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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-09-14

 
2018/1213-1.2.1.2

Elin Hallstensson

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2018/1213-1.2.1.2

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om aktuella frågor från 
integrationsavdelningen. 

Elin Hallstensson
Nämndsekreterare
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-05-18

 

2018/762-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-09-24
Ärendenr 2018/762-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne

Region Norrbotten 
Näringslivsenheten
2018-09-07

Hid.nr. 2018.6819
Ett Norrbotten i utveckling - Jämställd regional 
tillväxt 5 oktober 

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2018-09-10

Hid.nr. 2018.6862
En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Ulrika Hagström 2018-09-14

 
2018/57-1.2.1.2

Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januari-
augusti
Ärendenr 2018/57-1.2.1.2

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning för 
perioden januari till augusti år 2018.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt sin delårsrapport för perioden januari till 
augusti, se bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande beskrivning över 
arbetsmarknadsförvaltningens måluppfyllelse. Svårigheten att finna 
arbetskraft blir allt vanligare. En utmaning för arbetsgivare är att tillvarata 
nyanländas arbetskraft och personer som idag står utanför arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden gjort insatser för att tillvara 
nyanländ arbetskraft och Luleå, stödja arbetsgivarna att matcha nyanlända 
mot vakanser. 

Vuxenutbildningen anpassar verksamheten till målgruppen nyanlända och 
sitt utbildningsutbud mot bristyrken. Ett antal yrkesspår som kombineras 
med språkstudier på SFI för en snabbare arbetsmarknadsetablering av 
nyanlända har utvecklats. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor 
fortsätter och ytterligare satsningar är under planering för gruppen 
utrikesfödda med kort utbildning. Målet att öka andelen nyanlända som får 
ett arbete eller en studieplats i samhället bedöms nås. Mätningar visar att 
andelen som går till arbete eller studier efter etableringsperioden ökar. 
Organisatoriska förändringar görs inom verksamheten för 
arbetsmarknadsinsatser för att förbättra resultat av antalet individer som går 
till arbete eller studier. Dessutom består materialet av måluppföljning av 
övriga mål i styrkortet.

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januari-augusti 2018

Ulrika Hagström
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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1 Verksamhetens måluppföljning 

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare. Detta kan påverka företagens 
möjligheter att utöka verksamheten och på sikt kan de välja att etablera sig på annan ort. En 
utmaning för arbetsgivare är att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag 
står utanför arbetsmarknaden. KS-Arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden 
arbetat aktivt med att tillvara nyanländ arbetskraft och genom riktade EU-projekt såsom 
Workplace Luleå, stödja arbetsgivarna att matcha nyanlända mot vakanser. 
Vuxenutbildningen anpassar verksamheten till målgruppen nyanlända och sitt 
utbildningsutbud mot bristyrken, så att arbetskraft väljer att etablera sig i Luleå och 
nyanlända får utbildning och stöd som matchas mot arbetsgivarnas behov. 

Målet att öka andelen nyanlända som får ett arbete eller en studieplats i samhället bedöms 
nås. Mätningar visar att andelen som går till arbete eller studier efter etableringsperioden 
ökar. En överenskommelse har tecknats med Arbetsförmedlingen kring nyanländas 
etablering. Ett antal yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI för en snabbare 
arbetsmarknadsetablering av nyanlända har utvecklats. Ett annat samverkansuppdrag är 
Jobbsteget där deltagarna, varav ca 80% är utrikesfödda, erbjuds subventionerad 
anställning i Luleå kommun. Särskilda satsningar på kortutbildade kvinnor fortsätter och 
ytterligare satsningar är under planering för gruppen utrikesfödda med kort utbildning där 
kommunal praktik kombineras med språkstudier och yrkespaket mot bristyrken främst 
inom Luleå kommun. 

Genom särskilda insatser i samverkan med socialförvaltningen ska andelen 
försörjningsstödtagare som går till egen försörjning ska öka. Under perioden har endast ett 
fåtal personer anvisats men socialförvaltningen ser över sina rutiner för anvisning. 

Organisatoriska förändringar görs inom verksamheten för arbetsmarknadsinsatser för att 
förbättra resultat av antalet individer som går till arbete eller studier. Fler arbetssökande 
placeras ut på praktik och subventionerade anställningar på förvaltningar med 
kompetensförsörjningsbehov för att fler ur dessa målgrupper skall få fortsatt anställning 
eller välja studier inom området. Arbete pågår även att ta fram tydligare branschspår som 
har bäring på områden med kompetensförsörjningsbehov. 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att vara klart senast augusti. Aktiva 
insatser för att få fler män till omsorgsarbete har gjorts under perioden, vilket gett resultat 
genom att fler män deltar i yrkesförberedande insatser samt att målet att få fler män till 
omvårdnadsutbildning har nåtts. Även målet att fler kvinnor ska delta i aktiva 
matchningsinsatser mot jobb har nåtts. 

Målet att klimatpåverkan från verksamheternas egna resor ska minska med 10% bedöms 
nås. Insatser har gjort inom mötesteknik och omorganisation av verksamheter som kommer 
bidra till att minska utsläppen. 

2 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 115 989 178 590    

Verksamhetens kostnader -179 739 -277 541 Nettoinvestering 0 400 

Kapitalkostnader -226     
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Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Nettokostnader -63 976 -98 951    

Kommunbidrag 67 634 101 451 Årsbudget  700 

Resultat 3 658 2 500 Avvikelse  300 

Prognos 

KS- Arbetsmarknadsförvaltning prognostiserar ett överskott på 2,5 mkr. 
Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på 1,6 mkr avseende främst köpta 
utbildningar och tjänster som ej kunnat tillsättas. Osäkerhet råder dock vad gäller 
statsbidragen för bla lärlingsutbildning. Central ledning och administration prognostiserar 
ett överskott på 0,9 mkr främst beroende på lägre kostnader för förvaltningschef samt 
projektmedel som inte förbrukats. 

Budgeterade investeringar i mindre ombyggnation 300 tkr beräknas ej genomföras under 
året. Däremot beräknas inköp inventarier på vuxenutbildningen följa plan och ska 
förbrukas under hösten inför flytt av verksamheten. 

Utfall 

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Utfall Period 
Budget  
Period 

Avvikelse Omsättning 

CENTRAL LEDNING , ADMINISTRATION och PROJEKT 6615 6889 275 7737 

VUXENUTBILDNING 27707 31819 4112 42608 

gemensamt Vux (adm, syo, bibliotek, lärcentrum, ledning mm) 12623 14050 1427  

Projekt -782 0 782  

Komvux( GRUV samt Gymnasievux)och Särvux 7826 8812 987  

SFI 4277 5232 955  

Yrkesutbildningar (Yrkesvux ,övriga köpta yrkesutb, trainee, 
lärling samt YH) 

3720 3725 5  

Uppdragsutb samt interkommunalt 43 0 -43  

ARBETSMARKNADS 0CH SYSSELSÄTTNINGS AVD 29492 28547 -945 70767 

gemensamma kostn AMA 6264 6693 429  

sociala företag 615 767 152  

Arbetsmarknadsåtgärder 5184 3572 -1612  

Sysselsättningsverksamheter 10456 10449 -8  

Feriejobb 6973 7067 94  

FLYKTINGMOTTAGNING 162 379 216 26037 

ENSAMKOMMANDE BARN 0 0 0 32816 

TOTALT 63976 67634 3658 179965 

  

  

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar ett överskott på 3,6 mkr. 

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 4,1 mkr. Drygt 1 mkr beror på budgeterade 
kostnader för flytt av verksamheten som kommer att förbrukas först i slutet av året. 
Resterande överskott är projektmedel samt tjänster som inte kunnat tillsättas. 
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Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett underskott på 0,9 mkr vilket främst beror på för höga 
kostnader för personer i arbetsmarknadsanställningar. 

Central ledning och administration redovisar ett överskott på 0,3 mkr främst beroende på 
överskott av projektmedel samt lägre kostnader för förvaltningschef än budgeterat. 

Flyktingmottagningens verksamhet finansieras främst av Migrationsverket förutom ett 
kommunanslag för informationsinsatser samt folkhälsomedel för samhällsorientering på 
sammanlagt 0,5 mkr. Bruttokostnaden för perioden var 26,0 mkr varav 11,8 mkr hänförs till 
nettokostnader för bostäder. Bruttokostnaden för boenden för ensamkommande barn var 
32,8 mkr. Alla kostnader finansierades av Migrationsverkets bidrag. 

  

3 Styrkort  

Mål 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 

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

 Lokalutnyttjandet ska effektiviseras 

 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. 

 Öka andelen studerande som klarar sina studier inom vuxenutbildningen 

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

4 Analys  

Mål Analys 

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år 
(2018-2020) 

Arbetsmarknaden i Luleå är under perioden fortsatt god. Många 
arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera på grund av 
arbetskraftsbrist med rätt kompetens. Detta kan påverka 
möjligheterna att utöka verksamheten och på sikt kan de välja att 
etablera sig på annan ort. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar under perioden aktivt 
med att tillvara nyanländ arbetskraft och genom riktade EU-
projekt, exempelvis Workplace Luleå som stödjer arbetsgivarna 
att matcha nyanlända mot vakanser. 

Vuxenutbildningens anpassar verksamheten till målgruppen 
nyanlända och sitt utbildningsutbud mot bristyrken. På så sätt 
bidrar man till att arbetskraft väljer att etablera sig i Luleå samt 
att nyanlända får utbildning och stöd att matchas mot 
arbetsgivarnas behov. Därmed möjliggörs att fler arbetstillfällen 
skapas och tillsätts så att arbetsgivare kan expandera och 
upprätthålla sin verksamhet. 

En företagskoordinator har anställts med mål att stärka 
samverkan mellan och utbildningsvägar och näringsliv. 

Vuxenutbildningen bör ses som en viktig resurs vid 
nyetableringar då kompetensutveckling av personal efterfrågas. 
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Mål Analys 

Detta kan utvecklas ytterligare under året. 

  

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört 
med 2016 

Under perioden har förvaltningsledningen och utvecklarna på 
projekt- och utvecklingsavdelningen gått igenom ett 
kommungemensamt stöd för hållbar jämställdhetsintegrering. En 
nulägesbeskrivning av Arbetsmarknadsförvaltningens 
jämställdhetsintegrering kommer att genomföras tidigt i period 
två som underlag för den handlingsplan som skall vara färdig att 
arbeta utifrån senast oktober 2018. 

Aktiva insatser för att få fler män till omsorgsarbete har gett 
resultat genom att fler män deltar i yrkesförberedande insatser i 
Arbetsmarknadsavdelningens branschtrappa mot vård (42% 
män) samt att målet för att få fler män till omvårdnadsutbildning 
har nåtts. (22% män) 

En ökning på 17 % av anvisade kvinnor till aktiva 
matchningsinsatser mot jobb har skett under perioden jämfört 
med 2017. 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett 
arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016. 

Etableringsuppdraget då man räknas som nyanländ är ett statligt 
ansvar under 24 månader som handhas av Arbetsförmedlingen. 
Målet är att andelen som går till jobb eller studier ska öka från 
38% till 42% år 2018. 

För perioden var andelen som gick till jobb eller studier 53,8%  
vilket tyder på att målet i sin helhet kommer att nås. Det är dock 
fortsatt stora skillnader i andel kvinnor och män 27,8 % 
respektive 67,3% vilket bör beaktas i måluppfyllelsen. Totalt har 
skett en relativt stor ökning i antalet utrikesfödda som lämnat 
etableringsuppdraget jämfört med samma period föregående år. 
Ökningen består främst av män. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltning fortsätter samarbetet med 
Arbetsförmedlingen genom bland annat överenskommelsen som 
tecknats för 2018 kring nyanländas etablering. t Ett antal 
yrkesspår som kombineras med språkstudier på SFI för en 
snabbare arbetsmarknadsetablering har utvecklats. Särskilda 
satsningar på kortutbildade kvinnor fortsätter och ytterligare 
satsningar är under planering för gruppen utrikesfödda med kort 
utbildning där kommunal praktik kombineras med språkstudier 
och yrkespaket mot bristyrken främst inom Luleå kommun. KS-
Arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med ett flertal 
förvaltningar kring bland annat extratjänster och att ta emot 
nyanlända personer på språkträningspraktik. Ytterligare 
satsningar på utrikesfödda kvinnor och subventionerade 
anställningar behöver ses över under kommande period. 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna 
resor minska med minst 20 % jämfört med 2016 

Totala Koldioxidutsläppet för resor under första kvartalet har inte 
kunnat mätas. Däremot har kostnaderna för resor med egen bil 
minskat med 45% och transporter med flyg, buss mm minskat 
med 23% i jämförelse med föregående år. 

Vuxenutbildningen samlokaliseras och Arbetsmarknaden 
verksamhet på Ormberget har avvecklas vilket innebär minskade 
transporter av personal och deltagare i verksamheterna. 

Skypemöten används regelbundet istället för interna platsbundna 
möten inom förvaltningen. 

Eftersom ingen mätning av totalt koldioxidutsläpp har kunnat 
göras råder en viss osäkerhet om målet kommer att nås. 
uträkning av minskning av koldioxidutsläpp görs senast vid 
årsredovisningen 2018. Men bedömningen att delmålet för 2018 
nås. 

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå 
kommuns äldre befolkning 

Mötesplats Hertsön är en arbetsmarknadsverksamhet med en 
möteslokal som bland annat tar emot äldre som är i behov av 
sällskap och aktiviteter. 

