
 
a. på heltid, eller 

 
b. på betydande del av heltid 

 
  
Bestämmelserna gäller för följande uppdrag.  
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande, ordförande i 
byggnadsnämnden, kulturnämnden, miljönämnden, fritidsnämnden, 
tekniska nämnden, barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialnämnden och gruppledare (fullmäktigeledamot för särskild 
verksamhet) 
 
Bestämmelserna gäller även för personer med uppdrag enligt ovan, på 
betydande del av heltid som påbörjats före 2003-01-01 och som 
alltsedan fortlöpt. Uppfylls dessa villkor ska uppdragstiden före  
2003-01-01 medräknas i den pensionsgrundande tiden enligt § 5 PBF. 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp 
Regeldokument 

Dokumentnamn 
Pensionsbestämmelse 

Fastställd 
2003-01-01 

Giltighetstid 
2017-01-01 

Dokumentansvarig 
Pensionshandläggare 

Senast reviderad 
2012-09-24 

Beslutinstans 
Kommunfullmäktige 

Dokument gäller 
för förtroendevalda  
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(Bestämmelsen PRF-KL har upphört att gälla 2002-12-31 denna 
omfattade endast förtroendevalda på heltid). 
 
Vissa definitioner 
 
Med förtroendevald avses den för vilken PBF gäller. 
 
Kommunstyrelsen skall vara pensionsmyndighet och har i uppdrag att 
tolka och tillämpa PBF. 
 
Med prisbasbelopp respektive förhöjt prisbasbelopp avses basbelopp 
enligt Socialförsäkringsbalken, SFB.  
 
 
Mom. 2  
 
PBF gäller inte för: 
 
a. förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till  

      egenpension på grund av anställning eller annat uppdrag eller  
      uppnått 65 års ålder, eller 

 
b. den som under förtroendevalds frånvaro från uppdraget fullgör 

      dennes åligganden. 
 

c. fritidspolitiker1 
 
 

Anmärkning till a) 
Med ”rätt till egenpension” avses att den förtroendevalde skulle kunnat 
få rätt till egenpension om sådan ansökan gjorts. 
 
Anmärkning till  c)  
Särskild ersättning skall utges till fritidspolitiker vars tjänstepension i 
anställningen konstateras ha minskat på grund av uppdraget 
(uppdragen) hos kommunen. Förtroendevald som kan styrka minskad 
eller förlorad pensionsförmån har rätt till ersättning med 3,5 % av 
förlorad arbetsförtjänst. Pensionsavgiften placeras i fond/traditionell 
försäkring. 

                                                      
1 Enligt kommunfullmäktigebeslut 2005-03-29 
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Kommunfullmäktige kan för särskilt fall besluta att PBF skall gälla och därvid 
fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas 
motiverade. 
 
 
Mom. 3 
 
PBF upphör att gälla för förtroendevald, då denne frånträder sitt pensions- 
grundande uppdrag utan att bli berättigad till pensionsförmån enligt PBF. 
 
Får förtroendevald vid avgången rätt till pensionsförmån enligt PBF, 
fortsätter PBF att gälla för den förtroendevalde i de avseende som berör 
pensionsförmånen. 
 

Anmärkning 
Med ”rätt till pensionsförmån” avses att den förtroendevalde skulle kunnat få 
rätt till pensionsförmån om sådan ansökan gjorts.  

 
 
Mom. 4 
 
Förtroendevald som frånträder sitt uppdrag utan rätt till egenpension 
enligt PBF har rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. 
 
Efterskyddet innebär rätt till sjukpension eller efterlevandepension på 
samma sätt som om uppdraget hade fortsatt.   
 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör från den dag som den 
förtroendevalde erhållit anställning eller annat uppdrag förenat med 
pensionsrätt och det för den förtroendevalde föreligger rätt till 
pensionsförmån på grund av denna anställning eller detta uppdrag. 
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§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 
 
Mom. 1 
 
Pensionsförmåner enligt PBF är: 
 

a) egenpension 
 

– ålderspension 
– sjukpension 
– visstidspension 

 
b) efterlevandepension 

 
– efterlevandepension till vuxen 
– kompletterande änkepension 
– barnpension 

 
 

c) livränta. 
 
Mom. 2 
 
Utfästelser om egenpension sker enligt bruttopensionsprincipen. Detta 
innebär att i pensionen inräknas förmåner enligt socialförsäkring eller 
jämförliga bestämmelser.  
 
Då rätt till såväl egenpension som socialförsäkringsförmån föreligger, skall 
pensionen omräknas till ett nettobelopp, s.k. nettofixering. Se även § 14.  
 
Den del av bruttopensionsförmånen som återstår – i förekommande fall 
efter nettofixering – kallas kompletteringspension. 
 

Anmärkning 
I mom. 2 avsedd socialförsäkringsförmån ska inräknas även om den inte ut- 
getts, om orsaken varit att i lag (motsvarande) förutsatt ansökan inte gjorts eller 
att den förtroendevalde på annat sätt underlåtit att iaktta gällande föreskrifter.  

 

Mom. 3 
 
Om den förtroendevalde under sin uppdragstid eller under tid som 
visstidspension utbetalas samtidigt intjänat pensionsrätt enligt 
kommunala pensionsbestämmelser, som huvudsakligen överensstämmer 
med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer, skall sådan 
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pensionsrätt avräknas från ålderspensionens eller sjukpensionens 
nettobelopp eller efterlevandepensionen. 
 

Anmärkning 
Avräkningen sker normalt per kalendermånad. Om den andra pensionsrätten 
utges under annan utbetalningsperiod eller helt eller delvis i form av 
engångsersättning, kan pensionsmyndigheten besluta om annan 
avräkningsperiod. Avräkningsbeloppet bestäms i sådant fall enligt de regler 
som anges i tillämpningsföreskrifterna till PA-KL.  
 
Om den andra pensionsrätten inte utbetalas på grund av att den 
förtroendevalde inte ansökt, kan pensionsmyndigheten ändå bestämma att 
avräkning ska ske med vad som hade kunnat utbetalas. 

 
 
 
§§  3 och 4 
 
Bestämmelser motsvarande §§ 3 och 4 i PA-KL finns inte i denna 
bestämmelse.   
 
 
 

  § 5 Pensionsgrundande tid och tidsfaktor 
 
Mom. 1 
 
För hel pension krävs att den pensionsgrundande tiden är minst 12 
år. 
 
Pensionsgrundande tid utgörs av uppdragstid varunder PBF gällt för 
den fö rtroendevalde hos kommunen. 
 
För förtroendevalda som omfattas av PRF-KL 2002-12-31 gäller beräkning av 
pensionsgrundande tid enligt övergångsbestämmelser. 
 
 
Mom. 2 
 
Tidsfaktorn är kvoten mellan pensionsgrundande tid och 12 år, dock 
högst talet 1. 
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§ 6     Medförd pensionsrätt 
 
Tidstillgodoräkning av annan pensionsrätt gäller inte för nytillträdande. 
 
För förtroendevalda som omfattas av PRF-KL 2002-12-31 gäller 
hittillsvarande tidstillgodoräkning enligt övergångsbestämmelser. 
 
 
 
 
§ 7 Pensionsgrundande inkomst och årspoäng 
 
Mom. 1 
 
Pensionsgrundande inkomst beräknas för kalenderår och för samtliga 
pensionsgrundande uppdrag den förtroendevalde haft. 
Pensionsgrundande inkomst innefattar utgivna kontanta ersättningar som 
årsarvoden eller andra arvoden som inte utgör traktamente eller 
kostnadsersättning. 
 
Har den förtroendevalde under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall 
eller arbetsskada eller under ledighet för vård av barn fått avdrag från sitt 
arvode skall den pensionsgrundande inkomsten enligt föregående stycke 
höjas med vad som avdragits. 
 
 

Anmärkning 
Med ”ledighet för vård av barn” avses ledighet i motsvarande omfattning som 
följer av Föräldraledighetslagen. 

 
 
Mom. 2 
 
För varje kalenderår beräknas en årspoäng, som utgör kvoten mellan  
pensionsgrundande inkomst enligt mom. 1 och det förhöjda prisbas-
beloppet för samma år. Årspoäng beräknas inte för sådant år då den 
pensionsgrundande inkomsten är noll. 
 

 
 
 
§ 8    Beräkningstidpunkt, beräkningsår och års-
medelpoäng 
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Mom. 1 
 
Med beräkningstidpunkt avses den t idpunkt då den förtroendevalde: 
 

a) sista dagen i månaden innan den förtroendevalde fyller 65 år eller 
 

b) avgår med rätt till visstidspension, sjukpension eller livränta, eller 
 

c) avlider 
 
  
Med beräkningsår avses det kalenderår då beräkningstidpunkten infaller. 
 
Mom. 2 
 
Med årsmedelpoäng avses medelvärdet av årspoängen, enligt § 7 mom. 2, 
som beräknas de två närmaste åren före beräkningsåret.  
 
Om den förtroendevalde inte innehaft uppdrag under hela nämnda två 
åren eller om uppdragen varierat i omfattning avgör 
pensionsmyndigheten hur årsmedelpoängen skall beräknas. 
 

 
 
§ 9   Ålderspension 
 
 
Mom. 1 
 
Ålderspension utges till förtroendevald efter ansökan tidigast fr.o.m. den 
månad den förtroendevalde fyller 65 år och som då avgår från pensions- 
grundande uppdrag eller som intill dess haft rätt till visstidspension eller 
sjukpension. 
 
 
Mom. 2 
 

Ålderspension beräknas på följande sätt. 
 
Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av 
årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i 
respektive skikt: 
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Skikt av P 
(uttryckt i antal 
basbelopp) 

0-1 1 -3 3 – 20 20-30 30 - 

Pensionsnivå i % 96 70 65 32,5 0 
 
 
Summan multipliceras med tidsfaktorn (§ 5 mom.2) o c h  resultatet kallas 
bruttopensionspoäng. 
 
Ålderspensionen utgör per år det belopp som beräknas genom att 
multiplicera bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande 
prisbasbelopp. 
 

 
 
 
§ 10  Visstidspension 
 
Mom. 1 
 
Visstidspension utges till förtroendevald efter ansökan som efter 602 men  
före 65 års ålder uppfyller nedan angivna villkor: 
 
  
a) uppdraget upphör vid utgången av mandatperioden, eller 
 
b)  uppdraget upphör före mandatperiodens utgång av annan  

 anledning än återkallelse enligt 4 kap. 10 § Kommunallagen o c h  
 den förtroendevalde har innehaft sitt uppdrag i minst 36 
kalendermånader eller, om uppdragstiden är mindre än 36 
månader, den förtroendevalde har innehaft uppdrag under två på 
varandra följande mandatperioder. 

 
 
Vad som sägs i föregående stycke gäller inte under tid som den 
förtroendevalde har rätt till sjukpension. 
 
Om kommunfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald 
med stöd av 4 kap. 10 § Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att 
inskränka rätten till eventuell visstidspension eller att denna rätt helt 
skall upphöra. Om uppdraget har upphört av annan anledning än 
återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla 

                                                      
2 Enligt kommunfullmäktigebeslut 2005-03-29 

87



 

LULEÅ KOMMUN    Dnr 9 (33) 
     
     
    

 

 
uppdraget med stöd av 4 kap. 10 § Kommunallagen, kan fullmäktige 
besluta att inskränka rätten till eventuell visstidspension eller att denna 
rätt helt ska upphöra. 
 
Rätten att uppbära visstidspension upphör om den förtroendevalde på 
nytt blir innehavare av uppdrag hos kommunen. Om den förtroendevalde 
avgår från detta senare uppdrag före 65 års ålder utges på nytt 
visstidspension. I sådant fall skall visstidspensionen beräknas med 
hänsynstagande till den totala uppdragstiden i pensionsgrundande 
uppdrag samt med senaste avgång från uppdraget som 
beräkningstidpunkt enligt § 8. 
 
Visstidspension utges från avgång enligt mom. 1 a-b. Visstidspensionsen 
utges längst tom månaden innan den förtroendevalda fyller 67 år under 
förutsättning att han/hon ej ansökt om ålderspension.  
 
Kommunfullmäktige kan i särskilt fall – utöver vad som följer av villkoren 
ovan – besluta att utge visstidspension och samtidigt definitinera de villkor 
i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas motiverade. 
 
Pensionsmyndigheten kan, efter ansökan från den förtroendevalde, besluta 
att i stället för visstidspension skall föreligga rätt till livränta enligt § 15. 
 
Villkor för rätt till visstidspension för förtroendevald som tillhörde 
PRF-KL 2002-12-31 regleras enligt övergångsbestämmelser. 
 
 
Mom. 2 
 
Visstidspension beräknas på följande sätt. 
 
Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av 
årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i 
respektive skikt: 
Skikt av P (uttryckt i antal 
basbelopp) 

0 - 20 20 - 30 30 - 

Pensionsnivå % 65 32,5 0 
 
Summan härav multipliceras med tidsfaktorn (§ 5 mom.2) och resultatet 
kallas bruttopensionspoäng. 
 
Visstidspensionen utgör per år det belopp som beräknas genom att 
multiplicera bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande 
prisbasbelopp. 
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Mom. 3 
 
Har den förtroendevalde förvärvsinkomst ska visstidspensionen  minskas 
med 75 % av inkomsten multiplicerad med tidsfaktorn. Från minskningen 
undantas dessförinnan ett belopp som för månad räknat motsvarar en 
tolftedel av två (2) prisbasbelopp3 som gäller för det år utbetalningen av 
visstidspensionen avser.   
 
Beträffande visstidspension som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald 
eller i annat särskilt fall avgör pensionsmyndigheten i vilken omfattning 
pensionen skall minskas på grund av den förtroendevaldes 
förvärvsinkomst efter avgång en. 
 
Ersättningar (exkl. kostnadsersättningar) till företag för uppdrag, som 
utförs av förtroendevald som uppbär visstidspension, ska vid 
utbetalningstillfället jämställas med förvärvsinkomst.)4 
 

 
Anmärkning 
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 25 kap SFB, 
dels annan förmån – t.ex. sjuklön, sjukpenning, tjänstepensionsförmån eller 
ersättning från avtalsgruppsjukförsäkring – som avser att ersätta inkomst av 
anställning eller annat förvärvsarbete. I förekommande fall beaktas härvid 
värdet av att förmånen är skattefri. 
 
Vad som sägs i § 14 mom. 1. Sjunde och åttonde styckena skall gälla vid till- 
lämpningen av detta moment. Ovan nämnd minskning görs inte om 
samordning skall ske enligt § 2 mom. 3 eller § 14 i PBF. 

 
Beräkning av visstidspension med hänsyn till bestämmelserna i mom. 4 
verkställes normalt månadsvis på grundval av uppgift från den 
förtroendevalde om förväntade inkomster. Pensionsmyndigheten kan dock 
efter dennes hörande fastställa annan avräkningsperiod.  
 
 

                                                      
3 Enligt kommunfullmäktigebeslut 2005-03-29 
4 Enligt kommunfullmäktigebeslut 2012-09-24 
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Mom. 4 

Den förtroendevalde är skyldig att enligt pensionsmyndighetens 
anvisningar lämna uppgifter om sådana inkomstförhållanden som kan 
påverka samordningen med visstidspensionen. 
 
 
 
§§ 11 och 12 
Bestämmelser motsvarande §§ 11 och 12 i PA-KL finns inte i denna 
bestämmelse.   
 
  
 
§ 12 a Sjukpension 
 
 
Mom. 1 
 
Sjukpension utges till förtroendevald efter ansökan, som beviljats 
sjukersättning enligt Socialförsäkringsbalken, SFB och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 9 § Kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång eller av samma skäl inte omväljes. 
 

Anmärkning 
Rätt till sjukpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efterskydd. 
 

 
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till 
sjukersättning enligt Socialförsäkringsbalken, SFB. Upphör rätten till 
sjukersättning upphör också rätten till sjukpension. Kommunfullmäktige 
kan för särskilt fall besluta att fortsätta att utge sjukpensionen dock längst 
till utgången av månaden före den förtroendevalde fyller 65 år. 
 
För förtroendevalda som omfattades av PRF-KL 2002-12-31 gäller rätt till 
sjukpension enligt övergångsbestämmelser. 
 
 
Mom. 2 
 
Sjukpension beräknas på följande sätt. 
 
Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av 
årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i 
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respektive skikt: 
 
Skikt av P 
(uttryckt i antal 
basbelopp) 

0-1 1-3 3-20 20- 30 30- 

Pensionsnivå i % 
 

96 70 65 32,5 0 

 
Summan härav kallas bruttopensionspoäng. 
 
Sjukpensionen utgör per år det belopp som beräknas genom att 
multiplicera bruttopensionspoängen med vid varje tid gällande 
prisbasbelopp. 
 
 
Mom. 3 
 
Vad som sägs i § 10 mom. 3 och 4 om samordning med förvärvsinkomster 
skall även gälla för sjukpensionen. 
 

 
 
§ 13  Efterlevandepension till vuxen 
 
För förtroendevald som tillträtt uppdrag före 1992-01-01gäller bestämmelse om 
familjepension enligt övergångsbestämmelser. 
 
Mom. 1 
 
Rätt till efterlevandepension föreligger om den förtroendevalde vid 
dödsfallet innehade uppdrag eller efter avgången har rätt till egenpension. 
 

 
Anmärkningar 
1.  Med ”rätt till egenpension” menas att den förtroendevalde skulle haft rätt 
till egenpension om han/hon ansökt om det.  
 
2.  Rätt till efterlevandepension kan även föreligga enligt bestämmelserna om 
efterskydd. 

 
 
Efterlevandepension kan utges till efterlevande make/maka efter ansökan.  
Efterlevandepension kan utges om den efterlevande: 
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a) vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med barn under 12 år, 

som stod under vårdnad av makarna eller endera av dem, eller 
 

b) oavbrutet hade sammanbott med den förtroendevalde under en 
tid av minst fem år fram till tidpunkten för dödsfallet. 

 
 
Om den efterlevande samtidigt äger rätt till efterlevandepension enligt 
ovan och familjepension enligt bestämmelserna i PRF-KL i deras lydelse 
före 1992-01-01 skall endast den sistnämnda förmånen utges. 
 
Med efterlevande make avses i denna paragraf den som utan att vara gift 
stadigvarande sammanbodde med en icke gift man eller kvinna vid dennes 
död och som tidigare har varit gift med eller har eller har haft eller då 
väntade barn med denne.  Med efterlevande make avses även registrerad 
partner enligt lagen om registrerat partnerskap.  
 
Rätten till efterlevandepension upphör om den förmånsberättigade ingår 
äktenskap. Detsamma gäller om den förmånsberättigade stadigvarande 
sammanbor med någon som denne har varit gift med eller har eller har haft 
barn med.  
 

 
Efterlevandepension utges under 5 år. 
 
 
Mom. 2 
 
Efterlevandepension beräknas på följande sätt. 
 
Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av 
årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i 
respektive skikt: 
 
Skikt av P 
(uttryckt i antal 
basbelopp)    

0-20 20-30 30- 

Pensionsnivå i % 15 7,5 0 
 
Summan kallas efterlevandepensionspoäng. 
 
Efterlevandepensionen utgör per år det belopp som beräknas genom att 
multiplicera efterlevandepensionspoängen med vid varje tid gällande 
prisbasbelopp.   
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§ 13 a Kompletterande änkepension 
 
Mom. 1 
 
Rätt till kompletterande änkepension föreligger om den förtroendevalde 
vid dödsfallet hade uppdrag eller efter avgången har rätt till egenpension. 
 

Anmärkningar 
1.  Med ”rätt till egenpension” menas att den förtroendevalde skulle haft rätt 
till egenpension om han/hon ansökt om det. 
 
2.  Rätt till kompletterande änkepension kan även föreligga enligt 
bestämmelserna om efterskydd. 

 
 
Kompletterande änkepension utges, efter ansökan, till efterlevande make 
om följande villkor är uppfyllda: 
 

a)      den förtroendevalde har 1991-12-31 och därefter fortlöpande fram till 
dödsfallet omfattats av PRF-KL, PBF, PA-KL eller PFA hos kommun 
eller motsvarande pensionsbestämmelser, 

 
b)   den efterlevande har rätt till tilläggspension i form av änkepension 

enligt AFL:s övergångsbestämmelser, och 
 
c)       årsmedelpoängen överstiger talet 7,5. 
 

 
 
Kompletterande änkepension utges för sådan tid som tilläggspension i 
form av änkepension enligt AFL:s övergångsbestämmelser utges.              
Om den förmånsberättigade är född 1945 eller senare utges dock 
kompletterande änkepension längst intill 65 års ålder. 
 
 
Mom. 2 
 
Vid tillämpning av § 5 (pensionsgrundande tid och tidsfaktor) gäller 
följande undantag vid beräkning av kompletterande änkepension: 
 
a) om den som har rätt till kompletterande änkepension är född 1944 eller 
tidigare tillgodoräknas pensionsgrundande tid dock längst till utgången 
av månaden innan den förtroendevalde skulle ha fyllt 65 år, eller 
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b) om den som har rätt till kompletterande änkepension är född  
1945 eller senare tillgodoräknas pensionsgrundande tid längst till och med 
1991-12-31. 
 
 
Mom. 3 
 
Kompletterande änkepension beräknas på följande sätt. 
 
Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av 
årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i 
respektive skikt: 
 

Skikt av P   
(uttryckt i antal 
basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 0 24 12 0 

 

 
 
Summan härav multipliceras med tidsfaktorn § 5 mom. 2 och resultatet 
kallas änkepensionspoäng. 

 
Kompletterande änkepension utgör per år det belopp som beräknas 
genom att multiplicera änkepensionspoängen med vid varje tid gällande 
prisbasbelopp. 
 
 
 
§ 13 b     Barnpension 
 
 
Mom. 1 
 
Rätt till barnpension föreligger om den förtroendevalde vid dödsfallet  
hade uppdrag eller som efter avgången har rätt till egenpension. 
 

Anmärkningar 
1.  Med ”rätt till egenpension” menas att den förtroendevalde skulle  
kunna få rätt till egenpension om han/hon ansöker om det. 
 
2.  Rätt till barnpension kan även föreligga enligt bestämmelserna om efter- 
skydd. 

 
 

94



 

LULEÅ KOMMUN    Dnr 16 (33) 
     
     
    

 

 
Barnpension utges efter ansökan till barn eller adoptivbarn intill dess 
barnet fyllt 18 år, dock inte barn som vid den förtroendevaldes död var 
adopterat av annan än  den förtroendevaldes make. Barnpension utges 
även till barn som fyllt 18 år om barnet bedriver studier som ger rätt till 
barnpension enligt SFB, dock längst till och med juni månad det år då 
barnet fyller 20 år. 
 
Rätt till barnpension har även sådant utländskt barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem 
här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte.  
 
 
Mom. 2 
 
Barnpension beräknas på följande sätt. 
 
Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av 
årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i 
respektive skikt: 
 

Skikt av P    
(uttryckt i antal 
basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 28 14 0 

 

 
Summan härav kallas barnpensionspoäng. 
 
Barnpension utgör per år det belopp som erhålls genom att multiplicera 
barnpensionspoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 
 
 
 
Mom. 3 
 
Är de förmånsberättigade barnen flera skall barnpensionen multipliceras 
med nedan angivna faktorer: 
 

Antal barn 2 3 4 5 eller flera 

Faktor 1,4 1,6 1,8 2,0 

 

 
Det uppräknade pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. 
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Mom. 4 
 
Har förmånsberättigat barn framställt anspråk på barnpension efter det att 
sådan pension börjat utbetalas, skall redan utbetalt pensionsbelopp inte 
omfördelas. 
 

 
§ 14   Samordning med socialförsäkringsförmåner m.m. 
 
Paragraf 14 tillämpas för förtroendevald född år 1938 eller senare. För 
förtroendevald född år 1937 eller tidigare gäller i stället i tillämpliga delar 
bilaga 1 i förhandlingsprotokoll daterat 2002-11-26 (PÖK 02). 
 