Ledsagarservice som ingår i arbetsmarknadsavdelningens 
branschtrappa mot vård och omsorg erbjuder service till äldre, 
bland annat att transportera till och från läkarbesök, promenader 
m.m. Hembesök görs i mån av tid och kompetens 
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Mål Analys 

Fixarn i Råneå är en arbetsmarknadsinsats för arbetslösa som gör 
hembesök och stöttar äldre i deras ordinarie boenden. 

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

Under perioden har 365 personer avslutats vara 93 personer dvs 
25,5 % avslutas till osubventionerat eller subventionerat arbete 
utanför kommunen. 20 personer dvs 5,5% har avslutats mot 
studier. Målet till arbete bedöms nås men inte målet om hur 
många som ska gå till studier. 

Åtgärder som genomförts 

Fler arbetssökande placeras ut på praktik och subventionerade 
anställningar på förvaltningar med kompetensförsörjningsbehov. 
Extratjänster och Jobbsteget placerar främst på förvaltningar 
vilket har ökat andelen med anställningsstöd på framför allt 
socialförvaltningen. 

Under perioden har ett fortsatt arbete pågått för att ta fram 
tydligare branschspår på arbetsmarknadsavdelningen som har 
bäring på områden med kompetensförsörjningsbehov. 
Ledtiderna kortas och insatserna tydliggörs och effektiviseras. 
Verksamheterna omlokaliseras. 

För att förbättra andelen som går till studier kommer en SYV 
resurs att tillsättas under hösten för att arbeta mot deltagarna. 
Arbetsplatsförlagda lärlingsutbildningar ger arbetsgivare 
möjlighet att utbilda och matcha arbetskraft mot 
kompetensbehov 

 Lokalutnyttjandet ska effektiviseras Utnyttjandet av egna lokaler för placering av personer i 
arbetsmarknadsåtgärder har sjunkit från 18,3 till 15,4 i jämförelse 
med år 2016. Anledningen är att Ormberget har avyttrats och fler 
personer placerats i ordinarie lokaler ute på förvaltningarna. 

Målet att minska kontorsytan per anställd från 26,7 kvm/anst 
2016 till 25,8 har redan nåtts med förtätningar och omvandling av 
möteslokaler till kontor. I budgeten finns pengar för ytterligare 
ombyggnationer men i dagsläget har förvaltningen inget behov 
av fler kontorsarbetsplatser. 

 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. KS-arbetsmarknadsförvaltningen har under perioden arbetat 
aktivt med att prova och utveckla olika former av kollegial 
handledning samt arbetslagsutveckling. 

Inga arbetsplatser har hälsodiplomerats under perioden men flera 
kommer att genomgå Hälsodiplomering under hösten varför 
målet på minst 50% vid årets utgång och 100% före utgången av 
2019 förväntas nås. 

Sjuktalen har under perioden har under perioden varit bättre än 
tidtagare år och frisktalet och korttidssjukfrånvaron sjunker vilket 
tyder på att målet kommer att nås. 

 Öka andelen studerande som klarar sina studier inom 
vuxenutbildningen 

  

Under våren (t o m 31 juli) minskade den totala andelen med 
minst betyg godkänt till 92,3 % (av alla med betyg). Statistiken 
omfattar kurser inom alla skolformer inom Vuxenutbildningen. 

Osäkert råder om målet nås. Målet påverkas av att en god 
arbetsmarknad ofta ger mer avbrott. Andelen avbrott har dock 
minskat jämfört med samma period föregående år. 

Målet är svårt att mäta pga av att systemet mäter de som påbörjat 
under året och att de kan avsluta senare än år 2018. Nya tydligare 
mätetal bör tas fram. 

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

Antalet arbetssökande bidragstagare som anvisats till 
arbetsmarknadsinsatser har ökat något till 16 personer under 
perioden. 

Totalt av de 27 personer anvisade från Socialförvaltningen som 
avslutats under perioden har 33 % gått till arbete eller studier. 

Av dessa utgör 11 personer deltagare i projektet Luleåmodellen. 9 
stycken eller 81,8 % har avslutats till arbete eller studier under 
period 2 år 2018. 

Slutsatsen är att Luleåmodellen med subventionerad anställning 
på kommunala förvaltningar är en framgångsrik metod för att få 
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Mål Analys 

försörjningstagare i arbete. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kommunledningsförvaltning 2018-09-11

 
2018/1188-1.3.3.1

Hanna Westergaard

Kommunledningsförvaltningen delårsuppföljning januari-
augusti 2018
Ärendenr 2018/1188-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
förslag till delårsuppföljning januari-augusti 2018. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt sin delårsuppföljning 
januari-augusti 2018 enligt de rutiner som gäller för Luleå kommun. 

Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade 
insatser för att nå målen i styrkorten indikerar att samtliga mål utom ett 
kommer att nås vid årets slut. Det mål som är tveksamt och inte kan bedömas 
är klimatpåverkan från verksamhetens resor. Detta pga. att underlagen från 
mätningarna inte går att säkerställa. Verksamheten bedrivs inom tilldelat 
kommunbidrag.

Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. För helåret 
prognostiserar KLF ett positivt resultat jämfört kommunbidraget med 8,3 
miljoner kronor vilket är 0,9 mkr bättre än senaste prognosen. 

Beslutsunderlag
 Underlag för delårsuppföljning 

Hanna Westergaard
Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kontor 
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1 Verksamhetens måluppföljning

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheterna i 
förvaltningens sju kontor. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och 
planerade insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett kommer 
att uppnås. Det mål som är tveksamt och inte kan bedömas är klimatpåverkan från 
verksamhetens resor. Detta pga. att underlagen från mätningarna inte går att säkerställa. 
Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

2 Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 70 173 103 892

Verksamhetens kostnader -169 758 -279 118 Nettoinvestering 21 220 36 300

Kapitalkostnader -12 601 -26 146

Nettokostnader -112 186 -201 372

Kommunbidrag 139 781 209 672 Årsbudget 43 300

Resultat 27 595 8 300 Avvikelse 7 000

Kommentar utfall

Utfall per 0831 ligger 27,6 mkr bättre än periodbudget. Kommunbidraget inkluderar de 
projektmedel (31,5 mkr) som ombudgeteras från 2017 till 2018, exempelvis bosättning (17,1 
mkr), digital utveckling (7,4 mkr) samt översynsprojektet för de administrativa 
stödprocesserna (5,2 mkr). Dessa projektmedel, som inte redovisas linjärt och vid 
periodbryt ännu inte nyttjats i full omfattning, är den främsta orsaken till det positiva 
periodresultatet. IT-verksamheten uppvisar ett större positivt periodresultat (0,7 mkr) som 
främst beror på eftersläpning av kapitalkostnader för utbytta datorer och investeringar 
avseende IT-infrastruktur. I övrigt bidrar det ännu inte utbetalda anslaget (1,2 mkr) för 
elitsponsring, anslaget för hållbara inköp har inte nyttjats (0,8 mkr), vakanser samt att det 
nystartade Servicekontoret ännu inte påförts kostnader för främst lokalhyra och städ.

Kommentar prognos

För helåret prognostiserar KLF ett positivt resultat jämfört kommunbidraget med 8,3 
miljoner kronor vilket är 0,9 mkr bättre än senaste prognosen. Bl.a. beräknas nu facklig tid 
ge ett överskott med 0,4 mkr. I det prognostiserade överskottet finns såväl underskott som 
överskott. Avgifter till kommunförbundet är underfinansierad (0,3 mkr), detsamma gäller 
försäkringar (0,6 mkr). Den förvaltningsövergripande budgeten (inklusive projektmedlen) 
förväntas täcka nämnda underskott samt generera ett visst överskott (5,9 mkr). Överskottet 
kan främst hänföras till anslag för vissa projektanslag som digital utveckling (2,0 mkr) och 
officelicenser (4,5 mkr).

I övrigt kommer inte Inköpskontorets medel (0,8 mkr) för hållbara inköp att nyttjas 
eftersom projektet p.g.a. personalomsättning inte påbörjats.

Kommentar utfall investeringar 

Merparten av investeringsbudgeten avser IT-verksamheten. Utbytet av datorer pågår och 
utfallet för perioden ligger f.n. något lägre än budget. Investeringsbudgeten för det 
administrativa samordningsprojektet kommer inte att nyttjas. Sammantaget gör det att 
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periodresultatet ligger 7,6 mkr bättre än periodbudget.

Kommentar prognos investeringar 

Merparten (40 mkr) av investeringsbudgeten avser IT-verksamheten. P.g.a. att det stora 
datorutbytet inte är slutfört råder en viss osäkerhet om investeringsvolymen. För helåret 
prognostiseras ett överskott på 4,0 mkr. De investeringsmedel (3,0 mkr) som avsatts för det 
administrativa samordningsprojektet kommer inte att förbrukas. Det ger sammantaget för 
KLF ett förväntat prognostiserat överskott med 7,0 mkr.

3 Styrkort 

Mål

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020)

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning

 Förbättrad tillgänglighet via telefoni och e-post

 Alla arbetsplatser inom KLF ska vara hälsodiplomerade

 Öka Skype-användandet

4 Analys 

Mål Analys

 Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år 
(2018-2020)

Ett flertal aktiviteter kopplade till platsmarknadsföringen har 
genomförts. Utöver arbetet med att öka antalet lokala 
anbudsgivare har det gjorts satsningar för en dynamisk 
inköpsprocess i enlighet med nytt nationellt regelverk. 
Leverantörer antas löpande om de uppfyller grundläggande krav 
och blir därefter tillgängliga för förnyade konkurrensutsättningar. 
Vår bedömning är att detta kommer att öka intresset att lämna 
anbud då systemen inte är stängda under avtalstiden samt att det 
krävs mindre för att komma in i systemet än att vinna 
ramavtalsupphandlingar.
Förvaltningens mål gällande minst 170 st lokala anbudsgivare 
kan ej följas på delårsbasis.
Förvaltningen deltar i arbetet med att se över 
arbetsgivarvarumärket och deltar i jobbskapande aktiviteter som 
exempelvis Hemlängtan.

 Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört 
med 2016

Utbildning i jämställd budgetering har genomförts via Forum 
Jämställdhet. Målgruppen var framförallt ekonomer men även 
verksamhetsutvecklare och personalspecialister medverkade i 
utbildningen. Även en fördjupningsutbildning har genomförts 
med inriktning av analys mot utvald sektor, kultur och fritid. 
Nästa steg blir att ta fram en modell för jämställd budgetering 
inom en del av KLFs egen verksamhet och sedan också utbilda 
ytterligare en förvaltning under kommande år. I arbetet med 
översyn av planerings- och budgetprocessen har även 
jämställdhetsbudgetering tänkts in genom fortsatta utbildningar 
och en inriktning mot förändrad uppföljning.
Utbildning i jämställdhetsintegrering har genomförts av samtliga 
chefer inom och förvaltningen har även genomfört analyser av 
jämställdhetsarbetet. Exempel på analyser som pågår är översyn 
av våra styrande dokument, könsfördelning IT-support, hur vi 
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arbetar med jämställd kommunikation och nedlagd tid för 
konsumentvägledning.
Mätningen av nedlagd tid för konsumentrådgivning visar ingen 
signifikant skillnad mellan nedlagd tid för kvinnor och män. 
Analysen har genomförts med stöd av kommunens 
jämställhetsstrateg. Handlingsplanen innehåller därför endast en 
aktivitet och det är att påverka Konsumentverket så att vi själva 
kan hämta den statistik vi är intresserade av.
Stadsarkivet har tagit fram mål för det publika bildarkivet, vilket 
innebär att varannan publicering belyser kvinnornas historia. 
Först ut har varit "Annas Antnäs".
Två styrande dokument är utvalda för särskild granskning 
utifrån ett utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det riktlinjer för 
kundservice samt pågående revidering av arbetsmiljö- och 
personalpolicy. Med hjälp av ett antal frågor från checklistan för 
”Jämställda styrdokument” ska en analys göras och med förslag 
till förbättringar. Detta arbete kan även användas i ett nästa steg 
för att skapa underlag för jämställdhetsintegrering utifrån våra 
jämställdhetsmål.
Under hösten kommer ledningsgruppen för 
kommunledningsförvaltningen att ytterligare analysera arbetet 
med hållbar jämställdhetsintegrering i verksamheten för att få en 
tydlig beskrivning av nuläget. Utifrån denna genomgång 
kommer en ny handlingsplan för förvaltningen att tas fram.

 Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett 
arbete eller en studieplats i samhället, jämfört med 2016.

Förvaltningen har hittills under året haft totalt sett 4 praktikanter 
inne i verksamheten men ingen som faller in i kategorin 
nyanlända kvinnor. Praktikplats har erbjudits till två personer 
som har tackat nej till erbjudandet och förvaltningen söker därför 
vidare framförallt med fokus på nyanlända kvinnor. Arbetet med 
att söka praktikanter inom rätt målgrupp fortsätter och bedöms 
kunna uppnås innan året är slut.
 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna 
resor minska med minst 20 % jämfört med 2016

Pga svårigheter med att ta fram rätt mätetal för koldioxidutsläpp 
har mätningen inte kunnat genomföras som planerat. Utfallet har 
därför inte kunnat bedömas.

 Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå 
kommuns äldre befolkning

Kommunledningsförvaltningen vill utveckla fler digitala 
mötesplatser med politik och medborgare för en ökad delaktighet 
för Luleås äldre befolkning. Målet är att skapa 3 digitala möten 
riktade mot äldre genom chatt under året och en är hittills 
genomförd. Kommunledningsförvaltningen för dialog med 
socialförvaltningen för att i samverkan med dem kunna 
genomföra dessa digitala medborgardialoger och ambitionen är 
att genomföra ytterligare 2 innan året är slut.
Luleå kommuns nya kundcenter erbjuder ökad tillgänglighet och 
ett gott bemötande via telefon och andra kanaler.

 Förbättrad tillgänglighet via telefoni och e-post Rapporten av servicemätning via telefon och epost, gjord av 
Profitel 2017 (KKIK, Kommunens Kvalitet I Korthet) visar 
följande:
83 % av e-posten besvarades inom två dygn, snittet för andra 
kommuner är 89 %. 9 % av breven blev obesvarade inom två 
veckor eller besvarades inte alls. Resultat är lägre än 
genomsnittet.
För svarstid till kommunens växel ligger Luleå på plats 45 i 
mätningen där 80% fick svar inom 30 sekunder. Drygt 90% fick 
svar inom 60 sekunder. Resultat är högre än genomsnittet.
Ca 50% fick svar via telefon vid kontaktförsök till en anknytning. 
Resultatet är i nivå med genomsnittet för kommuner som inte har 
ett kundcenter.
I jämförelse med 2016 är resultatet gällande svarstid för e-post 
oförändrat för Luleå medan det visar en förbättring med 3% för 
genomsnittet av landets kommuner. När det gäller svarstid till 
kommunens huvudnummer har Luleå tappat från plats 26 till 44.
Kundcenter
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1 mars startade kundcenter för att erbjuda en väg in till Luleå 
kommun. Det skulle bli enklare för medborgare och kunder att 
kontakta kommunen för att snabbt få svar och hjälp med vanliga 
frågor och ärenden. Idag vägleder kundcenter våra medborgare 
och kunder, svarar på allmänna frågor och utför enklare 
handläggning som felanmälan, ansökningar, anmälningar och 
frågor om pågående ärenden.
I riktlinjen för kundservice (fastslagen jan 2018) står det att 90% 
av alla samtal ska besvaras inom högst 5 minuter. Under mars-
augusti 2018 har 97% av de besvarade samtalen fått svar inom 4 
minuter. Totalt har ca 180 000 samtal inkommit från mars-augusti 
2018 jämfört med ca 150 000 samtal samma period 2017. 
Samtalstiden är i genomsnitt ca 1 minut och förväntas öka allt 
eftersom ärenden blir mer komplexa.
Det är inte möjligt att jämföra svarstiden till huvudnumret med 
tidigare mätningar eftersom kundcenter har ett annat uppdrag 
och servicemål än den tidigare växeln.
Sammantaget bedöms att målet att förbättra tillgängligheten och 
kundservice kommer uppnås i jämförelse med tidigare år.

 Alla arbetsplatser inom KLF ska vara hälsodiplomerade Förvaltningen har som mål att under 2018 ska all personal 
utbildas i metodiken för hälsodiplomering samt att 
handlingsplaner ska vara upprättade för att uppnå diplomering. 
Så kommer också att ske. Vidare är målet satt att under 2019 ska 
hela förvaltningen vara hälsodiplomerad. Bedömningen är 25 % 
av alla kontor i förvaltningen kommer att vara hälsodiplomerade 
redan innan utgången av 2018.

 Öka Skype-användandet Skype-möten för kvartal 2 har uppmätts enligt följande:
Totalt 757 under kvartalet för KLF, 1709 för hela kommunen.
Motsvarande siffror för kvartal 2 2017 var 364 för KLF, 699 för 
hela kommunen. Vi kan alltså se en markant ökning jämfört med 
motsvarande period föregående år för såväl KLF som kommunen 
som helhet.

År KLF Totalt

Delår 2 2017 364 699

Delår 2 2018 757 1709
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Anna Lindh Wikblad

Kvalitet & samhällsutvecklings delårsuppföljning januari-
augusti 2018
Ärendenr 2018/1199-1.3.3.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar att godkänna delårsuppföljningen januari-augusti 
2018 för kvalitet och samhällsutveckling.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitet & samhällsutveckling har till uppdrag att skickliggöra 
kommunstyrelse, förvaltningar och bolag i arbetet med att utveckla 
verksamheten, för nöjda luleåbor och för en hållbar samhällsutveckling i 
riktning till Vision Luleå 2050. Utifrån den analys som gjort över januari – 
augusti bedöms måluppfyllelsen vid årets slut som god. 

Nya långsiktiga mål för samhällsutvecklingen är ute på samråd (via 
översiktsplanen). Projektet Fler jobb till Luleå, med syfte att etablera nya 
företag i Luleå, bedöms överträffa målsättningen. En 
samverkansöverenskommelse med civila samhället i Luleå är nu framtagen. 
De pågår ett arbete med att utveckla samverkan inom det arktiska området 
(främst Uleåborg och Tromsö). I utvecklingen av kommunens styrsystem har 
jämställdhetsperspektivet synliggjorts i kommunövergripande processer för 
styrning, ledning och kvalitetsutveckling. Projektledning av Luleås värdskap 
för Forum Jämställdhet 2019 pågår enligt plan. Förslag till 
kommungemensamma kvalitetsvärderingar är i förankringsfasen, 
processhandbok finns nu framtagen och ska publiceras på det nya intranätet. 
Det pågår ett arbete för att ta fram nya reglementen för samtliga nämnder, 
detta för att klargöra nämndernas olika uppdrag och minimera oklarheter.  
Utvecklingen för planering- och budgetprocessen fortlöper och ett beslut är 
taget gällande ny tidplan för kommande års planeringsprocess.

Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott.   

Beslutsunderlag
 Delårsuppföljning januari-augusti 2018 för kvalitet och 

samhällsutveckling

Anna Lindh Wikblad
Bitr kommundiektör

Beslutet skickas till
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Kommunledningsförvaltningen
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SIDA │3 
 

Uppdrag 

Staben för Kvalitet & samhällsutveckling (KSAM) har till uppdrag att skickliggöra kommunstyrelse, för-
valtningar och bolag i arbetet med att utveckla verksamheten - för nöjda luleåbor och för en hållbar 
samhällsutveckling i riktning till Vision Luleå 2050.  
 

Det innebär att KSAM i sin roll som strategiskt stöd ska:  
• Omvärldsbevaka och analysera  

• Fungera som kunskapsstöd och bidra med helhetssyn  

• Skapa delaktighet och samverkan  

• Identifiera mål, processer, riktlinjer, verktyg  

• Säkra översiktsplanens intentioner i beslutsunderlag  

• Leda strategiska projekt och utredningar  

• Följa upp översiktsplan och koncerngemensamt kvalitetsarbete  
 
KSAM består av två integrerade verksamhetsområden, kvalitet respektive samhällsutveckling.  
Dessutom har KSAM uppdraget att bereda och administrera ärenden som rör kommunala bidrag till 
olika externa projekt och aktiviteter. Den ekonomiska omfattningen för detta är 60 % av KSAM:s totala 
omsättning men tidsmässigt av mindre omfattning. KSAM hanterar utbetalningar och uppföljningar för 
dessa specialdestinerade bidrag och pengarna kan inte användas i den övriga verksamheten.  
 
Kvalitet  
Verksamhetsområdet kvalitet har till uppgift att leda, utveckla och hålla samman utvecklingsverksam-
heten för Luleå kommuns politiker, tjänstemän och bolag. Arbetet med kvalitetsutveckling ska präglas 
av kvalitetsvärderingarna: delaktighet, ständiga förbättringar, processfokus, faktabaserade beslut och 
ett utvecklande ledarskap. Målbilden är att skapa en hållbar kommun, attraktiv arbetsplats och som 
har en arbetsfilosofi där man arbetar övergripande med ständiga förbättringar.  
 

Samhällsutveckling  
Verksamhetsområdet samhällsutveckling har till uppgift att stödja, driva på och följa upp kommunens 
arbete för att nå en hållbar samhällsutveckling. Verksamheten ska stärka kommunens förmåga inom 
strategisk social-, ekologisk-, näringslivs- och infrastrukturutveckling samt utifrån dessa kompetenser 
stå för ett hållbarhetsperspektiv i kommunens samhällsplanering och exploateringsverksamhet.  
En viktig uppgift är att stödja utvecklingen av processer och samverkan som underlättar uppdraget. 
Arbetet innebär en nära samverkan med kommunens förvaltningar och bolag samt ett ansvar att aktivt 
stärka kopplingen mellan kvalitet och hållbarhet.  
 

Kvalitet & samhällsutveckling arbetar inom områdena:  
• Översiktsplanering  

• Bebyggelse i tidiga skeden  

• Markanvisningar och övergripande mark- och exploateringsfrågor  

• Folkhälsofrågor  

• Natur- och klimatfrågor  

• Trafik- och infrastrukturfrågor  

• Demokratifrågor som jämställdhet, tillgänglighet och medborgardialog  

• Näringslivsutveckling  

• Stadsutveckling  

• Landsbygdsutveckling  

• Internationellt arbete  

• Kvalitets- och verksamhetsutveckling  
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SIDA │4 
 

Bedömning av måluppfyllelse vid årets slut – kort sammanfattning  

Måluppfyllelsen vid årets slut bedöms som god. Nya långsiktiga mål för samhällsutvecklingen är ute på 
samråd (via översiktsplanen). Projektet Fler jobb till Luleå, med syfte att etablera nya företag i Luleå, 
bedöms överträffa målsättningen.  KSAM arbetar med en utvärdering av politiska råd/kommittéer, 
vilket är en viktig del i arbetet att värna demokratin.  En samverkansöverenskommelse med civila 
samhället i Luleå är nu framtagen. De pågår ett arbete med att utveckla samverkan inom det arktiska 
området (främst Uleåborg och Tromsö). 

I utvecklingen av kommunens styrsystem har jämställdhetsperspektivet synliggjorts i kommunöver-
gripande processer för styrning, ledning och kvalitetsutveckling. Utveckling av stöd och nya arbetssätt i 
ordinarie ledningssystem är pågående, exempel på detta är en checklista för hållbar jämställdhets-
integrering som kan användas vi verksamhetsplanering och uppföljning. Projektledning av Luleås 
värdskap för Forum Jämställdhet 2019 pågår enligt plan.  
 

När det gäller arbetet med att minska verksamheternas egna resor har KSAM identifierat var den 
största förbättringspotentialen finns. Den långväga resa som är enklast att ersätta med fossilfritt 
alternativ är sträckan Luleå-Stockholm. 2017 gjordes 3,6 % av KSAM:s resor mellan Luleå-Stockholm 
med tåg. För få resor har gjorts hittills för att kunna göra jämförelser med 2018. KSAM fortsätter att 
följa upp detta.  

Inom kvalitetsområdet pågår arbetet enligt plan. Förslag till kvalitetsvärdering är i förankringsfasen, 
processhandbok finns nu framtagen och ska publiceras på det nya intranätet. Det finns ett förslag 
framtaget som på ett övergripande sätt beskriver kommunens styr-och stödprocesser. Det pågår ett 
arbete för att ta fram nya reglementen för samtliga nämnder, detta för att klargöra nämndernas olika 
uppdrag och "bygga bort" oklarheter.  Utvecklingen för planering- och budgetprocessen fortlöper och 
ett beslut är taget gällande ny tidplan för kommande års planeringsprocess. 

Den ekonomiska prognosen visar på ett mindre överskott.  Överskottet beror i första hand på 
vakanser, önskemål om deltidstjänstgöringar, glapp då nyrekryteringar ska göras (rekryteringar pågår) 
samt en del sjukskrivningar. Mindre personalresurser än beräknat har också inneburit att en del av de 
planerade aktiviteterna, med tillhörande kostnader, inte kunnat bedrivas fullt ut vilket också bidragit 
till överskottet. 

 
 

 

  

Två viktiga profiler i Norrbottens 

jämställdhetsarbete! 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 632 632    

Verksamhetens kostnader -51 969 -85 819 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader -109 -190    

Nettokostnader -51 446 -85 377    

Kommunbidrag 57 271 85 907 Årsbudget   

Resultat 5 825 530 Avvikelse   

 

KSAM:s ekonomi består av två delar. 

 

 

Den ena delen är KSAM:s driftbudget som består av ca 26 mkr. Dessa medel har KSAM en direkt 
påverkan på.   

Den andra delen är medel där KSAM endast förmedlar kommunens ekonomiska del i andra aktörers 
verksamheter. Inom denna del kan KSAM inte påverka utfallet. Erfarenhetsmässigt kommer denna 
budget att utökas allt eftersom under året som en följd av nya beslut om kommunala projektmedel. 

Överskottet i perioden beror i huvudsak på att de medel som beviljats för externa projekt och tillförts 
10400000 och 10500000 ännu inte rekvirerats och betalats ut. 

 

Kommentar ekonomisk prognos 

Arbetet inom KSAM:s ansvarsområde pågår i huvudsak enligt plan och budgeten för året bör kunna 
hållas med ett överskott på cirka 500 tkr. Bedömningen av detta överskott är dock mycket osäker då 
det i huvudsak består av lägre lönekostnader än beräknat. Och hur dessa utvecklas under resten av 
året är svårt att bedöma. 

Överskottet beror i första hand på vakanser, önskemål om deltidstjänstgöringar, glapp då 
nyrekryteringar ska göras (rekryteringar pågår) samt en del sjukskrivningar. 