Mom.1 
 
Egenpension samordnas med förmåner enligt socialförsäkring eller därmed 
jämförlig anordning – samordningsbara förmåner. Det nettobelopp som 
återstår efter samordning enligt bestämmelserna i denna paragraf, kallas 
kompletteringspension.  Kompletteringspensionen fixeras till det belopp 
som beräknats vid den tidpunkt då pensionen börjar betalas ut eller den 
senare tidpunkt som anges i bestämmelserna, så kallad nettofixering. 
Därefter förändras kompletteringspensionen i samma grad som 
prisbasbeloppet ändrats från den tidpunkt då pensionen nettofixerats. 
Nettofixering sker även om rätt till samordningsbar förmån inte föreligger 
på grund av att denna rätt inskränkts genom den förtroendevaldes egen 
åtgärd eller underlåtenhet att vidta åtgärd. 
 
Se anmärkning till PBF § 2 Mom. 2. 
 
Nettofixering av visstidspension och sjukpension sker före 65 års ålder med 
de samordningsbara förmåner som anges i mom. 2 punkt a) och mom. 3 
punkt a). 
 
Vid ändrad omfattning på sjukersättningen görs en ny nettofixering med 
de förmåner som anges i mom. 2 punkt a) och mom. 3 punkt a). 
 
Om visstidspensionen fortsätter att utges vid 65 år, sker en ny nettofixering 
enligt nedan, om pensionsmyndigheten inte beslutar att så inte ska ske. 
 
Nettofixering av ålderspension och visstidspension sker vid 65 års ålder 
även om de – samordningsbara förmåner – som anges i mom. 2 punkt b) 
och mom. 3 punkt b) helt eller delvis utges från annan ålder. Härvid 
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bortses från förändring av förmånernas belopp på grund av att de uttagits 
från annan ålder. 
 
För förtroendevald född år 1938 – 1953 gäller följande: Vid uttag av tillägg 
till tilläggspension (garantitillägg) enligt LIP 6 kap. 9 §, från en tidigare 
tidpunkt än 65 år, ska förmånen omräknas med hänsyn tagen till 80 
procent av en procentuell förändring motsvarande den som enligt LIP 6 
kap. 5 § gäller för förtroendevald ifråga om tilläggspension – med 
beaktande av LIP 6 kap. 7 §. 
 
Vid samordning med förmåner som anges i mom. 2 – 3 – dock inte livränta 
enligt LAF/LSP – bortses från minskning av dessa förmåner på grund av 
bestämmelserna i AFL/LIP/GPL (yrkesskadelivränta m m.). 
 
 
Förtroendevald som samtidigt uppfyllt förutsättningarna i AFL för att 
erhålla sjukersättning samt i förekommande fall justeringsbelopp såväl 
som efterlevandeförmån anses vid tillämpningen av denna paragraf ha valt 
den förmån som är samordningsbar enligt mom. 2 -3 i förevarande 
paragraf. 
 
 Anmärkning 

Med efterlevandeförmån avses härvid änkepension och garantipension 
till änkepension enligt EPL och/eller infEPL som utges i form av förmån 
enligt EPL 6 kap. 5 § punkt 2 och/eller infEPL § 6 (90-procentstillägget). 

 
Om samordningsbar förmån lämnas i form av vård på anstalt eller dylikt 
sker samordningen som om förmånen utgivits kontant. Utges förmånen 
vid engångstillfälle eller på annat oregelbundet sätt sker samordning som 
om förmånen utgivits fortlöpande. Samordning sker även i det fall förmån 
med stöd av lag och/eller förordning utges till annan än den 
förtroendevalde.  
 
Utländsk förmån som har väsentligen samma syfte som i mom. 2-3 avsedd 
förmån, ska vid tillämpningen av bestämmelserna i denna paragraf 
behandlas som om den utgjorde dylik förmån. 
 
Har sådan pension enligt LIP som utges före 65 års ålder återkallats 
samtidigt som ansökan gjorts om sjukersättning enligt AFL, som ska 
samordnas, ska från och med månaden efter det att anmälan om 
återkallelse skett, pensionen samordnas såsom ett förskott på 
sjukersättningen. 
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För förtroendevald, som uppbär visstidspension eller sjukpension, och för 
vilken rätten till sjukersättning enligt AFL upphör på grund av förtida 
uttag av pension enligt LIP ska samordning ändock ske som om rätt till 
sjukersättningen skulle kvarstå till 65 års ålder.  
 
För förtroendevald född år 1938 – 1953 som gör uttag av sin ålderspension 
efter det år han eller hon fyllt 65 år gäller följande: För det fall den 
procentuella ökningen av följsamhetsindex enligt LIP för visst år överstiger 
den procentuella ökningen av prisbasbeloppet enligt AFL för samma år, 
bortses vid samordning från – friläggs – ett belopp som utgörs av 
skillnaden mellan tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 § punkt 1 -2 
uppräknad med årets procentuella ökning av följsamhetsindex och 
tilläggspensionen uppräknad med årets procentuella ökning av 
prisbasbeloppet. Följande gäller: 
 
-  Friläggning sker endast avseende ålderspension enligt PBF. 
 
-  Friläggning sker tidigast från tidpunkten då den förtroendevaldes 

tilläggspension följsamhetsindexeras.  
 
-  Friläggning sker i skiktet 0-1 för tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 

§ punkt 2 samt i skiktet 1-7,5 för tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 
§ punkt 1.   

 
-  Frilagt belopp baseras på del av tilläggspenson som inte överstiger 

7,5 prisbasbelopp. 
 
Mom. 2 
 
Förtroendevald född 1938 – 1953 
 
Visstidspension och sjukpension nettofixeras – med iakttagande av 
mom. 1 - enligt följande 
 
a) Samordning före 65 år sker med 
 
1. Sjukersättning enligt AFL multiplicerad med tidsfaktorn.  
    
 Anmärkning 

För tid då den förtroendevalde äger rätt till sjukersättning – samt i 
förekommande fall justeringsbelopp – som fastställts enligt ikraft- och 
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övergångsbestämmelserna (SFS 2001:489) i lag om ändring i lagen (1962:381) 
om allmän försäkring sker nettofixering med belopp motsvarande 
förtroendevalds samordningsavdrag i december år 2002 avseende 
folkpenson, tilläggspension och pensionstillskott i form av förtidspension 
och sjukbidrag. Samordnat belopp justeras därefter årligen i förhållande till 
förändringen av prisbasbeloppet fram till den tidpunkt då nettofixering 
sker.  
 

2. Livränta enligt LAF/LSP – dock inte livränta till efterlevande som 
förtroendevald har rätt till multiplicerad med tidsfaktorn. Med livränta 
avses den del som återstår efter samordning enligt LAF 6 kap. 

 
 
Visstidspension och ålderspension nettofixeras – med iakttagande av 
mom. 1 – enligt följande 
 

b) Samordning från 65 år sker med 
 

1. Inkomstpension enligt LIP beräknad enligt lagen om garantipension  
4 kap. 3 § multiplicerad med den lägsta av tidsfaktorn respektive  
poängårsfaktorn för tilläggspension enligt LIP. 
 

2. Garantipension enligt GPL multiplicerad med faktorn 0,86 samt med 
tidsfaktorn.  
 

3. Tilläggspension enligt LIP. 
 
Samordning sker i årsmedelspoängens skikt 0 – 1 med:  

 
Tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 punkt 2 multiplicerad med tidsfaktorn. 
 
  Samordning sker i årsmedspoängens skikt 1 - 7,5 med: 
 
Tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 § punkt 1 multiplicerad med den lägsta 
av tidsfaktorn respektive poängårsfaktorn för tilläggspension enligt LIP. 
Tilläggspensionens medelpoäng ska utgöra högst årsmedelpoängen enligt 
PBF minus 1. 
 
4. Tillägg till tilläggspension (garantitillägg) enligt  LIP 6 kap. 9 § 

multiplicerad med den lägsta av tidsfaktorn respektive 
poängårsfaktorn för tilläggspension enligt LIP. 
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  Anmärkning 1 till b) 
  Med ”tilläggspensionens poängårsfaktor” avses kvoten mellan det antal år för 

vilka pensionspoäng tillgodoräknas den förtroendevalde och det antal år som 
erfordras för hel tilläggspension. 
 

  Anmärkning 2 till b) 
  Årsmedelspoängens skikt 0 – 1 respektive 1 – 7,5 justeras i förhållande till den 

kvotdel som gäller för den förtroendevaldes tilläggspension enligt LIP 6 kap. 
8 §. 

 
 
Mom. 3 
 
Förtroendevald född år 1954 eller senare 
 

Visstidspension och sjukpension nettofixeras – med iakttagande av 
mom. 1 – enligt följande 
 
a) Samordning före 65 år sker med 
 
1. Sjukersättning enligt AFL multiplicerad med tidsfaktorn. 
   
  Anmärkning 

För tid då den förtroendevalde äger rätt till sjukersättning – samt i 
förekommande fall justeringsbelopp – som fastställts enligt ikraft- och 
övergångsbestämmelserna (SFS 2001:489) till lagen om ändring i lagen 
(1962:381) om allmän försäkring sker nettofixering med belopp motsvarande 
den förtroendevaldes samordningsavdrag i december år 2002 avseende 
folkpension, tilläggspension och pensionstillskott i form av förtidspension 
och sjukbidrag. Samordnat belopp justeras därefter årligen i förhållande till 
förändringen av prisbasbeloppet fram till den tidpunkt nettofixering sker.  
 

2. Livränta enligt LAF/LSP – dock inte livränta till efterlevande – som den 
förtroendevalde har rätt till multiplicerad med tidsfaktorn. Med livränta 
avses den del som återstår efter samordning enligt LAF 6 kap. 
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Visstidspension och ålderspension nettofixeras – med iakttagande av 
mom. 1 – enligt följande. 
 
b) Samordning från 65 år sker med 
 

1. Inkomstpension enligt LIP beräknad enligt GPL 4 kap. 3 § 
multiplicerad med tidsfaktorn. 
  

2. Garantipension enligt GPL multiplicerad med faktorn 0,86 samt med 
tidsfaktorn. 

 
 
 
§ 15   Livränta 
 
För förtroendevald som tillträtt uppdrag före 1992-01-01 gäller bestämmelse om 
familjelivränta enligt övergångsbestämmelser. 
 
Mom. 1 
 
Rätt till livränta föreligger om: 
 
a) den förtroendevalde haft sitt pensionsgrundande uppdrag  
              sedan minst tre år, och 
 
b)       avgått från detta uppdrag utan att ha rätt till egenpension enligt  
              PBF. 
 

Anmärkning till b) 
Med ”rätt till egenpension” menas att den förtroendevalde skulle 
kunnat få rätt till egenpension om han/hon ansökt om det.  

 

 
 
Pensionsmyndigheten kan, efter ansökan från den förtroendevalde, besluta 
att i stället för visstidspension skall föreligga rätt till livränta. 
 
 
Mom. 2 
 
Livränta utges efter ansökan från och med den månad, varunder den 
förtroendevalde fyller 65 år. 
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Mom. 3 
 
Vid tillämpning av § 5 gäller följande undantag vid beräkning av 
livränta: 
 

a) tidsfaktorn är kvoten mellan den i § 5 framräknade tiden och 30 år  
     dock högst talet 1. 

 
 

Mom. 4 
 
Livränta beräknas på följande sätt. 
 
Årsmedelpoängen (P) indelas i skikt enligt tabellen nedan. Dessa skikt av 
årsmedelpoängen multipliceras var för sig med angivet procenttal i 
respektive skikt:  
 

Skikt av P (uttryckt i 
antal basbelopp) 

0 – 7,5 7,5 – 20 20 – 30 30 – 

Pensionsnivå i % 10 65 32,5 0 

 

 
 
Summan härav multipliceras med tidsfaktorn. Resultatet kallas livräntepoäng. 
 
Livräntan utgör per år det belopp som beräknas genom att multiplicera 
livräntepoängen med vid varje tid gällande prisbasbelopp. 
 

 
 
 
§ 16  Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 
 
Mom. 1 
 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död skall gälla vad som 
anges i 18,19, 20 a och 100 a §§ Lagen om försäkringsavtal. 
 
 
 
§ 17  Tidpunkt för ändring av pensionsförmån 
 
Pensionsförmån upphör att utges eller förändras kalendermånaden efter 
det att förutsättningarna ändrats.  
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§ 18   Ändringar av och tillägg till PBF 
 
Förtroendevald är skyldig underkasta sig de ändringar av och de 
tillägg till PBF, som kommunfullmäktige beslutar. 
 
 

§ 19  Meddelande om pensionsförmån m.m. 
 
Pensionsmyndigheten lämnar förtroendevald eller förmånsberättigad 
skriftligt meddelande om pensionsförmån då förutsättningar för beräkning 
av sådan förmån föreligger. 
 
Sådant meddelande lämnas senast då förmånen skall utges, dock att 
besked om rätt till livränta lämnas då ansökan gjorts. 
 

 
 
§ 20  Uppgiftsskyldighet m.m. 
 
 
Mom. 1 
 
Förtroendevald och förmånsberättigad är skyldiga att utan onödigt 
dröjsmål enligt anvisning av pensionsmyndigheten till denna lämna de 
uppgifter, som erfordras för bedömande av rätten till pensionsförmån och 
omfattningen av de förmåner som skall utges. 
 
 
Mom. 2 
 
Förtroendevald som har rätt till förmån som avses i § 2 mom. 3 eller § 14 
ska själv, utan begäran, anmäla om detta till pensionsmyndigheten. 
 
 
Mom. 3 
 
Ansökan om pensionsförmån skall göras skriftligen enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar.  
 
Rätt till visstidspension föreligger högst för sex månader före det att 
ansökan inkommit. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag 
härifrån. 
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Mom. 4 
 
Förtroendevald eller förmånsberättigad som inte fullgör skyldigheter 
enligt mom. 1–2 förverkar rätten till utgående pensionsförmåner och kan 
inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat 
belopp för mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag härifrån. 
 
 
Mom. 5 
 
Förtroendevald och förmånsberättigad som vistas eller är bosatta utom 
riket är skyldiga att på begäran lämna bevis som styrker att rätt till 
pensionsförmån alltjämt föreligger. 
 

 
 
 
§ 21 Utbetalning av pensionsförmån 
 

Mom. 1 
 
Pensionsförmån utbetalas som månadsbelopp, vilket utgör en tolftedel 
av fö rmånens årsbelopp. 
 
Mom. 2 
 
Pensionsförmån enlig PBF utbetalas vid samma tidpunkt som gäller för 
utbetalning av pensionstagarens pension enligt SFB, eller skulle ha gällt 
om pensionstagaren ägt rätt till sådan pension under månaden ifråga.   
 
Ålderspension, efterlevandepension eller livränta kan efter den 
förtroendevaldes eller den förmånsberättigades hörande utbetalas såsom 
engångsersättning. Vid utbetalning av ålderspension ska även utbetalas 
kapitalvärdet av efterl evandepension. Om inte pensionsmyndigheten 
beslutar annat kan pensionsfö rmån utbytas mot engångsersättning om 
kapitalvärdet är högst 150 % av prisbasbeloppet året före det år 
utbetalning av pensionsförmånen börjar. Beräkning av kapitalvärden sker 
enligt tillämpningsföreskrifterna till § 21 i PA-KL med tillhörande 
beräkningsregler. 
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Mom. 3 
 
Har förtroendevald eller förmånsberättigad erhållit pensionsförmån 
obehörigen eller med för högt belopp och har detta orsakats genom 
oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald eller förmånsberättigad i annat fall 
bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket uppburna 
beloppet återbetalas. 
 
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt 
eller delvis avstå från återkrav. 
 

 
 
§ 22 Avrundningsregler 
 
Pensionsgrundande inkomst, pensionsförmåns årsbelopp och belopp som 
skall utbetalas avrundas till helt krontal. 
 
Tidsfaktor, årspoäng, årsmedelpoäng, bruttopensionspoäng, 
efterlevandepensionspoäng, änkepensionspoäng, barnpensionspoäng och 
livräntepoäng avrundas till tre decimaler. 
 
Avrundning sker med s.k. kommersiell avrundning (SIS normer). 
 

Anmärkning 
Kommersiell avrundning innebär t.ex. att 50 öre avrundas till en krona. 
 

 
 
§ 23  
 
Bestämmelse motsvarande § 23 i PA-KL finns inte i denna bestämmelse.   
 
 
 
Övergångsbestämmelser till PBF 
 

till § 6 (om medförd pensionsrätt) 
 
Medförd pensionsrätt som den förtroendevalde ägt tillgodoräkna enligt 
PRF- KL i dess lydelse per 2002-12-31 medräknas i den pensions-
grundande tiden för ålderspension eller kompletterande änkepension 
enligt följande bestämmelser. 
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Mom. 1 
 
Har förtroendevald i anställning eller i annat uppdrag som kommunalt 
förtroendevald förvärvat pensionsrätt, som i sin helhet intjänats före  
2003-01-01, skall den förtroendevalde tillgodoräknas pensionsgrundande 
tid – tidssamordning  –  på grund av sådan pensionsrätt i den omfattning 
som anges i mom. 2. 
 

Anmärkning 
Även om efterlevandepension enligt §§ 13 och 13 b beräknas utan hänsyn 
till tidsfaktorn skall bestämmelserna om tidssamordning enligt 
övergångsbestämmelser till § 6 tillämpas. 

 
 
Tidssamordning förutsätter att kommunen tillgodogör sig den medförda 
pensionsrätten i den omfattning som anges i mom. 3. Tidssamordningen 
sker från och med den tidpunkt då pensionsförmån enligt PBF skall utges. 
 
Mom. 2 
 
Som pensionsgrundande tid enligt mom. 1 tillgodoräknas den 
förtroendevalde uppdragstid och tid i anställning enligt följande. 

 
Anmärkning 
Anställningstid tillgodoräknas med 12/30 om frågan inte gäller särskilt 
visstidsförordnande.  

 
 
a)      Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer   
         med Svenska Kommunförbundets rekommendationer för  
         anställda 
 
Tid i anställning efter 1984-12-31 tillgodoräknas som pensions-
grundande tid om tiden tillgodoräknats enligt i rubriken angivna 
bestämmelser. Pensionsgrundande tid enligt PFA skall i fråga om tid 
under ledighet beräknas med ti lämpning av vad som sägs i § 5 mom. 2  
PA-KL. 
 
Tid i anställning före 1985-01-01 tillgodoräknas som pensionsgrundande 
tid om anställningstiden beaktats för tjänstetidstillgodoräkning enligt PAK 
(motsvarande).  I fråga om avdrag för ledighet skall i stället för 
bestämmelserna i § 5 mom. 3 PAK (motsvarande) gälla vad som sägs i § 5 
mom. 2. PA-KL. 
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Anmärkning 
Med PFA, PA-KL och PAK avses ovan kollektivavtal om pension enligt 
Svenska Kommunförbundets rekommendationer. 

 
b)     Pensionsbestämmelser  som huvudsakligen överensstämmer   
         med Svenska Kommunförbundets rekommendationer för    
         förtroendevalda 
 
Uppdragstid som kommunalt förtroendevald tillgodoräknas som pensions 
grundande tid om tiden tillgodoräknats enligt i rubriken angivna 
bestämmelser. 
 
c) Statliga pensionsbestämmelser 
 
Tid i anställning tillgodoräknas som pensionsgrundande tid om 
anställningstiden beaktats för tjänstårsberäkning enligt statliga 
pensionsbestämmelser. Härvid skall i fråga om ledigheter gälla vad som 
sägs i § 5 mom. 2 PA-KL. 
 

 
Anmärkning 1 
Med ”statliga pensionsbestämmelser” avses pensionsavtalet PA-91, äldre 
statligt pensionsavtal (PA), förordningen (1991:1427) om tjänstepension för 
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning, statens allmänna tjänste-
pensionsreglemente (SPR), tidigare för statlig arbetstagare  gällande 
pensionsreglementen, 1919 och 1949 års SPA-reglementen samt även de 
pensionsbestämmelser som från och med 1960-01-01 gäller för arbetstagare 
hos allmän försäkringskassa. 
 
Anmärkning 2 
Arbetstagare i anställning inom statlig verksamhet, som övertagits av 
kommun, får tillgodoräkna anställningstid även före 28 års ålder, som skulle 
ha beaktats för pension enligt de statliga pensionsbestämmelserna. 

 
 
 
d)  Avtal om plan för industrins och handelns tilläggspension för  

    tjänstemän mellan SAF och PTK (ITP-planen) samt  
    pensionsplaner i huvudsaklig överensstämmelse med ITP-planen 

 
 
Tid – även före 28 års ålder – som ligger till grund för fribrev 
tillgodoräknas som pensionsgrundande tid. 
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e)      Pensionsbestämmelser som huvudsakligen överensstämmer     

    med PA-KL eller med tidigare gällande kommunala pensions-   
    bestämmelser 

 
Tid som grundar rätt till livränta (fribrev) tillgodoräknas som pensions-
gru ndande tid med tillämpning av bestämmelserna under a) ovan. 
 
 
f)      Andra pensionsbestämmelser 
 
Pensionsgrundande tid tillgodoräknas enligt värderingsregler i 
tillämpningsföreskrifterna till PA-KL. 
 
 
 
Mom. 3 
 
Föreligger i fall, då tidssamordning enligt mom. 1 skall ske, rätt till förmån 
som motsvarar livränta enligt PBF på grund av den i tidigare anställning 
eller uppdrag förvärvade pensionsrätten, skall denna pensionsrätt 
tillgodogöras kommunen enligt nedan angivna regler. 
 

Anmärkning 
Med ”förmån som motsvarar livränta enligt PBF” avses t.ex. livränta enligt 
PA- KL eller äldre kommunala pensionsbestämmelser, livränta enligt statliga 
pensionsbestämmelser eller förmån på grund av pensionsförsäkring (fribrev). 

 
 
a)     Pensionsrätt enligt mom. 2 a) skall i sin helhet tillfalla  
         kommunen. 
 
 

   b)    Pensionsrätt enligt mom. 2 b–f) skall i sin helhet avräknas från  
        motsvarande pensionsförmån enligt PBF. Avräkningen sker normalt  
         per kalendermånad. Avräkningsbeloppet bestäms enligt de regler  
         som anges i tillämpningsföreskrifterna till PA-KL med däri  
         ingående beräkningsregler. Om den medförda pensionsrätten helt  
         eller delvis utbetalas i form av engångsbelopp, kan pensions- 
         myndigheten besluta om annan avräkningsperiod. Beträffande  
         medförd familjepensionsrätt sker avräkningen dock endast under tid 
         som efterlevandepension enligt PBF utbetalas. 
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Har förmån enligt a) ovan tillfallit kommunen skall kompletterings-
pensionen, efterlevandepensionen eller livräntan bestämmas så att dess 
värde uppgår till minst värdet av den medförda förmånen. Värdet av den 
medförda förmånen bestäms enligt de regler som anges i tillämpnings-
föreskrifterna till PA-KL med däri ingående beräkningsregler. 
 
 
Mom. 4 
 
Kan kommunen inte helt tillgodogöra sig den medförda pensionsrätten 
enligt mom. 3 skall den pensionsgrundande tiden enligt mom. 2 minskas i 
den omfattning som anges i tillämpningsföreskrifterna till PA-KL med 
däri ingående beräkningsregler. 
 
 
Mom. 5 
 
Förtroendevald och förmånsberättigad är skyldiga att medverka till att 
sådan pensionsrätt som avses i mom. 3 kan tillfalla kommunen. 
 

 
 
 
till § 10 mom. 1 
(om rätt till visstidspension) 
 
Villkoret ”efter fyllda 60 år” gäller inte för förtroendevald som omfattats 
av bestämmelser om visstidspension enligt PRF-KL i dess lydelse per 
2002-12-31. 
 