Mindre personalresurser än beräknat har också inneburit att planerad verksamhet inte kunnat 
bedrivas fullt ut vilket också bidragit till överskottet. 
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Prognos av måluppfyllelse vid årets slut 

 Mål 

KF  Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 nettoökning per år (2018-2020) 

KF  Minska identifierad ojämställdhet i verksamheten, jämfört med 2016 

KF  Öka andelen nyanlända, med fokus på kvinnor, som får ett arbete eller en studieplats i samhället, 
jämfört med 2016. 

KF  Till 2019 ska klimatpåverkan från verksamheternas egna resor minska med minst 20 % jämfört 
med 2016 

KF  Trygghet, välbefinnande och delaktighet ska öka hos Luleå kommuns äldre befolkning 

KSAM  Omvärldsbevakning sker kontinuerligt och analyser är relevanta och användbara 

KSAM  Kunskapsstödet till kommunstyrelse, kommunledning, förvaltningar och bolag är relevant och 
efterfrågat 

KSAM  Det finns goda förutsättningar för delaktighet samt för samverkan internationellt, med samhällets 
aktörer och inom koncernen 

KSAM  Kommungemensamma mål, processer, riktlinjer och verktyg är tydliga och kända 

KSAM  Översiktsplanens intentioner genomsyrar samtliga genomförandeprocesser 

KSAM  Projekt, processer och utredningar leds och stöttas med mål- och resultatfokus 

KSAM  KSAM:s roll och uppdrag är tydligt, känt och uppskattat inom kommunkoncernen 

KSAM  God och hälsosam arbetsmiljö 

 

 

 

 

 

  

Planering pågår inför utvecklingsplan Porsön. Bild från www.lulea.se 
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Kommentar till prognos över måluppfyllelsen  

Mål 2018 Kommentar 

Öka antalet arbetstillfällen i Luleå, 500 
nettoökning per år (2018 - 2020) 

Statistik för 2018 kommer först 2019, så bedömning under 2018 
är preliminär. Byggandet av infrastruktur och bostäder fortsätter. 
Planberedskapen för industrimark är ansträngd på grund av 
begränsad VA-kapacitet. Det är flera parametrar som bidrar till 
att öka antalet arbetstillfällen i Luleå. Ett exempel är projektet 
”Fler jobb” som syftar till att etablera nya företag och således få 
fler jobbtillfällen i Luleå. Projektet bedöms överträffa sin 
målsättning.  

 

 Minska identifierad ojämställdhet i 
verksamheten, jämfört med 2016 

 

I utvecklingen av kommunens styrsystem har jämställdhets-
perspektivet synliggjorts i kommunövergripande processer för 
styrning, ledning och kvalitetsutveckling. Utveckling av stöd och 
nya arbetssätt i ordinarie ledningssystem är pågående. 

Ett stöd och checklista för hållbar jämställdhetsintegrering är 
utvecklad inom ramen för SKL:s projekt Modellkommuner. Test 
har genomförts på Socialförvaltningen som pilot i detta arbete. 
Nu implementeras checklistan som en modul i Stratsys och stöd 
till ordinarie uppföljning för Socialförvaltningen för att sedan 
spridas till andra verksamheter under året. 

Rutiner finns för jämställt genomförande av medborgardialoger 
samt av byggdialogen. Stickprov skulle ha genomförts inför DR2 
men kommer att genomföras under kvartal fyra.  

Projektledning av Luleås värdskap för Forum Jämställdhet 2019 
pågår enligt plan. Konferensen är en samlande kraft för kom-
munikation internt och externt kring kommunens jämställdhets-
arbete och ett tillfälle för kompetensutveckling.  

 

 Öka andelen nyanlända, med fokus på 
kvinnor, som får ett arbete eller en 
studieplats i samhället, jämfört med 
2016. 

KSAM stöttar integration genom att fördela medel till projekt via 
integrationsmedel, sociala investeringar samt folkhälsomedel 

 Till 2019 ska klimatpåverkan från 
verksamheternas egna resor minska med 
minst 20 % jämfört med 2016 

 

För KSAM kan jämförelse med 2016 inte göras, staben skapades 
2017. Den största klimatpåverkan är de resor som görs med flyg. 
Den långväga resa som är enklast att ersätta med fossilfritt 
alternativ är sträckan Luleå-Stockholm. 2017 gjordes 3,6% av 
KSAM:s resor mellan Luleå-Stockholm med tåg, dvs klimathållbart 
sätt. 

 

 Trygghet, välbefinnande och 
delaktighet ska öka hos Luleå kommuns 
äldre befolkning 

KSAM:s roll är på övergripande nivå, perspektivet hanteras i det 
strategiska arbetet med översiktsplan/utvecklingsplaner, vid 
medborgardialoger/trygghetsvandringar samt i utvecklingen av 
service på landsbygden i form av ex. bredbandsutbyggnad och 
hemsändningsbidrag. 
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Mål 2018 Kommentar 

 Omvärldsbevakning sker kontinuerligt 
och analyser är relevanta och användbara 

Omvärldsbevakning- och analys sker kontinuerligt och samman-
ställning inför 2019 planeras under hösten. En översyn av process 
för omvärldsanalys är påbörjat och ett mindre förbättringsarbete 
ska göras under hösten 2018. 

Den kommunövergripande processen för omvärldsanalys 
kommer ses över och utvecklas under år 2019. 

 

 Kunskapsstödet till kommunstyrelse, 
kommunledning, förvaltningar och bolag 
är relevant och efterfrågat 

Hittills under året har efterfrågan på stöd från KSAM ökat, främst 
inom kvalitetsområdet och det internationella arbetet. Exempel 
är stöd vid ett flertal förvaltningars planeringsdagar, i större 
stadsutvecklingsprojekt, projektledning för översyn av styrsystem 
samt förändrad förvaltningsorganisation. Kompetensstöd vid 
komplexare processutveckling är också efterfrågat. 

 

 Det finns goda förutsättningar för 
delaktighet samt för samverkan 
internationellt, med samhällets aktörer 
och inom koncernen 

Arbete sker enligt plan, bl a pågår utvärdering av politiska 
råd/kommittéer, framtagande av samverkansöverenskommelse 
med civila samhället i Luleå samt utveckling av samverkan inom 
det arktiska området (främst Uleåborg och Tromsö). 

 

 Kommungemensamma mål, 
processer, riktlinjer och verktyg är tydliga 
och kända 

 

Förslag till kvalitetsvärdering är i förankringsfasen. En 
processhandbok finns nu framtagen och ska publiceras på det nya 
intranätet. Det finns ett förslag framtaget som beskriver kom-
munens styr-och stödprocessen (nollkartan). Vi behöver dock 
arbeta mer med att förankra detta synsätt. 

Det pågår ett arbete för att ta fram nya reglementen för samtliga 
nämnder, detta för att klargöra nämndernas olika uppdrag och 
"bygga bort" oklarheter. 

Nya långsiktiga mål för samhällsutvecklingen är ute på samråd 
(via översiktsplanen) 

Utvecklingen för planering- och budgetprocessen fortlöper och 
ett beslut är taget gällande ny tidplan för kommande års 
planeringsprocess. 

Det finns ett enklare utkast på hur innehållet i en kvalitetsbok 
skulle kunna se ut. Även detta arbete måste göras på bred front 
där personalkontoret har signalerat att de vill vara med. 

 

 Översiktsplanens intentioner 
genomsyrar samtliga 
genomförandeprocesser 

Minst tre stickprov ska göras under året, hittills är genomslag av 
översiktsplanen säkerställt i processerna för utvecklingsplaner, 
byggdialogen, projektfinansiering samt i den nya arbetsstrukturen 
för lokal lägesbild som görs tillsammans med polisen 

 

 Projekt, processer och utredningar 
leds och stöttas med mål- och 
resultatfokus 

Arbete pågår med viss fördröjning då flera utvecklingsplaner 
pågår parallellt med översiktsplanrevidering. Vakansläget vid 
KSAM påverkar också arbetet. 

KSAM har även roller som projektledare i större förändrings-
projekt, ex nämnds och förvaltningssammanslagningar. Dessa 
drivs i nära samarbete med uppdragsgivarna och det finns ett 
stort resultatfokus i dessa förbättringsprojekt. 
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Mål 2018 Kommentar 

En stor del av kvalitetsstrategernas roll är att utveckla verksam-
heternas arbete med processutveckling. En processhandbok har 
tagits fram för att underlätta för de förvaltningar som vill arbeta 
med ständiga förbättringar via att se över sina flöden. I hand-
boken betonas vikten av att bedriva utveckling med ett tydligt 
fokus på dem vi finns till, dvs skapa ett värde till de som ska 
använda våra tjänster. I handboken finns även avsnitt som 
behandlar förbättringsmål och resultatfokus. 

 KSAMs roll och uppdrag är tydligt, 
känt och uppskattat inom 
kommunkoncernen 

Arbetet med att förtydliga KSAM:s roll pågår, exempelvis under 
året är: 

• Processutveckling för översiktsplan (ÖP) och 
utvecklingsplan (UP) 

• Utveckling av VI6 arbetsformer 

• Kriterier för projektfinansiering 

• Översyn av näringslivsbolag 

• Översyn av reglementen 

• Tydliggörande av processer kring styrning, ledning, roller 
och ansvar på strategisk nivå. 

Kundundersökning är planerad till hösten. Det görs även en viss 
del löpande utvärdering av KSAM insats i förvaltningarnas arbete 
med verksamhetsutveckling. 

  

 God och hälsosam arbetsmiljö 

 

KSAM har en hög frisknärvaro, dock är stressnivåerna fortsatt 
höga. Följande har genomfört hittills under året för att skapa 
balans mellan uppgifter och resurser: 

• Tagit fram en tid och resursplanering för samtliga 
utvecklingsplaner 

• Nytt arbetssätt för nya inkommande ärende " En väg in" 

• Ökat redundansen i ledningsgruppen, stärkt förmågan 
för samarbete och stöttning. 

• 3st sociala aktiviteter genomförda. 

• Utvecklat KSAM:s interna möten 

• Utvecklat den interna kommunikationen 

• Kontinuerligt arbete med att stärka och utveckla 
arbetsmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

Under jan- aug har även material för nya översiktsplanen färdigställts och planen är nu ute på samråd. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2018-08-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 88

Medborgarförslag om att inrätta omklädningsrum med 
dusch på Ormbergets friluftsområde
Ärendenr 2017/41-1.5.2.1-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att bifalla 
medborgarförslaget om att inrätta omklädningsrum med dusch på 
Ormbergets friluftsområde. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag som föreslår att ett omklädningsrum med dusch 
iordningställs på Ormbergets friluftsområde har inkommit till kommunen. 
Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Förslagsställaren föreslår att ett omklädningsrum med dusch iordningställs 
på Ormbergets friluftsområde och anför att boende utanför staden som vill 
nyttja området är hänvisade till en toalett i värmestugan för att byta om. 

Det finns idag en byggnad uppe på Ormberget, Ormbergsstugan, som har 
alla de faciliteter som förslagsställaren efterfrågar. Medborgarförslaget skulle 
kunna uppnås genom att förändra öppettiderna alternativt anpassa 
byggnaden med vissa ombyggnationer samt ett modernt passagesystem.

Från och med 1 september 2018 tar fritidsförvaltningen över hyreskontraktet 
för Ormbergshuset från AMF. Fritidsförvaltningen och 
stadsbyggnadsförvaltningen har gemensamt tittat på vilka anpassningar som 
skulle behöva genomföras för att anläggningen ska kunna vara obemannad 
och ändå tillgänglig för medborgare och föreningar som skulle vilja ha 
möjlighet till dusch och ombyte. Det finns en idé om vilka ombyggnationer 
som skulle behöva göras och fritidsförvaltningen kommer att beställa dessa 
ombyggnationer när övertagandet skett.

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen bifalla medborgarförslaget om att inrätta omklädningsrum 
med dusch på Ormbergets friluftsområde.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2018-08-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Arbetsutskottet har 2018-08-15 föreslagit fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen att bifalla medborgarförslaget om att inrätta 
omklädningsrum med dusch på Ormbergets friluftsområde.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, KLF Hid 2017.6974
 2017/41-1.5.2.1
 Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-08-15, § 39

Beslutet skickas till
 Förslagsställaren
 Kommunledningsförvaltningen

33



LULEÅ KOMMUN

FRÅN

MEDBORGARFÖRsLAG

Förnamn Efternamn

Adress Postnr, ort

Telefon E-post

FÖRSLAG OCH MOTIVERING
Presentera ditt förslag här. Motivera gärna varför och hur förslaget ska genomföras. 
Behöver du mer utrymme så kan du bifoga en separat bilaga.

Jag vill  lämna  ett medborgarförslag  gällande omklädningsrum  med dusch  på Ormbergets friluftsområde. 

Vi som bor utanför stan och vill nyttja detta fantastiska friluftsområde måste stå inne på en toalett i värmestugan 

för att klä om till träningskläder om vi vill åka efter jobbet och träna på Ormberget. Detsamma gäller alla klubbar

som har tävlingar  och träningar  där, var  ska  dom  klä om?  Med tanke  på vad  kommunen har  lagt ned 

på detta område så saknas det verkligen omklädningsmöjligheter. Vilken annan sportarena saknar omklädningsrum? 