 
 
till § 12 a mom. 1 
(om rätt till sjukpension) 
 
Sjukpension utges till förtroendevald som inte fyllt 65 år och som med 
stöd av 4 kap. 9 § Kommunallagen på grund av sjukdom befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång eller av samma skäl inte 
omväljes, om den förtroendevalde omfattats av PRF-KL i dess lydelse per 
2002-12-31. 
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till § 13, § 13 a och § 13 b 
(om familjepension) 
 
 
Bestämmelserna om familjepension i PRF-KL i deras lydelse före  
1992-01-01 gäller alltjämt om den förtroendevalde tillträtt sitt uppdrag 
före 1992-01-01 och den förmånsberättigade 1991-12-31 var gift med den 
förtroendevalde eller den förmånsberättigade är barn eller adoptivbarn till 
den förtroendevalde. 
 
 
Vid beräkning och utbetalning av familjepension enligt föregående stycke 
skall bestämmelserna i PRF-KL före 1992-01-01 fortsätta att gälla för den 
förmånsberättigade i de avseenden som berör familjepension. 
 

Anmärkning 
Att frånskild hustru under vissa villkor äger rätt till familjepensionsförmån 
framgår av övergångsbestämmelserna till § 13 mom. 1 i PRF-KL i tidigare 
lydelse. 

 
 
 
till § 14 mom. 1 och mom. 3–5 
(om samordning mellan allmän pension och familjepension) 
 
Om övergångsbestämmelserna till § 13, § 13 a eller § 13 b blir 
tillämpliga på den förtroendevalde gäller § 14. 
 
 
till § 15  
(om familjelivränta) 
 
Bestämmelserna om familjelivränta i PRF-KL i deras lydelse före  
1992-01-01 gäller alltjämt om den förtroendevalde tillträtt sitt uppdrag 
före 1992-01-01 och den förmånsberättigade 1991-12-31 var gift med den 
förtroendevalde eller den förmånsberättigade är barn eller adoptivbarn till 
den förtroendevalde. 
 
Vid beräkning och utbetalning av familjelivränta enligt föregående stycke 
skall bestämmelserna i PRF-KL före 1992-01-01 fortsätta att gälla för den 
förmånsberättigade i de avseenden som berör familjelivräntan. 
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Bestämmelser om avgångsersättning 
 
 
§ 1 Giltighetsområde 
 
Mom. 1 
 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald för vilken gällt PBF intill av- 
gången från uppdraget och som inte får rätt till visstidspension enligt PBF 
en bart på grund av att åldersvillkoret 605 år inte är uppfyllt. 
 

 
 
§ 2  Avgångsersättning 
 
Mom. 1 
Avgångsersättning utges, efter ansökan, efter avgången från det 
ersättningsgrundande uppdraget.   
 
Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder vid 
avgången längst under följande tider: 
 
 

Uppdragstid i månader Inte fyllt 50 år Fyllt 50 
men inte 60 år 

mindre än 72 1 år 1 år 

72 men mindre än 96 2 år 2 år 

96 men mindre än 120 2 år 3 år 

120 men mindre än 144 2 år 4 år 

144 eller mer 2 år 5 år 

 

 
 
 
Rätten till avgångsersättning upphör: 
 
                                                      
5 Enligt kommunfullmäktigebeslut 2005-03-29 
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a) om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag  
             med pensionsrätt hos kommunen, 
 
b) om den förtroendevalde får rätt till egenpension enligt PBF, eller 
 
c)         vid utgången av månaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. 
 
 
Om kommunfullmäktige har återkallat ett uppdrag för en förtroendevald 
med stöd av 4 kap. 10 § Kommunallagen, kan fullmäktige besluta att 
inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna rätt helt 
skall upphöra. Om uppdraget har upphört av annan anledning än 
återkallelse och det visar sig att fullmäktige senare hade kunnat återkalla 
uppdraget med stöd av 4 kap. 10 § Kommunallagen, kan fullmäktige 
besluta att inskränka rätten till eventuell avgångsersättning eller att denna 
rätt helt skall upphöra. 
 
 
Mom. 2 
 
Underlaget för avgångsersättning utgörs av den förtroendevaldes 
årsarvode vid avgången. 
 
Avgångsersättningens nivå: 
 

Underlag (uttryckt i antal förhöjda 
basbelopp) 

0 – 20 20 – 30 

Nivå i % under första 
utbetalningsåret 

80 40 

Nivå i % därefter 70 35 

 
 
 
Mom. 3 
 
Vad som sägs i PBF § 10 mom. 3 och 4 om samordning med 
förvärvsinkomster skall även gälla för avgångsersättningen. 
 
I övrigt gäller bestämmelserna i PBF i tillämpliga delar. 
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PENSIONSBESTÄMMELSERNA FÖR FÖRTROENDEVALDA I 

LULEÅ KOMMUN 

Bilagan är kopplad till ”Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Luleå 

kommun”. 

 

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda   

• OPF-KL gäller för nytillträdda förtroendevalda politiker från och med valet 

2014. 

• PBF gäller förtroendevalda politiker som tillträtt före valet 2014. 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för  

förtroendevalda – OPF-KL 

       

Luleå kommun har antagit OPF-KL att gälla för nytillträdda förtroendevalda från 

och med valet 2014. Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas inte av 

bestämmelserna.  

 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 

 

Innehållet i OPF-KL är bland annat en följd av livsinkomstprincipen och 

arbetslinjen har tjänat som en utgångspunkt vid utformningen. Bestämmelsen ska 

underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag och 

därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och 

omställningsavtal som gäller kommun, landsting/regioner, liksom för anställda på 

arbetsmarknaden i övrigt. 

 

Pensionsbestämmelsen tillämpas på förtroendevalda, oavsett uppdragets 

omfattning. Bestämmelserna om pension innebär en avgiftsbestämd ålderspension 

som grundar sig på årliga avgifter och avgifterna uttrycks som procentuell andel 

(4,5 %) av den förtroendevaldes årsinkomst, dvs. årsarvode, 

sammanträdesersättning samt andra i uppdraget utgivna ersättningar. 

 

Kommunstyrelsen har 2015-11-30 § 297 beslutat om 100 kr som lägsta belopp för 

utbetalning av kontant pensionsavgift till förtroendevald. 

Pensionsavgift understigande 1,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp 

113



 

LULEÅ KOMMUN    Bilaga    Dnr 2 (4) 

Kommunledningsförvaltningen    
Kansliet    

    

 

(för 2014, 56 900 x 1,5 % = 854 kr) utbetalas som kontant ersättning, belopp 

understigande 100 kr utbetalas inte.   

 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 

Omställningsstödet gäller för förtroendevalda med uppdrag ≥ 40 procent av heltid 

och som lämnar uppdraget efter minst ett år. Förtroendevald ansöker hos 

Kommunen om omställningsstöd. 

 

Pensionsbestämmelse enligt PBF 

Bestämmelser om pension och avgångsersättning gäller för förtroendevalda på 

heltid, eller på betydande del av heltid, (minst 40 %) som tillträtt före valet 2014. 

 

Bestämmelserna gäller för kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens 

ordförande och vice ordförande, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, 

kulturnämnden, miljö och byggnadsnämnden, fritidsnämnden, barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden och gruppledare (fullmäktigeledamot för 

särskild verksamhet). 

 

PBF gäller även för uppdragstid före 2003-01-01 som skall medräknas i den 

pensionsgrundande tiden enligt § 5 PBF som om sådan förtroendevald 2002-12-31 

hade omfattats av Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL). 

 

Pensionsförmåner i PBF 

PBF består bland annat av följande förmåner: 

 

Avgångsersättning 

Visstidspension 

Ålderspension 

Sjukpension 

Efterlevandepension till vuxen  

Kompletterande änkepension 

Barnpension 

Livränta 

Avgångsersättning 

Förtroendevalda som inte fyllt 60 år vid avgången från förtroendeuppdraget kan 

efter ansökan få avgångsersättning. 

 

Avgångsersättningen betalas ut efter avgång. Utbetalningstidens längd beror på 

uppdragstiden och den förtroendevaldes ålder vid avgången.  
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Uppdragstid i månader Inte fyllt 50 år  Fyllt 50 men inte 60 år 

   Utbetalningstid  Utbetalningstid 

Mindre än 72   1 år   1 år 

72 men mindre än 96 2 år   2 år 

96 men mindre än 120 2 år   3 år 

120 men mindre än 144 2 år   4 år 

144 eller mer  2 år   5 år 

 

Avgångsersättning bestäms av det årsarvode den förtroendevalde hade vid 

avgången. 

 

Årsarvodet uttryckt i förhöjda prisbasbelopp  0-20 20-30 

Nivå under första utbetalningsåret   80 % 40 % 

Nivå därefter     70 % 35 % 

 

2 prisbasbelopp undantas vid samordning med förvärvsinkomst. 

 

Förtroendevald har förutom avgångsersättning i normalfallet rätt till livränta enligt 

PBF from 65 år. Förtroendevald ansöker om livränta hos KPA.   

 

Visstidspension 

Förtroendevalda som fyllt 60 år men inte 65 år när de avgår från 

förtroendeuppdraget, kan få visstidspension om uppdraget i kommunen 

varat minst 3 år. Förtroendevald ansöker hos Kommunen. 

 

Pensionens storlek beror på uppdragets längd och de årsarvoden som betalats ut 

de två kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel visstidspension krävs 12 års 

uppdragstid. 

 

2 prisbasbelopp undantas vid samordning med förvärvsinkomst. 

PBF § 5, 10 

 

Ålderspension 

Från 65 år övergår visstidspensionen till en ålderspension. Till den som avgår från 

sitt uppdrag vid 65 års ålder eller senare, utbetalas ålderspension direkt. 

 

För hel pension krävs 12 års uppdragstid. Endast uppdragstid i kommunen är 

pensionsgrundande. Pensionen skall samordnas med allmän pension. 

Pensionsnivån fastställs enligt PBF § 9. 
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Sjukpension 

Sjukpension utges efter ansökan till förtroendevald som får rätt till förtidspension 

eller sjukbidrag enligt AFL.  

PBF § 12 a 

 

Efterlevandepension till vuxen  

Om en förtroendevald avlider kan en efterlevande make/maka, registrerad partner, 

eller sambo enligt PBFs regler, få efterlevandepension. Pensionen betalas ut under  

5 år. Om levnadsförhållanden ändras, kan rätten till pension upphöra. 

PBF § 13 

 

Kompletterande änkepension 

Kompletterande änkepension betalas ut enligt särskilda regler, efter en 

förtroendevald som avlider och har ett genomsnittsarvode (årsmedelpoäng) som 

överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp.  

PBF § 13 a 

 

Barnpension    

Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år, eller om de studerar till 

och med juni månad det år de fyller 20 år.  

PBF § 13 b mom. 3. 

 

Livränta 

Rätt till livränta föreligger om den förtroendevalde innehaft sitt 

pensionsgrundande uppdrag minst 3 år och avgått från detta uppdrag utan att ha 

rätt till egenpension enligt PBF. 

PBF § 15 

 

Förtroendevalda med uppdrag understigande 40 % av heltid (fritidspolitiker)  

Förtroendevalda som inte omfattas av ovanstående pensionsbestämmelser, 

erhåller i stället ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån genom en årlig 

pensionsavgift på 3,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.  

 

Begäran om ersättning ska göras av den förtroendevalde. Den förtroendevalde ska 

visa att förtroendeuppdraget medfört minskat tjänstepensionsintjänande. 

PBF § 1 mom 2 c 

 

Pensionsavsättningen ändras from intjänandeåret 2015 till 4,5 % enligt KAP-KL. 
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Yttrande på Reviderade beskrivningar av 
riksintresseområden kulturmiljö, Luleå kommun
Ärendenr 2017/844-1.3.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande på förslaget om 
Reviderade beskrivning av riksintresseområden kulturmiljö, Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Norrbotten har lämnat en remiss med förslag på förändringar 
av riksintresseområden för kulturmiljö i Luleå kommun. Förslaget innefattar 
förändrade avgränsningar för vissa områden, borttagande av ett område 
(Strömsund) och nytt tillkommande område (Notviken) samt nya beskrivning 
av riksintressets uttryck.

Luleå kommun har tagit del av förslaget och lämnar följande synpunkter:
 Den föreslagna strukturen gör det lätt att ta del av och förstå 

riksintressets uttryck och bidrar till stöd vid handläggning av ärenden. 
Beskrivningarna kan tydliggöras ytterligare genom att avgränsningen 
för område av riksintresse redovisas i anslutning beskrivningen.

 Luleå kommun är positiv till länsstyrelsens försök att beskriva vilka 
typer av åtgärder som kan innebära påtaglig skada på det enskilda 
riksintresset.

 Länsstyrelsen bör i det fortsatta arbetet ta hänsyn till möjligheten att 
utveckla områdena Notviken och Rödkallen för att områdena även på 
sikt ska kunna användas och vara tillgängliga för allmänheten.

 Benämningen Brf Järnet (Svartöstaden) är svårtolkad eftersom det 
avser en tidigare fastighet och bostadsrättsförening som inte längre 
finns.

 Länsstyrelsen bör i det fortsatta arbetet utreda avgränsningen eller 
beskrivningen av påtaglig skada för Brf Järnet i Svartöstaden för att 
säkerställa ändamålsenlig användning med hänsyn till risk för 
människors hälsa och säkerhet och SSAB:s fortsatta verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelserna har fått i uppdrag att se över beskrivningar och 
avgränsningar för områden av riksintressen för kulturmiljö över hela landet. 
Med anledning av detta har länsstyrelsen i Norrbotten valt att arbeta med 
områden av riksintresse inom Luleå Kommun som pilot för att, med dagens 
synsätt, beskriva och analysera kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer.
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Utpekandena av områdena gjordes ursprungligen i samband med att Plan- 
och bygglagen kom i slutet av 1980-talet. Vissa mindre uppdateringar framför 
allt begreppsmässigt har gjorts under åren, men nu är det ett mer samlat 
grepp som tas. Kulturmiljön och landskapet är kopplade både till EU-
lagstiftning (Europeiska landskapskonventionen, 2000) och nationell 
lagstiftning enligt 3 kap, 6 § Miljöbalken. I arbetet med miljömål och 
hushållningsbestämmelser är det viktiga arbetet att värna och utveckla dessa 
värden som är av nationell betydelse.

Remissen som kommit in för Luleå handlar om förändringar av avgränsningar 
för vissa områden, borttagande av ett område (Strömsund) och nytt 
tillkommande område (Notviken) samt om beskrivning av områdena 
innehållande:

1. Motivering till områdets riksintressestatus, beskrivning av det 
historiska och nationella sammanhanget. 

2. Redovisning av riksintressets uttryck (värden) i ord och bild.
3. En exempellista på vad ”påtaglig skada” skulle kunna vara på 

riksintresset. Det är inte en totallista utan något som förhoppningsvis 
kan vara till vägledning i bedömningen om det planerade kan ge 
upphov till skada.

Kvalitet & samhällsutveckling, stadsbyggnadsförvaltningen samt miljö- och 
byggnadsförvaltningen har tagit del av förslaget och lämnar följande 
synpunkter till länsstyrelsen.

Struktur
Den föreslagna strukturen gör det lätt att ta del av och förstå riksintressets 
uttryck. Det skapar en möjlighet att använda motiv och beskrivningar som 
stöd för bedömningar och ställningstaganden vid handläggning av ärenden. 
Beskrivningarna av riksintressets uttryck kan även användas som underlag 
för en tidig dialog med exploatörer avseende anpassning till de 
kulturhistoriska värdena. För att underlätta kommunikationen med 
medborgarna ser vi gärna att avgränsningen för område av riksintresse finns 
som baksida till beskrivningen.

Lagen anger att områden av riksintresse för kulturmiljön så långt möjligt ska 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Påtaglig skada 
kan vara svår att definiera. Därför är Luleå kommun positiv till länsstyrelsens 
försök att beskriva vilka typer av åtgärder som kan innebära påtaglig skada 
på det enskilda riksintresset. Länsstyrelsens beskrivningar är dock endast 
exempel och det kan även finnas andra åtgärder som kan innebära påtaglig 
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skada. Trots detta bedömer Luleå kommun att beskrivningarna kan bidra till 
att underlätta handläggningen av ärenden inom område för riksintresse.

Nya och/eller ändrade områden och beskrivningar
Länsstyrelsen föreslår ändringar för avgränsning av ett antal områden av 
riksintresse. Länsstyrelen föreslår även att ett område tas bort (Strömsund) 
och att ett helt nytt område (Notviken) läggs till. De föreslagna ändringarna 
bedöms vara motiverade utifrån att riksintresset ska värna uttryck som är 
synliga i landskapet. Vissa av ändringar kan dock få konsekvenser som 
kommunen vill uppmärksamma länsstyrelsen på.

Notviken
Luleå kommun delar Länsstyrelsens uppfattning att Notvikens verkstäder har 
höga kulturhistoriska värden. Det är även ett område som med stor 
sannolikhet kommer att omvandlas och behöva fungera för andra 
användningar. Generellt anser kommunen att kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer ska bevaras och förstärkas men även användas. Med 
anledning av detta bör beskrivningarna av riksintresset möjliggöra en 
funktionell utveckling av området. Bortrivning av bangården anges i förslaget 
innebära påtaglig skada av riksintresset. Kommunen bedömer att bangården 
begränsar en trolig omvandling och att riksintressets uttryck och läsbarhet kan 
säkerställas även om bangården endast delvis finns kvar i fysisk form.
Fastigheterna med arbetar- och tjänstemannabostäder har efter beslut om 
förhandsbesked i miljö- och byggnadsnämnden getts rätt att styckats av till 
enskilda ägare. Området är inte detaljplanelagt.

Rödkallen
Länsstyrelsen föreslår en utvidgad avgränsning för riksintresseområdet för att 
även innefatta vattnet i syfte att bevara de vrak som finns i anslutning till ön. 
Luleå kommun har som ambition att göra hamnen på Rödkallen tillgänglig för 
turbåtstrafik genom att förstärka hamnen och eventuellt muddra. I 
förslagstexten anges att muddring som påverkar skeppsvraken innebär 
påtaglig skada på riksintresset. I det här läget kan kommunen inte bedöma om 
muddring till hamnen kan komma att påverka ett eller flera vrak. Kommunen 
anser dock att det är värdefullt att öka allmänhetens tillgänglighet till ön och 
möjligheten för fler att ta del av den kulturhistoriska miljön.

Svartöstaden
Benämningen Brf Järnet är svårtolkad eftersom det avser en tidigare fastighet 
och bostadsrättsförening som inte längre finns.
Länsstyrelen har i förslaget angett att rivning eller förvanskning av 
flerfamiljshus inom området för Brf Järnet innebär påtaglig skada på 
riksintresset. De föreslagna begränsningarna överensstämmer inte med 
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gällande detaljplaner (a 432 och a 433) som anger kontor, småindustri eller 
hantverk för de delar som ligger närmast SSAB och möjliggör rivning och 
nybyggnation. Syftet med detaljplanerna är att begränsa risken för negativ 
påverkan på människors hälsa och säkerhet genom att inte tillåta bostäder. 
Syftet är även att säkerställa fortsatt verksamhet inom SSAB-området. 
Befintliga byggnader är inte ändamålsenliga för den i detaljplanerna reglerade 
verksamheten.
Enligt ovanstående resonemang om att värdefulla kulturmiljöer ska bevaras, 
förstärkas och även användas anser Luleå kommun att avgränsningen eller 
beskrivningen för Brf Järnet bör ta hänsyn till vad som är rimligt att bevara för 
en ändamålsenlig användning av marken i framtiden.

Beslutsunderlag
Utkast till informationsblad för varje område (Länsstyrelsen Norrbotten)
Kartblad för varje område (Länsstyrelsen Norrbotten)
Sammanställning av ändringar och tillägg (Länsstyrelsen Norrbotten)

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
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Sammanställning av ändringar i riksintressebeskrivningar och -avgränsningar. Riksintresse kulturmiljö Luleå kommun

kvar
som Ri

ändrad
gräns

omr.
minskats
(-)-

omr.
utökats
(+) kommentar gräns uttryck i gällande beskrivning tillagt uttryck struket uttryck

Avan
BD8 ja ja  (-) 

de 2 byarna delas
och stora
odlingsmarker utan
visuell kontakt med
byn stryks.

Två byar som är belägna på mindre
moränåsar intill älven och omgivna av
öppna odlingsmarker.
äldre, välbevarade gårdsmiljöer med
norrbottensgårdar, bagarstugor,
ladugårdar, uthus och bodar. Äldre drag i
odlingslandskapet -öppna diken,
åkerholmar och ladlandskap. (Området
berör även Bodens kommun)

vägnät, vägrum,
klungby, insprängda
odlingslotter mellan
gårdarna, avsaknad
av gränsmarkerande
staket etc bland den
trad bebyggelsen  -

Avafors
 BD 41 ja ja  (-) 

den generösa
gränsdragningen
svår förstå på plats

Masugnsruin, slaggvarp, rostugnar,
husgrunder och slåtterängar. källargropar  -

Gammel-
stad BD 40 ja ja  (+)

gräns i möjligaste
mån  sammanfalla
med buff zon, & en
mindre exakt
avgräsning

Kyrkmiljön med 1400-talskyrkan, som är
den största medeltida kyrkan i Norrland,
lämningar efter medeltida prästgård,
sockenmagasin. Planmönstret med rester
av de gamla landsvägarna, ett
oregelbundet gatunät av närmast
medeltida karaktär, tomtstrukturer och
öppna platser. Den småskaliga enkla
kyrkstadsbebyggelsen. Öppna områden
runt kyrkstaden. Silhuetten, anblick från
det omgivande landskapet, utblickar mot
älven och stadens tidigare hamn.

kyrkstadens
allmänningskaraktär
utan gränsmarkörer,
kulturlager
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Gäddvik
 BD 46 ja ja  (-) 

område väst om nya
bron struken på
sydsidan, småbruk
mot Karslvik på
norrsidan  

Odlingslandskapet, rika laxfisketraditioner
med bevarade sjöbodar och i övrigt ett rikt
inslag av
välbevarad bebyggelse

bågbron som
koppling till
kustlandsvägen och
gästgiveritraditionen,
sydsidans
radbykaraktär,
ladlandskap

Hindersön
BD 48 ja ja  (-) 

fokus på  bykärnan
som en levande,
äldre jordbruksby
med sina
fiskehamnar, som
repr. den
traditionella
försörjningsbasen  i
skärgården  och
ryms i ett område i
st för 3 delområden

Odlingslandskapet och den spridda
byabebyggelsen med långsträckta
norrbottensgårdar och månghus system,
sjöbodar och båthus. En restaurerad
kalkugn byggd år 1900, kalksten bröts
under lång tid på ön. Lämningar efter
järnmalmsbrytning på lokalt initiativ från
slutet av 1800-talet. Gruvhål, husgrunder,
ett kruthus och en minnessten.

Betespräglad
skogsmark,
vägsystemet, det
tidiga 1900-talets
gårdar i  bykärnan.
Gistgårdar.

 En restaurerad kalkugn
byggd år 1900, kalksten
bröts  under lång tid på
ön. Lämningar efter
järnmalmsbrytning på
lokalt initiativ från
slutet av 1800-talet.
Gruvhål, husgrunder,
ett kruthus och en
minnessten.

Karlsvik
BD 45 ja ja  (+)

smärre justeringar i
norr f a fånga in
rester av linbana,
massafabrik etc, i SÖ
för att sära området
från Gäddvik.

Spinkkajer, ångsågslämningar, lämningar
efter järnverket, kolningsområde,
lämningar
efter kolkaj och järnkaj, massamagasin,
massatorkeri, pråmlänning, banvallar och
samhällsbebyggelsen som speglar den
sociala skiktningen och är kopplad till den
industriella verksamheten

trädbeståndet inom
bebyggelseområdet,
skolan,
transformatorstation
på Gäddvikssidan,
siktlinjer massamagasin brunnit, 

Melder-
stein
BD 42 ja ja  (-) 

justerat gränser till
en mer
sammanhållen miljö,
då vi inte kan se
motivet till olika
tentakler i tidigare
avgränsnnig

Herrgård, kanal, lämningar efter
stångjärnssmedja, husgrunder samt det
omgivande odlingslandskapet.Strömsund

parken kring
herrgården
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Notviken nytt, förslag 

Rödkallen
 BD 39 ja ja  (+)

vill fånga in de
många vraken som
visar 

Kapell från år 1800, vilket tjänat som
sjömärke. Fiskarstugor, lotsstation och en
fyr av Heidenstamtyp, labyrinter.