Jag hoppas verkligen att fler än jag lämnar önskemål om detta så att omklädning blir möjligt på Ormberget

Mvh 

Jag godkänner att Luleå kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnar, i enlighet med 
Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medveten om att det förslagjag lämnar in kommer att publiceras 
på Luleå kommuns webbplats, tillsammans med mitt namn, i samband med att protokoll och kallelser görs 
tillgängliga via www.lulea.se.

2016-12-15
:;:; ---------------------- - st =----------------------- -o--------------------------------------------------------

Luleå kommun
97185 Luleå

Telefon
092045 30 00

Fax
0920-136 88

Hemsida 
www.lulea.se
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-09-13

 
2018/418-1.1.1.5

Elin Hallstensson

Förslag till beslut gällande Motion (RS) om avgiftsfri 
simskola
Ärendenr 2018/418-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
fritidsnämndens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet
En motion från Rättvisepartiet socialisterna har inkommit. I motionen anger 
de att simkunnigheten fortfarande är hög bland barn och unga i Luleå men att 
badmästare har hävdat att vattenvanan sjunkit något. De skriver också att 
Luleå och Sverige tagit emot många från andra länder som saknar 
simkunnighet. Vidare skriver Rättvisepartiet Socialisterna att nationella 
undersökningar visar att simkunnighet är en klassfråga och att 
simkunnigheten brukar vara sämre i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. 

För att undvika onödiga olyckor och för att simkunnighet inte ska vara en 
klassfråga föreslår Rättvisepartiet Socialisterna kommunfullmäktige besluta 
att kommunen ska erbjuda avgiftsfri grundläggande simskola. Samt att 
uppdra åt Fritidsnämnden att göra en plan för hur det ska gå till samt 
återkomma med eventuella behov av resurstillskott för att personalen inte ska 
drabbas av för stor arbetstyngd. Diskutera med föreningslivet om kommunen 
kan stödja dem för att även de ska kunna erbjuda avgiftsfri grundläggande 
simskola

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 92 att motionen fick ställas och 
överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från fritidsnämnden. 

Fritidsnämndens yttrande
Fritidsförvaltningen konstaterar att barn i Luleå till mycket hög grad är 
simkunniga (90–94 %), men givetvis är målet att samtliga medborgare ska 
kunna simma. Inte minst är det viktigt då vi bor i en stad som nästan är helt 
omgiven av vatten

Idag är det så att samtliga elever i skolans årskurs 1-3 frekvent besöker 
badhusen och får simundervisning. I årskurs 3 är de lokala målen för Luleå att 
eleverna ska kunna simma 50 m bröstsim, 25 m ryggsim, hoppa från kant på 
djupt vatten och hämta föremål på botten på 1,5 meters djup. För att få 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-09-13

 
2018/418-1.1.1.5

Elin Hallstensson

godkänt betyg i idrott och hälsa krävs enligt skolans läroplan att eleverna i åk 
6 ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge och kunna hantera 
nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

När det gäller antalet icke simkunniga barn, unga och vuxna i Luleå kommun 
har fritidsförvaltningen ingen tillgänglig statistik. Antalet barn i Luleå är ca 
750/åldersgrupp. I år har kommunen kunnat rekvirera medel från 
Socialdepartementet för att genomföra avgiftsfri simundervisning för de som 
är födda 2011 och 2012.

Denna simundervisning har genomförts vissa veckor under sommarlovet och 
kommer också att erbjudas under höstlovet och jullovet. De räknar med att nå 
ca 700 barn. Denna avgiftsfria simundervisning ska framförallt bidra till att 
barnen får vattenvana och på så sätt har lättare att tillgodogöra sig den 
simundervisning de senare får i skolan. Det finns inget regeringsbeslut på 
denna satsning mer än för 2018. Under sommaren har fritidsförvaltningen 
samverkat med Luleå Simsällskap som fått ersättning för sina insatser. 
Genomförandet av avgiftsfri grundläggande simskola skulle kunna gå till på 
samma sätt men också förläggas till vissa kvällar. Det är dock något som till 
viss del kommer att påverka tiderna för allmänheten i våra badhus.

Att räkna på kostnaderna för en insats med avgiftsfri simskola är svårt. Om de 
barn som får simundervisning via skolan räknas bort och istället inleder 
simskola från 5 år är det ca 1500 barn det handlar om. Om antalet vuxna 
därefter adderas med en hypotes om att det är ungefär lika många i antal, dvs 
1500 ger det en total på 3000 personer. Det innebär att fritidsnämnden har ett 
behov av ett årligt tillskott på 2 500 tkr utöver den budget som nämnden har 
idag. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen 
om avgiftsfri simskola med hänvisning till fritidsnämndens yttrande. 

Beslutsunderlag
 Motion (RS) gällande avgiftsfri simskola

Elin Hallstensson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli
Motionären
Fritidsnämnden
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 Fritidsnämnden 2018-08-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 90

Motion om avgiftsfri simskola
Ärendenr 2018/72-1.1.1.5

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att nedanstående utgör fritidsnämndens yttrande på 
motionen om avgiftsfri simskola.

Sammanfattning av ärendet
Rättvisepartiet Socialisterna har till Luleå kommun inkommit med en motion 
om avgiftsfri simskola.

I sin motion anger de att simkunnigheten fortfarande är hög bland barn och 
unga i Luleå men att badmästare har hävdat att vattenvanan sjunkit något. De 
skriver också att Luleå och Sverige tagit emot många från andra länder som 
saknar simkunnighet.

Vidare skriver Rättvisepartiet Socialisterna att nationella undersökningar 
visar att simkunnighet är en klassfråga och att simkunnigheten brukar vara 
sämre i socioekonomiskt utsatta stadsdelar. 

För att undvika onödiga olyckor och för att simkunnighet inte ska vara en 
klassfråga föreslår Rättvisepartiet Socialisterna kommunfullmäktige besluta 
att;

- Kommunen ska erbjuda avgiftsfri grundläggande simskola
- Uppdra åt Fritidsnämnden att göra en plan för hur det ska gå till samt 

återkomma med eventuella behov av resurstillskott för att personalen 
inte ska drabbas av för stor arbetstyngd

- Diskutera med föreningslivet om kommunen kan stödja dem för att 
även de ska kunna erbjuda avgiftsfri grundläggande simskola

Fritidsförvaltningen konstaterar att barn i Luleå till mycket hög grad är 
simkunniga (90–94 %), men givetvis är målet att samtliga medborgare ska 
kunna simma. Inte minst är det viktigt då vi bor i en stad som nästan är helt 
omgiven av vatten. Idag är det så att samtliga elever i skolans åk 1–3 frekvent 
besöker badhusen och får simundervisning. I åk 3 är de lokala målen för 
Luleå att eleverna ska kunna simma 50 m bröstsim, 25 m ryggsim, hoppa från 
kant på djupt vatten och hämta föremål på botten på 1,5 meters djup. För att 
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 Fritidsnämnden 2018-08-29

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande
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få godkänt betyg i idrott och hälsa krävs enligt skolans läroplan att eleverna i 
åk 6 ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge och kunna hantera 
nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. 
När det gäller antalet icke simkunniga barn, unga och vuxna i Luleå kommun 
har fritidsförvaltningen ingen tillgänglig statistik. Antalet barn i Luleå är ca 
750/åldersgrupp. I år har kommunen kunnat rekvirera medel från 
Socialdepartementet för att genomföra avgiftsfri simundervisning för de som 
är födda 2011 och 2012. Denna simundervisning har genomförts vissa veckor 
under sommarlovet och kommer också att erbjudas under höstlovet och 
jullovet. Vi räknar med att nå ca 700 barn. Denna avgiftsfria simundervisning 
ska framförallt bidra till att barnen får vattenvana och på så sätt har lättare att 
tillgodogöra sig den simundervisning de senare får i skolan. Det finns inget 
regeringsbeslut på denna satsning mer än för 2018. Under sommaren har 
fritidsförvaltningen samverkat med Luleå Simsällskap som fått ersättning för 
sina insatser. Genomförandet av avgiftsfri grundläggande simskola skulle 
kunna gå till på samma sätt men också förläggas till vissa kvällar. Det är dock 
något som till viss del kommer att påverka tiderna för allmänheten i våra 
badhus.

Att räkna på kostnaderna för en insats med avgiftsfri simskola är svårt. Om vi 
räknar bort de barn som får simundervisning via skolan och inleder simskola 
från 5 år är det ca 1500 barn det handlar om. Lägger vi till antalet vuxna med 
en hypotes om att det är ungefär lika många i antal, dvs 1500 ger det en total 
på 3000 personer. Det innebär att fritidsnämnden har ett behov av ett årligt 
tillskott på 2 500 tkr utöver den budget som nämnden har idag. 

Arbetsutskottet har 2018-08-15 föreslagit fritidsnämnden besluta att detta 
utgör fritidsnämndens yttrande på motionen om avgiftsfri simskola.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Motion från Rättvisepartiet Socialisterna, KLF Hid 2018.2494
 Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-08-15, § 41

Beslutet skickas till
 Kansliet, 2018/418-1.1.1.5
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2018-09-11

 
2017/1136-1.3.2.3

David Johansson

Kommunledningsförvaltningens yttrande över 
revisionsrapporten Grundläggande granskning 2017
Ärendenr 2017/1136-1.3.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande över
revisionsrapporten Grundläggande granskning av 2017.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge
underlag till fullmäktiges prövning om verksamheten sköts ändamålsenligt
och ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande, om räkenskaperna är
rättvisande och den interna kontrollen tillräcklig. Den grundläggande
granskningen har utöver fokusområdena ovan även beaktat nämndernas egna
riskanalyser och hot mot verksamheten. Kommunrevisionens lyfter fram flera
synpunkter i sin rapport. De synpunkter som är ställda direkt till en
nämnd/styrelse besvaras av respektive nämnd/styrelse, detta ärende svarar på
kommunövergripande synpunkter från rapporten samt synpunkter ställda till
kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har inkommit med två slutdokument
som skiljer sig åt något. Synpunkter har markerats med kursiv text nedan.

Eftersträva i de fall det är möjligt att i samband med tertialrapport per sista april göra 
en enkel uppföljning av målen för att kunna få styrinformation om hur 
måluppfyllelsen ser ut. Detta för att kunna vidta relevanta åtgärder för förbättrad 
måluppfyllelse i ett tidigt skede.

Svar: Bedömning har gjorts att det finns en tillfredsställande måluppföljning
vid delårsrapport 1 (jan-april). Måluppföljningen sker med ett prognosfokus
baserat på ”trafikljusen”, grönt, gult eller rött. Rapporten visar dels en
sammanställning över de av kommunfullmäktige (tidigare
kommunstyrelsens) fastställda mål med en samlad bedömning för respektive
mål och dels en mer detaljerad analys från respektive nämnd och bolag. I
delårsrapporten anges vid måluppföljningen att nämnder och bolag ska vid
färgsättningen gult eller rött komplettera med vilka åtgärder som ska sättas in
för att nå målet eller konsekvenser som följer av att målet inte uppnås.

Överlag kan nämnderna och politikerna bli mer aktiva i riskanalysen inför beslutet om 
intern kontrollplan.

Svar: Kommunstyrelsen gör ingen kontrollplan för styrelsens eget arbete.
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Kommunstyrelsen har tidigare inte varit tydligt delaktig i det förberedande
arbetet i riskanalyserna men numera får kommunstyrelsen ta del av den 
samlade bruttolistan från sina förvaltningar inför beslut om eventuella
kommunövergripande kontrollmoment.

Dokumentera riskanalysen.

Svar: Bedömning har gjorts av det finns en dokumenterad riskanalys. Den
dokumenteras i programverktyget Stratsys.

Inför fastställandet av den interna kontrollplanen bör val av kontrollansvarig för vissa
kontroller övervägas. Det är inte alltid lämpligt att ansvarig för en verksamhet tillika
är den som internt ska kontrollera granska hur en process fungerar. Det finns en
inbyggd svaghet i detta.

Svar: Utgångspunkten för Luleå kommunkoncerns interna kontrollplan är
COSO-modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission). Modellen bygger på fem komponenter som tillsammans ger
en tydlig struktur för ett systematiskt arbete. En av de fem komponenterna är
tillsyn som avser en extern revision av kontrollplanen vilket är det moment
som ska granska kontrollerna. Genom att följa COSO-modellen ska
verksamheten själv hantera sin egen interna kontrollplan och dess
uppföljning.

Säkerställ att samtliga nämnder och styrelser har en välfungerande rapportering där
det går att utläsa såväl budget, utfall som aktuell prognos.

Svar: Det bedöms finnas en tillfredsställande frekvent uppföljning av budget,
utfall och aktuell prognos från respektive nämnd genom införandet av
månadsrapport. För bolagen gäller tertialrapportering.

Information om ekonomi och måluppfyllelse och avvikelser kring dessa bör återspeglas
i beslut kring åtgärder på ett tydligt sätt i protokoll. Det är i protokollen som
politikerna visar sin styrförmåga.

Svar: Nämnder och bolag ska vid färgsättningen gult eller rött i
måluppföljningen komplettera med vilka åtgärder som ska sättas in för att nå
målet eller konsekvenser som följer av att målet inte uppnås. Om den
ekonomiska prognosen för en nämnd och styrelse vid delårsuppföljning visar
ett underskott ska en åtgärdsplan redovisas som får ekonomin i balans. Av
åtgärdsplanen ska framgå orsak/-er till avvikelsen, avvikelsens storlek, förslag
till åtgärder samt tidpunkter för dessa. I de flesta fall hanterar nämnderna sina
egna avvikelser och inget centralt beslut behöver fattas. Om det uppstår ett
behov av ett centralt beslut har kommunstyrelsen ansvar att lyfta avvikelsen
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vidare till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen kan förstärka sin styrning, uppföljning och kontroll genom att
införa en mer frekvent ekonomisk rapportering.

Svar: Se svar om månadsrapportering ovan. 

Kommunens modell för målbedömning behöver ses över.

Svar: I den process som varit kring konkretisering av kommunens mål har det
funnits en ambition att ta fram fler mätbara mål. En förutsättning för det är att
målen inte är generella, vilket tidigare varit fallet. I den strategiska planen
som tagits fram att gälla för åren 2018-2020 finns fler mål som är direkt
mätbara. Det finns fortfarande kvar mål som är bredare och mer
aktivitetsbaserade. Det är en process att gå från mål som bara är generella till
mål som är specifika och fullt mätbara. Arbetet fortsätter inför strategisk plan
och budget för åren 2019-2021.

Kommunstyrelsen behöver förstärka sin uppsiktsplikt över nämnderna. Under 2017
har det visat sig finnas allvarliga brister i kommunens attesthantering,
missbruksvård, fortsatta underskott inom biogasverksamheten samt brister i det
korruptionsförebyggande arbetet.

Svar: Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att den informationen
och kunskapsöverföring som sker till kommunstyrelsen är tillfredsställande
och att kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas på ett tillfredsställande sätt.
Enskilda avvikelser hanteras först i berörd verksamhet därefter lyfts den till
kommunstyrelsen. Under 2018 har förstärkning skett av den ekonomiska
styrningen genom införandet av månadsrapportering och för att få en effektiv
hantering av kommunkoncernens finansfunktion har det upprättats en
internbank.

För att komma till rätta med underskottet för biogasverksamheten har det
under 2017 gjorts en nedskrivningsvärdering som påvisade ett
nedskrivningsbehov av verksamhetens anläggningar som togs under 2017.
Denna åtgärd medför att det prognostiserade underskottet är väsentligt lägre 
de kommande åren. Se vidare beslut från stadsbyggnadsnämnden 2018-05-17 
§ 103. 

För svar kring synpunkten allvarliga brister i kommunens attesthantering, 
missbruksvård och korruptionsförebyggande arbete hänvisar vi till 
stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-05-17 § 103. Socialnämndens beslut 
2018-08-31 § 124, samt Lenita Ericson och Yvonne Stålnackes yttrande över 
revisionsberättelse 2017. 
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Hanteringen av korruptionsärendet som involverat Caverion reflekterar allvarlig risk 
för obehörigt beslutsfattande samt för bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll i det att kommunstyrelsens dåvarande ordförande under januari till och med 
april 2017 underlät informera styrelsen eller tillse att berörd nämnd hanterade de 
misstänkta oegentligheter; risker med grava konsekvenser i form av ekonomisk skada 
och allvarlig förtroendeskada för kommunen.

Svar: För svar se beslut från Stadsbyggnadsnämnden 2018-05-17 § 103 och 
Lenita Ericson och Yvonne Stålnackes yttrande över revisionsberättelse 2017 
2018-04-23. 

Beslutsunderlag
 Socialnämndens protokoll 2018-08-31 § 124, KLF Hid: 2018.6809
 Kulturnämndens protokoll 2018-06-14 § 66, KLF Hid: 2018.5273
 Överförmyndarnämndens protokoll 2018-06-07 § 89, 

KLF Hid: 2018.5004 
 Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2018- 05-22 § 86, 

KLF Hid: 2018.4632 
 Fritidsnämndens protokoll 2018-05-23 § 70, KLF Hid: 2018.4627
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-05-17 § 103, 

KLF Hid: 2018.4468
 Lenita Ericson och Yvonne Stålnackes yttrande över revisionsberättelse 

2017, KLF Hid: 2018.2861

David Johansson
Biträdande ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Fritidsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 124

Grundläggande granskning 2017
Ärendenr 2018/239-1.3.2.3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna yttrande på revisorernas 
grundläggande granskning 2017.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har tagit del revisionernas revisionsrapport och slutdokument 
gällande Grundläggande granskning 2017. Nämnden har i sak inget att tillföra 
utan ställer sig bakom de iakttagelser och rekommendationer som redovisas. 
När det gäller de punkter som specifikt berör socialnämnden vill nämnden 
framföra följande:

 Socialnämnden har varit delaktig i framtagande av 
internkontrollplanen för 2018. 

 Ett omfattande, strukturerat och långsiktigt förbättrings- och 
utvecklingsarbete bedrivs inom missbruksvården med anledning av 
den granskning som genomfördes under 2017.

 Åtgärder utifrån de brister som konstaterats avseende behörigheter 
och loggkontroller har vidtagits. 

Arbetsutskottet har 2018-08-22, § 50 föreslagit socialnämnden besluta att 
godkänna upprättat yttrande på revisorernas grundläggande granskning 
2017.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Arbetsutskottets protokoll § 50, 2018-08-22
 Grundläggande granskning 2017, slutdokument

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 66

Slutdokument KPMG, grundläggande granskning 2017
Ärendenr 2018/66-1.3.2.3

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna slutrapporterna utan synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden ges möjlighet till att yttra sig över KPMG´s slutrapport 
gällande den årliga revisionen för år 2017.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att godkänna 
slutrapporterna utan synpunkter. 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att nämnden godkänner förslaget. 

Beslutsunderlag
KPMG slutrapport 

Beslutet skickas till
KPMG
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 Miljö- och byggnadsnämnden 2018-05-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 86

Yttrande över grundläggande granskning från revisorerna 
2017
Ärendenr  A-2018-18

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner revisorernas rapport och instämmer 
i att det är viktigt att dessa frågor beaktas.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisorerna besökte miljö- och byggnadsnämnden och 
nu har en slutrapport över denna granskning kommit, se bilagor. 

Revisorerna har inte lyft fram några särskilda punkter för Miljö- och 
byggnadsnämnden. De allmänt hållna punkterna handlar till stor del om 
måluppfyllelse och intern kontroll vilket är viktiga områden för nämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden ska avge ett svar till Kommunlednings-
förvaltningen senast den 31 maj 2018.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att godkänna revisorernas rapport och instämmer i att det är viktigt att 
dessa frågor beaktas.

Arbetsutskottet har 2018-05-15 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden besluta 
i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Internkontrollen lyfts fram som en viktig faktor i revisionsrapporten. Inom 
detta område finns en förbättringspotential. 

Internkontroll kan definieras enligt följande:
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Internkontroll är en process där såväl den politiska och den professionella 
ledningen samt all personal samverkar och som utformas för att med rimlig 
grad av säkerhet kunna nå följande mål:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Vidare så bör en god internkontroll kännetecknas av:
 Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för 

styrning
 En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 

verksamheten
 Säkerställande av att lagar, policys, regler m.m. tillämpas
 Skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
 Eliminering eller upptäckt av allvarliga fel

Det primära syftet med den interna kontrollen är ”att säkerställa att den av 
fullmäktige fastställda visionen, övergripande strategierna och nämndernas 
mål uppfylls.” Internkontroll är en process som berör samtliga anställda inom 
verksamheten, politiker som tjänstemän. Den interna kontrollen ska bidra till 
att öka effektiviteten i verksamheten samtidigt som den ska säkerställa att 
arbetet fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Förslag på åtgärder
Nämnden har antagit en internkontrollplan för 2018 som kommer att följas.  
Parallellt med detta påbörjas ett arbete med att tydliggöra internkontrollen 
inom miljö- och byggnadsnämndens område för kommande år genom att 

 tydliggöra processen vid framtagandet av den årliga 
internkontrollplanen

 genomföra och dokumentera riskanalysen i samband med 
framtagandet av internkontrollplanen för kommande år

 ta fram tydliga internkontrolluppdrag med kontrollansvariga samt 
tidsätta internkontrolluppdragen i internkontrollplanen

 ta fram tydliga riktlinjer för hur kontrollansvariga utses
 information och kunskaper om intern kontroll och dess syfte ska ges 

till politiker och personal, påbörjas under hösten 

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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 Fritidsnämnden 2018-05-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 70

Grundläggande granskning 2017
Ärendenr 2017/201-1.3.2.3

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden godkänner nedanstående som sitt yttrande gällande 
grundläggande granskning 2017.

Sammanfattning av ärendet
Varje år genomför revisorerna grundläggande granskning av alla nämnder
och styrelser samt ett antal fördjupade granskningar inom utvalda
verksamheter. Sakkunniga experter från revisionsföretaget KPMG AB anlitas
som biträden i arbetet. Vid varje granskning upprättar revisionsbiträdet en
granskningsrapport som lämnas till kommunrevisorerna. 

Med utgångspunkt från denna rapport upprättar revisorerna en 
revisionsskrivelse (slutdokument) från granskningen och överlämnar 
rapporten för kännedom och yttrande.

Revisorerna har för 2017 lämnat från sig 2 rapporter. 

Fritidsnämnden har tagit del av de båda granskningsrapporterna och 
konstaterar följande med hänvisning till de övergripande synpunkter som 
lyfts fram i rapporterna;

 Fritidsnämnden konstaterar att de i samband med delårsrapport 1 får 
en uppföljning av målen satta för innevarande verksamhetsår.

 Den riktlinje för intern kontroll som beslutats av fritidsnämnden 
innebär att nämnden överlåter till fritidsförvaltningen att göra 
riskanalys inför beslutet om intern kontrollplan.

 Riskanalysen dokumenteras och visas för nämnden inför beslut om 
intern kontrollplan.

 Fritidsnämnden ska självklart överväga val av kontrollansvarig för 
vissa kontroller i syfte att undvika att ansvarig för en verksamhet 
tillika är ansvarig för att internt granska hur en process fungerar.

 Fritidsnämnden konstaterar att de redan månatligen (undantaget 
januari, juni och juli) får ekonomisk rapport där det går att utläsa 
budget, utfall och aktuell prognos.
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 I de fall avvikelser föreligger om ekonomi och måluppfyllelse ska 
fritidsnämnden självklart besluta kring åtgärder som tydligt ska synas 
i protokoll.

Fritidsnämnden konstaterar följande med hänvisning till de nämndspecifika 
synpunkter som lyfts fram i rapporterna;

 Självklart ska delegationer redovisas under en egen punkt i 
protokollet. Då vi inte vet vilket/vilka protokoll som avses under 2017 
kan vi inte kommentera ytterligare.

 Fritidsnämnden anser att vi har barnens bästa med i våra beslut, dock 
utan att särskilt hänvisa till barnkonventionen i någon explicit 
skrivning.

Arbetsutskottet har 2018-05-08 föreslagit fritidsnämnden godkänna 
nedanstående som sitt yttrande gällande grundläggande granskning 2017.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Kallelse till möte med kommunens revisorer, 
 Grundläggande granskning 2017, slutdokument 2017-03-15
 Grundläggande granskning 2017, slutdokument 2 2017-03-16
 Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-08, § 30

Beslutet skickas till
 Kommunledningsförvaltningen dnr 2017/1136

50



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2018-05-17

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 103

Yttrande avseende kommunrevisorernas grundläggande 
granskning 2017
Ärendenr 2018/525-1.3.2.3

Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna yttrande avseende 
kommunrevisorernas grundläggande granskning.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
godkänna yttrande avseende kommunrevisorernas grundläggande 
granskning.

De förtroendevalda revisorerna och KPMG granskar årligen all verksamhet 
som bedrivs inom nämndens verksamhetsområden.
Nedan följer de av kommunrevisorerna synpunkter kompletterat med 
stadsbyggnadsnämndens yttrande:

Synpunkter:
Hanteringen av korruptionsärendet som involverat Caverion reflekterar allvarlig risk 
för obehörigt beslutsfattande samt för bristande styrning, ledning, uppföljning och 
kontroll i det att stadsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande under januari till och 
med april 2017 underlät att informera nämnden om de misstänkta oegentligheter som 
föll under nämndens ansvarsområde; risker med grava konsekvenser i form av 
ekonomisk skada och allvarlig förtroendeskada för kommunen.

Stadsbyggnadsnämnden behöver fortsätta att förstärka sitt korruptionsförebyggande 
arbete.

Stadsbyggnadsnämnden har varit utsatt för korruption och behöver fortsätta att 
förstärka sitt korruptionsförebyggande arbete.

Svar: Misstanke om korruption har förelegat, varför stadsbyggnadsnämnden 
under hösten 2017 kompletterade internkontrollplanen med två nya 
kontrollområden, förtydligat tillämpningen av Luleå kommuns etiska 
riktlinjer och genomför löpande utbildningar inom området etik och 
regelverk. I april 2016 lade åklagarmyndigheten ned förundersökningen 
avseende misstänkt korruption och under våren 2017 aktualiserades frågan 
igen och KPMG genomförde, på uppdrag av kommunrevisionen, en 
utredning. Rapporten tydliggjorde brister och har varit ett mycket bra 
underlag för att ytterligare intensifiera förbättringsarbetet under 2017.
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Under våren 2017 har KPMG, på uppdrag av stadsbyggnadschefen, 
genomfört ytterligare fördjupad utredning avseende ovan. Den utredningen 
lämnades till åklagarmyndigheten som meddelade att de inte kommer att 
återuppta ärendet om misstänkt korruption. Utredningarna har renderat i ett 
antal åtgärder såsom att förbättra rutiner för beställning, fakturakontroll och 
attest.