Selet
 BD 44 ja nej  -

Masugnsruin, rostugnar, husgrunder,
lämningar efter stångjärnssmedja,
kvarnplats samt omgivande
odlingslandskap. 

allékantade gamla
vägen till Avan där
bruket hade sin
utskeppningshamn.  -

Småskär
BD 49 ja ja  (+)

för att bättre fånga
in vattnets
betydelse, den
skyddade
naturhamnen   och
inseglingsleden

Fornlämningsmiljöer bestående av
labyrinter, tingsplats, fundament för
sjömärken, gistgårdar och
bebyggelselämningar.
Fiskelägesbebyggelse och kapell från 1720-
talet.

landskapsrum och
bebyggelsestruktur
inom fiskeläget 

Strömsund
BD 43 nej utgår  -  -  -

Masugnsruin, rostugnar, kanalrest,
husgrunder, dammvall samt slaggvarpar.  -
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Svartö-stan
BD 47 ja ja  (-) 

Den nya
bebyggelsen kring
gamla
disponentvillan har
förändrat
områdeskaraktären
så att miljön inte
längre kan avläsas i
denna del, som
därför strukit.

"Kåkstaden" som tillkom genom att skogsmark
inköptes på privat initiativ, styckades i tomter
och bebyggdes som en följd av den bostadsbrist
som uppstod efter Luleå stads brand 1887.
Gatunät och tomtindelningar. Bebyggelsens
karaktär med enkla självbyggen i trä,
bostadshus och uthus på tomter som också gav
utrymme för grönsaksodling och viss
husdjurhållning. Affärer och annan service,
skola och folkrörelsebyggnader.
Byggnadsbeståndet av tjänstebostäder för
tjänstemän vid LKAB och dåvarande
Norrbottens järnverk som speglar den sociala
skiktningen i samhället. Kontakten med vattnet
och de industriella verksamheterna i
omgivningarna, med mamlmhamn, järnvägar
och olika industrianläggningar. "kåkstad" utgår
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Kvalitet & Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-06-29

 
2017/794-1.3.1.1

Sara Palmman

Förslag till yttrande, SOU 2016:87 Bättre skydd mot 
diskriminering
Ärendenr 2017/794-1.3.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Regeringskansliet har remitterat betänkandet Bättre skydd mot diskriminering 
(SOU 2016:87). Kvalitet & samhällsutveckling har tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen handlagt ärendet och föreslår att Luleå kommun 
lämnar följande yttrande. 

Luleå kommuns yttrande 
När det gäller arbetet på lokal nivå anser Luleå kommun att de ideella 
antidiskrimineringsbyråerna har en mycket betydelsefull funktion och 
instämmer i utredningens förslag om att byråerna även i framtiden ska få 
statligt bidrag. 

Inom skolans område delas ansvaret för tillsynen gällande diskriminering och 
kränkning av barn mellan Diskrimineringsombudsmannen (DO) och 
Skolinspektionen. I betänkandet föreslås att diskrimineringslagens regler som 
rör skollagsreglerad verksamhet ska föras över till skollagen och där 
samordnas med reglerna om åtgärder mot kränkande behandling. Förslaget 
innebär att det är en myndighet, Skolinspektionen, som utövar tillsyn istället 
för dagens två. 

Luleå kommun anser att en samlad lagstiftning blir tydligare och underlättar 
för dem som tillämpar regelverken. Det blir också lättare för barn, elever och 
vårdnadshavare att hitta stöd i frågor som rör trakasserier, kränkande 
behandling och diskriminering. Luleå kommun instämmer därmed i 
utredningens förslag om att regleringen i diskrimineringslagen som rör 
skolans område ska flyttas över till skollagen och samordnas med reglerna om 
skydd mot kränkande behandling.

Beslutsunderlag
 SOU 2016:87 Bättre skydd mot diskriminering
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Sara Palmman

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati

Beslutet skickas till
Kulturdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
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Anne-Mari Angeria

Kansliets förslag till till yttrande över 
kulturdepartementets remiss: Nästa steg? Förslag för en 
stärkt minoritetspolitik (SOU:2017:60) 
Ärendenr 2017/967-1.3.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt yttrande till remissen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått delbetänkandet (SOU 2017:60) ”Nästa steg? Förslag för 
en stärkt minoritetspolitik” för yttrande. Kommunledningsförvaltningen har 
berett remissvaret och inhämtat synpunkter från socialförvaltning och barn- 
och utbildningsförvaltning. Socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden har av tidsskäl inte behandlat remissen.

Kommittén har haft i uppdrag att genomföra en sammanhållen analys av 
minoritetspolitiken, att se över minoritetslagen (2009:724) samt att utreda ett 
antal särskilda frågor. Två bedömningar har gjorts när det gäller 
minoritetspolitiken.

Den första bedömningen är att minoritetspolitiken behöver inriktas i större 
utsträckning på överföringen av språk och kultur mellan generationerna och i 
synnerhet bör frågor som rör språkrevitalisering och ungdomars delaktighet 
prioriteras. 

Den andra bedömningen är att minoritetspolitiken behöver integreras bättre 
inom andra politikområden. Utredningen konstaterar att minoritetspolitiken 
är sektorsöverskridande, men att den alla samhällsnivåer riskerar att hamna i 
ett ”stuprör” vid sidan av andra politikområden. Regeringen och övrig 
offentlig verksamhet bör sträva efter att i ökad grad integrera de 
minoritetspolitiska frågorna inom övriga sektorsområden. Två förslag tar 
särskilt sikte på detta, nämligen att regleringen av de nationella 
minoriteternas rättigheter inom förskolan och äldreomsorgen ska överföras 
från minoritetslagen till skollagen respektive socialtjänstlagen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen välkomnar detta och anser 
att lagen får bättre genomslagskraft i deras verksamheter på så sätt.

Beskrivning av ärendet
Utredningen har bland annat analyserat varför 17 § och 18 § i minoritetslagen, 
som reglerar rätten att erbjudas förskola och äldreomsorg i 
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förvaltningsområden, tillämpas på olika sätt av kommunerna. Utredningen 
konstaterar att kommunerna har varit restriktiva i tolkningen av lagens 
bestämmelser år efter år och att det finns skäl att förtydliga bestämmelserna. 
Förslag som berör förvaltingsområden är att lagens nuvarande form 
”minoriteterna har rätt till äldreomsorg/förskola helt eller delvis” ändras till 
”helt eller väsentlig del” och genom uttrycket väsentlig del görs en direkt 
koppling mellan kommuners skyldigheter och Sveriges internationella 
åtaganden. 

Idag finns gott om finsktalande personal och meänkielitalande personal men 
brist på samisktalande personal oroar verksamheterna. Utredningen 
innehåller förslag både för fortbildning av personal och att införa 
gymnasieutbildningar med minoritetsspråksinriktning. Utredningen 
innehåller även en reglering av utträde ur förvaltningsområde som ej varit 
möjligt tidigare. Statsbidraget kan användas till fortbildning av personal. 

Verksamheterna nämner också det pågående generationsskift bland finskt- 
och meänkielitalande personal. Samtidigt har t.ex. den sverigefinska 
minoriteten ett stort intresse att lära sig språket, 300 barn/ungdomar läser 
finska i Luleå kommun. Kommunens verksamheter måste bli bättre på att 
marknadsföra där efterfrågan finns så att ungdomarna ser nyttan med att läsa 
språket vidare. 

Utredningen föreslår också språkcentrum för meänkieli och finska och även 
en ny uppföljningsmyndighet. En geografisk samlokalisering av 
språkcentrum för meänkieli och den nya uppföljningsmyndigheten skulle 
kunna vara i linje med det som Parlamentariska landsbygdskommittén 
konstaterat (SOU 2017:1), nämligen att staten som arbetsgivare behöver ta 
större ansvar för landsbygdernas utveckling.   

Beslutsunderlag
 Delbetänkande av utredningen om en stärkt minoritetspolitik , Nästa 

steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:60
 Luleå kommuns yttrande till remissen

Anne-Mari Angeria
Samordnare

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar/nämnder 
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Svar på kulturdepartementets remiss: Nästa steg? Förslag 
för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 
KLF 2017/967.1.3.1.5 

Kommunens ställningstagande
Luleå kommun har fått delbetänkandet (SOU 2017:60) ”Nästa steg? Förslag för 
en stärkt minoritetspolitik” för yttrande. Luleå kommun delar den generella 
bilden och analysen av minoritetspolitiken som ges i utredningen och 
välkomnar utredningens förslag för en stärkt minoritetspolitik. 
Luleå kommun vill framföra följande synpunkter. 

Sammanfattning
Utredningen föreslår att minoritetspolitiken inriktas i större utsträckning på 
överföringen av språk och kultur mellan generationer och revitaliseringen av 
nationella minoritetsspråk. För att kommunen ska lyckas med sitt 
revitaliseringsuppdrag inom förskolan är det dock ytterst viktigt att 
Skolverket får det föreslagna uppdraget att ta fram metodstöd och verktyg för 
revitalisering och kan erbjuda kompetensutveckling/fortbildning av 
förskolepersonal.  

Minoritetspolitikens integrering inom andra politikområden är också viktigt. 
Förslaget om att överföra reglering av nationella minoriteters rättigheter inom 
förskolan och äldreomsorgen från minoritetslagen till skollagen respektive 
socialtjänstlagen är mycket bra. Det underlättar beslut och verkställighet när 
bestämmelser finns samlade i verksamheternas huvudlagstiftningar. 

Det allra viktigaste för minoritetsspråkens överlevnad är tillgång till personal 
som talar nationella minoritetsspråk. Brist på lärare är ett faktum och det 
behövs krafttag för att få igång en fungerande utbildning i nationella 
minoritetsspråk.

Avsnitt 4 Utvärdering av minoritetslagstiftningen 
Förslaget om dokumenterade minoritetspolitiska mål och riktlinjer är bra. 
Men det är inte tillräckligt för att nå nationellt likvärdigt angrepssätt. Målen 
behöver utvecklas till mätbara mått som kan användas i öppna jämförelser.  

Luleå kommun delar inte utredningens uppfattning att det nuvarande 
statsbidraget till kommunerna har varit i överkant. Utredningen konstaterar 
att en förhållandevis liten del av statsbidraget har använts till förskola och 
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äldreomsorg. Luleå kommun vill uppmärksamma att det inte har funnits 
kvalitetssäkrad kompetensutveckling eller fortbildning i dessa områden. 

Avsnitt 6 Förskola på minoritetsspråk
Det är ett mycket bra förslag att Skolverket får i uppdrag att ta fram stöd till 
verksamheterna där ett förtydligat uppdrag konkretiseras. Skolverkets 
engagemang ger nationella minoritetsfrågorna högre status och skulle 
effektivisera och intensifiera kommunernas arbete. 

Det är viktigt att revitaliseringsbegreppet förtydligas i stödmaterial och införs 
i läroplanen. Språkinlärning gällande nya språk och språkundervisning ingår 
inte i läroplanen för förskolan. Begreppet revitalisering kan ej stå i 
motsättning till övriga styrdokument gällande förskolans uppdrag. Förskolans 
uppdrag med alla barn behöver kunna hållas ihop även för barn med 
nationella minoritetsspråk. Om undervisning i nya språk ska föras in i former 
mer liknande skolans uppdrag, och därtill i stor tidsomfattning, behöver 
förskolans uppdrag omformuleras för en sammanhållen helhetsbild. 

Stödmaterialet ska ha en flexibilitet i förslag och metoder så att verksamheten 
kan anpassas efter tillgång till språkkunnig personal och lokala 
förutsättningarna. Förtydliganden ska även omfatta vad som ska gälla i 
förskoleklass som är en egen skolform där uppdraget gällande 
språkutveckling och lärande enligt förskolans läroplan och Skollagen är 
detsamma. Förskoleklassens uppdrag ingår inte i lagstiftningen om nationella 
minoriteter. Här finns inte revitaliseringsbegreppet idag. 