Investeringsprocessen bör ses över med anledning av ett återkommande 
underutnyttjande av investeringsbudgeten.

Svar: Investeringsprocessen är en komplicerad process. Nedan anges faktorer 
som påverkar nyttjandet av investeringsbudgeten:
• I processen ingår ett flertal beslutssteg på olika nivåer och ofta över långa 
tidsperioder vilket kräver bra framförhållning med initialt grovt uppskattade 
kalkyler och förutsättningar.
• Externa och interna aktörer är inblandade vilket kan leda till förändringar 
under processens gång vad avser tidplan och förutsättningar (ex vis 
överklagande upphandling eller detaljplaner).
Investeringsprocessen förändras och förbättras kontinuerligt med syfte att öka 
träffsäkerheten i budgetering, tidsangivelser och innehåll.

Biogasverksamheten gick med ett underskott på 9 mkr under 2017, nämnden behöver 
säkerställa finansiering för denna verksamhet.

Svar: Biogasverksamheten har i 2017 års bokslut skrivits ned med 35,2 mkr till 
beräknat återvinningsvärde på 0,2 mkr med anledning av ett för svagt 
kassaflöde. Verksamheten kommer efter nedskrivningen ha en väsentligt lägre 
kapitaltjänstkostnad. Verksamheten har tidigare finansierats av 
kommunbidrag och försäljningsintäkter. Från och med i år kommer 
kommunbidraget på 3 mkr att tas bort och därmed finansieras verksamheten 
av dess försäljningsintäkter. För innevarande år prognosticeras 
biogasverksamheten till ett underskott på ca 855 tkr. Utredning kommer att 
genomföras under 2018 som syftar till att säkerställa hur verksamheten ska 
utvecklas och finansieras.

Sammanträdet
Avdelningschef för Lednings- & Verksamhetsstöd föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag 
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2018-04-13, SBF hid 2018.2814
 Revisorernas slutdokument 1 (bilaga), SBF hid 2018.1922
 Revisorernas slutdokument 2 (bilaga), SBF hid 2018.1921

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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Medfinansiering av strategisk satsning på test- och 
demonstrationsmiljö för högvolym kompositer
Ärendenr 2018/8-2.4.3.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera satsningen 

på infrastruktur till test & demoanläggningen i Öjebyn med totalt 
600tkr.

2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Swerea SICOMP har skickat in en ansökan som föreslår att Piteå och Luleå 
kommuner tillsammans med Region Norrbotten stödjer en strategisk satsning 
på avancerad utrustning i en öppen test- och demonstrationsmiljö för 
högvolymstillverkning av lättviktsprodukter för fordonsindustrin. Test- och 
demomiljön placeras i kompositbyn i Öjebyn, Piteå. Projektperioden är på två 
år, 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31. 

Swerea SICOMP ansöker om medfinansiering av Piteå och Luleå kommuner 
med 4 mkr. Enligt projektbudgeten beräknas investeringar kosta 15 mkr. 
Denna ansökan syftar till att lägga grundplåten till en regional investering i 
nödvändig utrustning. Den tänkta finansieringen är fördelad på 50 procent 
från Region Norrbotten och övriga 50 procent från Piteå kommun (1 mkr) och 
Luleå kommun (3 mkr) samt Swerea SICOMP med resterande 3,5 mkr. De har 
fått ett förhandsbesked från Region Norrbotten om 7,5 mkr.

Swerea SICOMP menar att det är svårt att hitta offentliga medel till en 
renodlat test- och demo högvolym infrastruktur på den nivå som de anser 
vara nödvändig för industriell relevans, då de statsfinansierade 
forskningsfinansiärerna inte har detta som uppdrag. Energimyndigheten har 
varit undantaget och de har tidigare satsat på bl.a. förgasningsanläggningen i 
Piteå. De vill försäkra sig om en grundfinansiering regionalt, innan de går 
vidare och söker pengar hos andra finansiärer. Tanken är att försöka växla 
upp pengarna ytterligare med annan extern finansiering från t.ex. 
Energimyndigheten, Vinnova, Kempe-stiftelsen, regeringens strategiska 
samverkansprogram, etc. 
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De företag som de varit i kontakt med kommer också med stor sannolikhet att 
skriva en avsiktsförklaring, ”Letter of Intent” om att nyttja test- och 
demomiljön i Öjebyn med framtida utvecklingsprojekt. 
Tanken med denna strategiska satsning är att bygga upp nationell kompetens 
kring högvolymsproduktion av kompositer, för att värdekedjan skall klara 
teknikskiftet mot kompositer och multimaterial i strukturella och 
semistrukturella komponenter. För att åstadkomma ett teknikskifte krävs både 
projekt och relevant experimentell utrustning. I dagsläget bedrivs ett stort 
antal projekt inom området, men fortfarande saknas relevant infrastruktur för 
att kunna demonstrera tekniken på högre mognadsnivåer. Detta anses vara 
nödvändigt för att kunna industrialisera tekniken. Det finns stora framtida 
möjligheter för tekniköverföring, eftersom lösningar för fordonssegmentet 
också kan öppna upp nya marknader inom industrisektorn, samt sekundära 
strukturer inom befintliga marknadssegment för kompositer, d.v.s. energi, 
flyg och rymd. 

För regionens del skulle en satsning dels stärka omställningen för Gestamp 
Hardtech, som idag är en stor leverantör av komponenter till "Body in White" 
hos bl.a. Volvo Cars, men det skulle också skapa möjligheter att bygga upp 
kompletterande Tier 1 och Tier 2-leverantörer i regionen, samt leverantörer av 
olika typer av produktionsutrustning.

Kortsiktigt innebär denna satsning också ett ökat antal anställningar hos 
medlemsföretagen direkt kopplade till test- och demomiljön. Hardtech kan 
behålla sin roll som ansvarig för materialutveckling till TRL 3 (technology 
readiness level) inom Gestampkoncernen, men även utveckla nya 
komponenter i komposit till högre TRL-nivåer, om man i samverkan med 
OEM kan ta tekniken till högre teknikmognadsgrad, vilket förutsätter en test- 
och demomiljö med relevant utrustning.

Swerea SICOMP ansöker om 3 mkr från Luleå kommun till projektet att bygga 
upp en test- och demonstrationsanläggning  för komposittillverkning för 
bilindustrin i Öjebyn, Piteå. Enligt Luleå kommuns policy för 
medfinansieringar av projekt så ska det tas ställning till vad 
medfinansieringen kommer att skapa för nytta för Luleås tillväxtmöjligheter. I 
detta fall bedöms att Gestamp Hardtech kan utveckla och leverera 
pressverktyg till kompositindustrin som positivt för Luleå kommun.

När medfinansieringen från Luleå kommun tydligt riktar sig till ett företag 
måste hänsyn tas till statsstödsreglerna. Stödet får inte gynna ett företag eller 
en grupp av företag. Stödet får inte ge ett företag en ekonomisk fördel. Stödet 
får inte heller gynna ett företag som kan beröra handeln mellan EU-
medlemsstaterna, d.v.s. att stödet medför en risk för att konkurrenter inom 
samma sektor påverkas negativt. Hänsyn till statsstödsreglerna kan också tas 
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genom att tillämpa kommissionens regler om så kallat försumbart stöd/de 
minimis. Ett företag kan beviljas högst 200 000 euro, idag ca 2 mkr, i stöd. 
Kriterierna för beviljande av de minimis-stöd är bundna till beskattningsåret 
och de två föregående beskattningsåren utifrån om det berörda företaget har 
erhållit offentliga stöd eller inte.

För 2018 finns inte hos Luleå kommun motsvarande sökta medel att besluta 
om, varken i anslaget för EU-medfinansiering eller i anslaget för strategiska 
utvecklingsinsatser. Den föreslagna medfinansieringen på 600 tkr, d.v.s. 300 
tkr för 2018 och 300 tkr för 2019 följer policyn för projektfinansiering utifrån 
de medel som finns att tillgå för närvarande.

Beslutsunderlag
 Ansökan

Jan Unga
Samhällsstrateg

Beslutet skickas till
Swerea SICOMP
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Test & Demo högvolym kompositer Sid 1 

Strategisk satsning 

Test & Demo högvolym kompositer 
 

Författare:  David Mattsson och Bengt Wälivaara, Swerea SICOMP 

 Ulf Westerberg, Piteå Science Park / SWE-CIC 

 

Datum: 2017-11-03 

 

1. Sammanfattning  
Vi föreslår att regionen (Luleå och Piteå kommuner tillsammans med Region Norrbotten) stödjer 

en strategisk investering i en avancerad utrustning för högvolymstillverkning av lättviktsprodukter 

för fordonsindustrin. Utrustningen placeras i en öppen Test & Demo miljö i kompositbyn i Piteå, 

vilket därmed ger enkel åtkomst till befintliga resurser inom kompositklustret Swedish Composites 

Innovation Cluster (SWE-CIC).  

Målsättningen är att skapa regional tillväxt i Norrbotten via en stark innovationsmiljö, som samlar 

norra Europas ledande aktörer för avancerad tillverkning av kompositprodukter.  

En gemensam kraftsamling är nödvändig för att svensk fordonsindustri, med hög 

konkurrensförmåga, skall kunna möta det pågående teknikskiftet mot lättare och energisnålare 

fordon. Innovationsmiljön omfattar därför ett nationellt nätverk av större och mindre aktörer från 

hela fordonsvärdekedjan, d.v.s. OEMer, Tier1, Tier2, utrustningsleverantörer, samt 

forskningsutförare. 

Högvolymstillverkning (>100.000 enheter/år) av fordonskomponenter i avancerade metallmaterial 

är sedan ett antal år en mogen teknik, bl.a. genom företag som Gestamp Hardtech i Luleå. 

Tekniken är väl avpassad till fordonsindustrins höga krav på låg kostnad och hög kvalitet.  För att 

uppnå samma höga teknikmognad med morgondagens avancerade lättviktsmaterial har flera 

tunga industriella aktörer, såsom Volvo Cars, Scania och Gestamp Hardtech, uttryckt behovet av 

en öppen nationell Test & Demo miljö med resurser för fullskalig verifiering av tillverkning. Denna 

typ av resurser finns idag endast tillgängliga i länder som England och Tyskland, där staten satsat 

miljardbelopp på anläggningar för att stärka konkurrenskraften hos sina OEMer och SMFer.  

En svensk konkurrensfördel visavi internationella konkurrenter är vår erkänt goda förmåga att 

samarbeta tvärs över discipliner, organisationer och över landet, för att bedriva gemensamma 

forsknings- och utvecklingsprojekt. Flertalet utvecklingsprojekt pågår redan idag i Sverige, mellan 

forskningsaktörer och industri, inom området lättvikt och multimaterial, med fokus på frågor såsom 

processutveckling, materialutveckling och kvalitetssäkring. Dock saknas idag relevant infrastruktur 

för att kunna mogna tekniken för implementering i industrin. I sammanhanget bör det också 

nämnas att det inom ramen för regeringens samverkansprogram, drivs ett projekt (LIGTHTest) 

som syftar till att arbeta fram en plan för hur Test & Demo miljön hos bl. a. Swerea SICOMP i 

Öjebyn ska fortsätta utvecklas mot högvolymstillverkning av kompositstrukturer.  

Vår strategiska investering avser att i ett första steg finansiera nyckelkomponenten i Test & Demo-

miljön, dvs. en avancerad pressutrustning som klarar av att i full skala verifiera snabba 

tillverkningsprocesser av hybrida strukturer och renodlade kompositmaterial, som radikalt sänker 

produktionskostnaderna till internationellt konkurrenskraftig nivå.  
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Test & Demo högvolym kompositer Sid 2 

2. Bakgrund 
Fordonsindustrin har hållbarhet som en tydlig 

marknadsdrivande kraft. Detta är delvis på grund av föreskrifter 

(EU 95 g CO2/km från 2020, USA 125 g CO2/km) och delvis på 

grund av kundernas krav. I båda fallen så är Europa 

marknadsledande och många starka varumärken har officiella 

hållbarhetsstrategier, till exempel; BMW, AUDI, VW, Volvo 

Cars. 

Lättviktsdesign är utgångspunkten för en ”positiv viktspiral” och 

har allmänt antagits av mer eller mindre alla bilproducenter. 

Målet är sänkt bränsleförbrukning och utökad räckvidd för 

hybrid- eller elbilar. En minskning av karossvikten till hälften medför betydande viktbesparingar på 

andra delar i bilen, t.ex. mindre motor, hjulupphängning, fjädrar, bromsar etc. = en positiv 

viktspiral. Allt detta behövs för att nå framtidens förmodade krav på 65 g CO2/km. 

Fordonsindustrin förutspår att en viktreduktion på ungefär 100 kg för chassit är nödvändig, för att 

minska totala vikten tillräckligt för att nå mer långsiktiga utsläppsmål, samt för att uppnå 

klimatmålen efter år 2020. Man bedömer att man kan nå ungefär 50 kg med traditionella material.  

För "body in white", har borstål-intensiv konstruktion hittills 

varit rätt väg att gå, men utvecklingen närmar sig vägs ände. 

Flera aktörer är överens om att aluminium når ytterligare ett 

steg på vägen men att kolfiberkompositer är det slutliga steget 

som krävs för att klara utsläppskraven.   

Även den framtida elektrifieringen av fordonsflottan ökar 

radikalt behovet av lättviktslösningar med kolfiberkompositer, 

för att öka räckvidd och kompensera för batteriernas vikt. 