För att förskolorna ska kunna arbeta effektivt med revitalisering behövs stöd, 
verktyg och metoder. I dag saknas kvalitetssäkrad kompetensutveckling och 
kunskap om revitalisering - vilka metoder som finns och vilka resultat är 
möjliga att uppnå. Det saknas en motor, som bidrar med forskningsbaserad 
kunskap, idéer och verktyg. Varje kommun eller enskilda anställda uppfinner 
hjulet själva, vilket leder till ojämn kvalitet och ineffektiv användning av 
resurser.  

Utredningen föreslår att lagen ändras så att den nuvarande laglydelsen ”hela 
eller delar av verksamheten” förtydligas med hela eller väsentliga delar. Vad 
väsentlig del innebär måste förtydligas. Utredningen nämner 
expertkommittens fastställda miniminivå sex timmar i veckan som riktlinje. 
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Det finns olika utmaningar med respektive språk. Luleå kommun har gott om 
finsktalande och meänkielitalande förskolepersonal. Men brist på utbildad 
pedagogisk personal med adekvata samiska kunskaper kan göra det svårt att 
leva upp till lagens krav i praktiken.  Även pågående generationsväxling i 
personalen leder till att vi tappar meänkielitalande personal i framtiden. För 
att kommunen ska klara av sitt uppdrag är det ytterst viktigt att de föreslagna 
utbildningsinsatserna kommer i gång både på gymnasie- och högskolenivå 
inom kort. 

Begreppet kulturarvsspråk fungerar inte bra då det ej skiljer ut de nationella 
minoriteterna från andra kulturella och språkliga grupper där man också 
ärver kultur och språk. Begreppet leder tanken fel och riskerar att orsaka 
missuppfattning, diskussion och konflikt. 

Avsnitt 7 Äldreomsorg på minoritetsspråk
Luleå kommun välkomnar förslaget att Socialstyrelsen utarbetar en 
vägledning för att få en enhetlig tillämpning av reglerna för äldreomsorg på 
minoritetsspråk. 

Brist på personal inom äldreomsorg är inte ett problem förbehållet för 
verksamheter som bedrivs på nationella minoritetsspråk. Rekryteringsbehovet 
inom äldreomsorgen är stort och förväntas öka under överskådlig tid. Ofta 
finns personal som talar minoritetsspråk inom verksamheten dock är det 
problematiskt att få ihop logistiken gällande schemaläggning vilket kan 
medföra ökade kostnader.

Om tio år beräknas antalet finsktalande brukare i äldreomsorgen öka 
samtidigt som antalet finsktalande personal minskar. Redan idag finns brist 
på samisktalande personal vilket kan leda till svårigheter att verkställa 
äldreomsorg på samiska i samma omfattning som finska och meänkieli. 

Avsnitt 8 Tillgång till personal med språk- och kulturkompetens 
Idag finns det gott om både finsktalande och meänkielitalande personal i 
Luleå kommun men det pågår ett generationsskifte.  Bristen på personal med 
kompetens i nationella minoritetsspråk förväntas öka de kommande åren. Det 
är en utmaning för kommunen för att långsiktigt säkerställa tillgången till 
språkkunnig och kulturkompetent personal.  Att synliggöra behovet av 
personal inom äldreomsorg och förskola med språk- och kulturkompetens 
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kan vara ett bra sätt att inspirera studenter som på grundskolenivå läser något 
nationellt minoritetsspråk. Uppdragsutbildningar och utvecklade gymnasie- 
och yrkesprogram är ett verktyg för att få ett nationellt likvärdigt 
angreppssätt. 

Utredningens förslag att en nyinrättad uppföljningsmyndighet får ett 
övergripande ansvar för att följa och informera om utbildning samt andra 
möjligheter till kompetensutveckling är ett led i rätt riktning men knappast 
tillräckligt. 

Minoritetsspråk bör ses som en merit vid rekrytering och bör tas i beaktande 
vid lönesättning. 

Avsnitt 9 De nationella minoriteternas behov inom hälso- och sjukvård 
Luleå kommun välkomnar förtydliganden i lagen vad som gäller de nationella 
minoriteternas rättigheter inom vården. Kommunen får hantera väldigt 
många samtal och frågor från kommunmedborgare som gäller just deras 
språkliga rättigheter inom vården.   

Avsnitt 10 Utvärdering av samisk språkcentrumen 
Luleå kommun anser att behovet för meänkieli språkcentrum är akut. Brist på 
metoder och läromedel försvårar revitaliseringen och varje år som går tappar 
vi potentiella förstaspråkstalare. 

Meänkieli har drabbats hårt av tidigare försvensknings- och 
assimileringspolitiken och språkcentrum behövs för att genom riktat stöd 
försöka återupprätta språken och deras talare. Ett språkcentrum behövs för att 
i första hand stötta familjernas arbete med revitalisering men behövs även för 
att stötta kommunernas arbete. 

Luleå kommun stödjer förslaget att språkcentrum lokaliseras på ett område 
där meänkieli är ett levande språk. 

För Luleå Kommun

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde
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Förslag till samverkan med Piteå kommun om 
kostproduktion
Ärendenr 2017/1050-1.4.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Avsiktsförklaring om 

samverkan för kostproduktion mellan Luleå och Piteå kommun samt 
2. uppdra till kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) att underteckna 

avsiktsförklaringen, senast den 30 september.

Sammanfattning av ärendet
Region Norrbotten har aviserat att de inte avser att fortsätta samarbetet med 
Luleå kommun om kyld mat, varför en ny samverkanspart från och med år 
2019 söks. Luleå kommun undersöker möjligheten att samverka med Piteå 
kommun. 

Piteå har ett av landets modernaste produktionskök, Öjebyns Produktionskök, 
med kapacitet att utöka produktionen under förutsättning att vissa 
investeringar sker. Produktionsköket har en effektiv och kvalitetssäkrad 
process för måltidsproduktion samt en väl fungerande kostorganisation. 

En gemensam förstudie har påbörjats med syfte att utreda förutsättningar för 
samverkan. Konceptet innebär att kommunerna bildar en gemensam nämnd 
för kostproduktion som tillgodoser båda kommunernas behov av maträtter till 
särskilt och ordinärt boende. Förstudien visar att förutsättningar finns och 
därtill goda möjligheter för ett givande samarbete för båda parter. 

Parternas målsättning är att skapa en långsiktig samverkan där den 
gemensamma nämnden ansvarar för att tillhandahålla maträtter till särskilt 
och ordinärt boende i Luleå och Piteå kommun producerade vid Öjebyns 
Produktionskök. Samverkan ökar möjligheterna att klara välfärdsuppdraget 
och öppnar upp för samarbete på flera områden. 

Under 2017 färdigställs ett slutgiltigt beslutsunderlag bestående av bland 
annat 

 gemensam nämnd
 samverkansavtal
 reglemente
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Med avsiktsförklaringen som utgångspunkt ska respektive kommun senast 
den 31 december 2017 förslå kommunfullmäktige att besluta om att inrätta en 
gemensam nämnd för tillhandahållande av kylda maträtter samt fastställa 
samverkansavtal och reglemente.

Beslutsunderlag
 Avsiktsförklaring mellan Luleå och Piteå kommuner avseende 

kostproduktion

Mikael Lekfalk
kommundirektör

Beslutet skickas till
Socialnämnden, ekonomikontoret, Piteå kommun
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Avsiktsförklaring avseende samverkan genom gemensam 
nämnd mellan Luleå och Piteå kommun rörande kylda 

maträtter 

1. Parter

Piteå kommun, org nr. 212000-2759, Svartuddsvägen 1, 941 85 Piteå (nedan kallad ”Piteå”),

Luleå kommun, org nr. 212000-2742, Rådstugatan 11, 973 21 Luleå (nedan kallad ”Luleå”).

Parterna benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt ”Parterna” och denna 
avsiktsförklaring som ”Avsiktsförklaringen”.

2. Bakgrund och förutsättningar

Socialförvaltningen i Luleå har ett behov av att säkerställa produktion och avhämtning av 
kylda maträtter till särskilt och ordinärt boende i kommunen då rådande förhållanden 
kommer att ändras från och med 1 februari 2019. 

Piteå har ett av landets modernaste produktionskök, Öjebyns Produktionskök, med kapacitet 
att utöka produktionen under förutsättning att vissa investeringar sker. Produktionsköket har 
en effektiv och kvalitetssäkrad process för måltidsproduktion samt en väl fungerande 
kostorganisation. 

En gemensam förstudie har påbörjats med syfte att utreda förutsättningar för samverkan 
mellan Parterna genom en gemensam nämnd. 

Förstudien visar så här långt att förutsättningar finns och därtill goda möjligheter för ett 
givande samarbete för båda parter. 

Båda parter är genom denna Avsiktsförklaring överens om att inleda samarbetet för att 
inrätta en gemensam nämnd samt att Parterna därigenom erhåller med detta förenliga 
kostnader. 

3. Målsättning

Parternas målsättning är att skapa en långsiktig samverkan där den gemensamma nämnden 
ansvarar för att tillhandahålla kylda, välsmakande, näringsriktiga och kvalitetssäkrade 
maträtter till särskilt och ordinärt boende i Luleå och Piteå producerade vid Öjebyns 
Produktionskök. Samverkan ökar möjligheterna att klara välfärdsuppdraget och öppnar också 
upp för samarbete på flera områden.
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4.  Åtagande för fortsatt samverkan

Den gemensamma förstudien ska utgöra utgångspunkt för Parternas fortsatta samverkan.  

Med Avsiktsförklaringen som utgångspunkt ska Parterna senast den 31 december 2017 
föreslå respektive fullmäktige besluta att inrätta en gemensam nämnd för tillhandahållande 
av kylda maträtter producerade vid Öjebyns Produktionskök och fastställa samverkansavtal 
samt reglemente för den gemensamma nämnden. Parterna är överens om att det ligger i 
båda Parters intresse att påskynda processen.

I samtal mellan Parterna  företräds respektive kommun av kommunchef Ylva Sundkvist och 
kommundirektör Mikael Lekfalk. Parterna åtar sig att inrätta en gemensam styrgrupp samt 
även att bilda varsin projektorganisation för genomförandet. Den operativa projektledningen 
för respektive kommuns projekt ska uppdras att finna former för att löpande hantera 
gemensamma frågor. 

5. Särskild överenskommelse rörande kostnader och investeringar

Parterna är överens om att kostnader som uppstår innan Avsiktsförklaringen har godkänts 
ska belasta respektive kommun. 

Under projektgenomförandet, det vill säga efter Avsiktsförklaringens undertecknande, ska 
kostnader godkännas av den gemensamma styrgruppen, enligt punkt 4 ovan. 

För det fall att samverkan inte kommer till stånd  ska en fördelning av kostnader ske enligt 
följande:

 Parterna ska bära lika delar av de  sammanlagda  kostnaderna avseende 
utredning m.m. för tiden innan beslut om att godkänna Avsiktsförklaringen. 
Vardera Part ansvarar för att utge ersättning till den andra Parten.  Dessa  
kostnader ska dock aldrig överstiga 300 000 kr.

 Parterna ska bära lika delar av de  sammanlagda kostnaderna som är hänförliga 
till tiden efter att Avsiktsförklaringen fastställts . Vardera Part  ansvarar för att 
utge ersättning till den andra Parten. Dessa  kostnader ska dock aldrig överstiga 
300 000 kronor. 

Om Parterna inte kan komma överens om kostnadernas storlek och fördelning enligt ovan 
ska Parterna gemensamt utse en oberoende tredje man som - med bindande verkan för 
Parterna - ska fastställa kostnadernas storlek och fördelning. Om Parterna inte kan enas om 
vem som ska utses till oberoende tredje man ska Norrbottens handelskammare ges i uppdrag 
att utse den oberoende tredje mannen.
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6. Giltighet 

Avsiktsförklaringen utgör en grund för den fortsatta samverkan mellan Parterna. 

Denna Avsiktsförklaring har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna har erhållit ett 
(1) original var.

Piteå kommun Luleå kommun

Datum: …………..…..                     Datum:…...…….. 

…………………..………………………………..                 …………………..………………………………..

Underskrift Underskrift

…………………..………………………………..                 …………………..………………………………..

Helena Stenberg Yvonne Stålnacke

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande
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