Fordonsindustrin förutser ett antal utmaningar för ökat nyttjande av kolfiberkompositer. Bland 

annat finns det en brist på kompetens hos OEM, Tier1-leverantörer och Tier2-leverantörer. De är 

idag inte vana att arbeta med kompositer. 

Dagsläget för kompositer inom fordonsindustrin 
 Dagens kolfiberbaserade kompositindustri är inriktad främst mot rymd och flyg  

En konsekvens av detta är dyra material och tillverkningsprocesser 

 Totalkostnaden (material + tillverkning) måste ner för fordonsindustrin 

BMW har implementerat ”generation 1” av kompositstruktur i sina dyraste bilmodeller samt 

nischade elbilar, med ser svårigheter att med dagens kostnader fortsätta implementera 

kompositteknik i nya plattformar. 

 Introduktion av nytt material inom fordonsindustrin  teknikskifte  

Jämförbart med introduktionen av presshärdat borstål, som påbörjades i Luleå för ca 25 år 

sedan och först idag är en fullt ut vedertagen teknik i de flesta OEMs plattformar 

 Idag saknas Tier1/Tier2 med kompetens och produktionsresurser för högvolymtillverkning i 

Sverige 

Konsekvensen är att svensk fordonsindustri vänder sig till utländska underleverantörer   

 Kompositer kräver parallell utveckling av produktionsprocesser och nya material 

Nya produktionsprocesser måste utvecklas i nära samverkan med hela försörjningskedjan, 

med hög nivå av automatisering och robotisering 

 Olika studier visar på att marknaden för kolfiberkompositer kommer att fördubblas inom 4-5 år, 

med fordonsindustrin och vindkraftverk som den stora nya marknaden 
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Regionens förutsättningar 
Produktion av produkter i komposit har varit en del av industrin längs norra Norrlands-kusten 

sedan slutet på 1960-talet.  

Denna tidsenliga bild är från invigningen av ASEA Plast i Piteå, 

som nu heter ABB Composite. Med ABB som "plantskola", så 

har det under de senaste 47 åren utvecklats ett kluster av 

kompositföretag i regionen. 

Forskningsinstitutet Swedish Institute of Composites, SICOMP, 

bildades för 27 år sedan och är sedan 10 år införlivat i 

forskningskoncernen Swerea. Swerea SICOMP samarbetar 

idag med biltillverkare både nationell och internationellt, vilket 

ger en bra insikt i deras problemställning kring multimaterial 

eller rena kompositstrukturer och regionens möjlighet att 

konkurrera med andra aktörer. Även Luleå tekniska universitet 

(LTU) har en lång historik inom forskning på kompositmaterial. 

Idag har LTU bl.a. 4 professurer och 14 doktorander som alla 

på ett eller annat sätt bedriver forskning inom kompositområdet. LTU var i högsta grad 

medverkande även vid utvecklingen av presshärdningstekniken.  

Högvolyms komposittillverkning är en nyckelkompetens i regionen och några exempel på 

produkter med en produktionsvolym på över hundratusen enheter per år är pansarskottet AT4 och 

tryckkärl i komposit, dvs. gasoltuber.  

Den samlade kompetensen kring industriella kompositer, som byggts upp under dessa 47 år, är 

svårt att finna någon annanstans. 

Sedan början av 2015 så har det förts diskussioner om en mer konkret samverkan och från 1 

januari 2017 så finns en formell sådan inom Swedish Composites Innovation Cluster, som 

koordineras av Piteå Science Park och finansieras med bl.a. ERUF-medel. 

Huvudmålet med SWE-CIC är att bidra till att få ut nya tjänster och produkter på marknaden, från 

regionens små och medelstora företag. SWE-CIC skall bli den naturliga partnern att vända sig till, 

när det gäller kundutmaningar där kompositer kan vara en viktig del i lösningen. Det skall leda till 

tillväxt hos befintliga företag och utveckling av helt nya företag i regionen. Inom SWE-CIC vill vi 

främja gränsöverskridande samhandling. Det vill vi göra genom en samhandlingsform där man 

kontinuerligt kan upprepa framgångsrika metoder och processer, med företagsnära 

konceptutveckling mellan olika aktörer och värdekedjor, för att fler innovationer ska nå 

marknaden. För varje utmaning sätter vi ihop ett ”dream team”, med de som är allra bäst lämpade 

att lösa uppgiften. Har vi inte rätt kompetens och resurser inom kompositklustret eller vårt 

befintliga nätverk, så ser vi till att komplettera med externa resurser. Detta innebär ökad 

innovationssamverkan mellan olika SMF, samt framförallt mellan större företag, SMF, 

forskningsinstitut och akademi. 

Det långsiktiga målet för denna satsning är realisering av strukturella komponenter i biobaserade 

kompositer för fordonsindustrin. Detta kräver parallell utveckling av material, såsom biobaserat 

kolfiber från lignin och produktionsprocesser för kompositbaserade multimaterial. På så sätt 

sammanför vi den regionala värdekedjan för skogsindustrin med fordonsindustrins värdekedja och 

kan ytterligare nyttja de unika förutsättningar som finns i vår region. 
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Sammantaget har regionen unika förutsättningar för att bli en internationellt konkurrenskraftig 

resurs för utveckling av multimateriallösningar för fordonsindustrin, både på kort och lång sikt.  

3. Syfte med den strategiska satsningen 
Tanken med denna strategiska satsning är att bygga upp nationell kompetens i hela 

fordonsvärdekedjan (OEM, Tier1, Tier2, produktionsutrustningsleverantörer, etc.) kring 

högvolymsproduktion av kompositer, för att värdekedjan skall klara teknikskiftet mot kompositer 

och multimaterial i strukturella och semistrukturella komponenter. För att åstadkomma ett 

teknikskifte krävs både projekt och relevant experimentell utrustning. I dagsläget bedrivs ett stort 

antal projekt inom området, men vi saknar fortfarande relevant infrastruktur för att kunna 

demonstrera tekniken på högre mognadsnivåer, vilket är nödvändigt för att kunna industrialisera 

tekniken. Denna ansökan riktar sig därför mot att lägga grundplåten till en regional investering i 

nödvändig utrustning. 

Det finns också stora framtida möjligheter för tekniköverföring, eftersom lösningar för 

fordonssegmentet också kan öppna upp nya marknader inom industrisektorn, samt sekundära 

strukturer inom befintliga marknadssegment för kompositer, dvs. energi, flyg och rymd. 

Sedan så är det väldigt viktigt i utvecklingen av nya biobaserade material för biokompositer, såväl 

matris som fiber, att det sker en parallell validering av materialegenskaperna i olika typer av 

kompositer och att man även anpassar produktionsprocesserna, vilket kan göras i denna 

innovationsmiljö.  

Beskrivning av den strategiska satsningen 
De två relativt nya teknologier som vi 

identifierat för högvolymsproduktion 

mot fordonsindustrin är multimaterial-

komponenter, t.ex. överlaminering av 

höghållfast borstål, samt pressning av 

högpresterande kompositer. 

En strategisk satsning på 

högvolymstillverkning av kompositer mot fordonsindustrin syftar till att möjliggöra ett teknikskifte 

inom svensk fordonsindustri, där kombinationer av olika material nyttjas för att skapa 

sammansatta lättviktskonstruktioner. Idag är högvolymstillverkning av metall en mogen teknik som 

är väl anpassad för fordonsindustrins behov, men för kunna tillverka fiberkompositer i den takt och 

till den kostnad som fordonsindustrin kräver, behövs det fortfarande en stor utvecklingsinsats.  

Teknikskiftet innebär inte bara att konstruera utifrån nya förutsättningar, utan också att traditionella 

processer och produktionsflöden kommer att brytas upp. Därför måste nya tekniska lösningar 
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verifieras och implementeras i samverkan mellan aktörer i produktframtagningsprocessen och 

aktörer som är aktiva i utvecklingen av processer och tillverkningssystem. 

Denna typ av innovation kräver kompetens och resurser inom många områden -från ax till limpa. 

Ett utvecklingsprojekt kan omfatta: 

Produktutveckling 

 Design 

 Material- val/vetenskap 

 Modellering och simulering 

 

Produktionsteknik 

 Processutveckling 

 Produktions –celler/linjer 

Tillverkning 

 Prototyper 

 Nollserier 

 Förserier 

 Fullskalig produktion 

 

Provning och analys 

Etc. 

Ett exempel på teknologi som i närtid kan realiseras genom denna satsning är utveckling av 

komponenter i multimaterial, t.ex. överlaminering av höghållfast borstål. I takt med att dessa 

material blir billigare och produktionsmetoder utvecklas anpassade för fordon i massproduktion, 

kommer en allt större del att utgöras av fiberkompositer. För att fiberkompositer ska vara ett 

valbart materialalternativ i en multimaterialstruktur krävs projekt inom alla relevanta 

forskningsområden. För massproduktion så blir områdena automatisering, robotisering och 

digitalisering väldigt centrala, vilket ställer höga krav på att en Test & Demo miljö kan hantera 

detaljer i verklig storlek och i höga produktionstakter. 

Effektmål 
Den primära effekten av denna strategiska satsning är 

att det etableras en öppen Test & Demo miljö, där 

aktörer från hela fordonsvärdekedjan, d.v.s. OEMer, 

Tier1, Tier2, utrustningsleverantörer, samt 

forskningsutförare, kan samverka kring utmaningsdriven 

innovation på hög teknikmognadsnivå.  

Våra nationella OEM kan söka denna form av 

samverkan utomlands. För våra Svenska Tier1 och Tier2 

leverantörer innebär detta en stor risk att man då helt 

missar teknikomställningen och förlorar marknadsandelar. 

För regionens del så skulle en satsning dels stärka omställningen för Gestamp Hardtech, som 

idag är en stor leverantör av komponenter till ”Body in White” hos bl.a. Volvo Cars, men det skulle 

också skapa möjligheter att bygga upp kompletterande Tier1 och Tier2 leverantörer i regionen, 

samt leverantörer av olika typer av produktionsutrustning. 

Kortsiktigt innebär denna satsning också ett ökat antal anställningar hos medlemsföretagen direkt 

kopplade till Test & Demo miljön. Hardtech kan behålla sin roll som ansvarig för materialutveckling 

till TRL 3 inom Gestampkoncernen, men även utveckla nya komponenter i komposit till högre 

TRL-nivåer, om man i samverkan med OEM kan ta tekniken till högre teknikmognadsgrad, vilket 

förutsätter en Test & Demo miljö med relevant utrustning. 

Såväl Test & Demo miljön som de innovationsprojekt som skall bedrivas på denna, kan leda till 

etablering av lokala/regionala underleverantörer (Tier1/Tier2) till fordonsindustrin, vilket innebär 

nya arbetstillfällen. 

Test och Demo miljön stärker SICOMP´s verksamhet i Piteå och etablerar Piteåkontoret som 

nationell nod för högvolymtillverkning av kompositer, vilket ger arbetstillfällen i en 

kunskapsintensiv tillväxtbransch. Även Luleå tekniska universitets forskning kommer att stärkas av 

denna satsning. 

En stärkt kompositindustri skulle även ge ringar på vattnet till det regionala ekosystem som finns, 

av olika typer av underleverantörer. 
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Satsningen är primärt riktad mot fordonsindustrin, men den processteknik och de materialsystem 

som blir aktuella, kan även skapa nya möjligheter för andra typer av applikationer inom annan 

industri. 

Sammantaget så är vi säkra på att denna satsning stärker regionala näringslivet och FoU-basen 

inom styrkeområdet, samt medverkar till att några av de globala hållbarnhetsmålen i Agenda 2030 

uppnås. 

Hållbarnhetsmålen i Agenda 2030  
Detta projekt har en direkt påverkan på hållbarhet, då det syftar till att sänka vikten på fordon och 

därigenom bränsleförbrukningen (CO2-utsläppen), samt öka räckvidden för elbilar, vilket gör dessa 

till ett reellt alternativ för konsumenterna. 

Förutom detta så tittar vi på ”Life Cycle Assessment”, dvs. hela livscykeln omfattande även 

ingående material och processer, i form av resursutnyttjande och ”carbon footprint”, samt 

återvinning. Som en del i detta så jobbar vi även på sikt med biobaserad kolfiber och 

matrismaterial, samt därtill anpassade materialsystem och processer. 

Horisontella kriterier 
Då detta i grunden handlar om infrastruktur så är det svårt att bedöma påverkan på horisontella 

kriterier. När det gäller de projekt och aktiviteter som kommer att belägga denna Test & Demo 

miljö, så kommer de alltid att styras till att hantera de horisontella kriterierna på ett bra sätt. 

Förutsättningar för att komma vidare 
För att kunna bedriva innovationsprojekt på industriellt relevant nivå, så måste det finnas en 

öppen Test & Demo miljö med relevant utrustning. Inom denna miljö så går det sedan att bedriva 

olika typer av utvecklingsprojekt på hög teknikmognadsnivå. 

Detta innebär en kombinerad fysisk och virtuell miljö där företag, akademi och andra 

organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster och 

processer. Test & Demo miljö består både av ”hårdvara” (utrustning, anläggningar, IT-system etc.) 

och ”mjukvara” (kompetens, organisation, affärsidé, etc.). Test & Demo miljön är tillgänglig och 

öppen för användare utanför dess egen driftorganisation och har en varaktighet som sträcker sig 

längre än till enstaka projekt. Test & Demo miljön är avsedd för test och utveckling av nya 

produkter, tjänster och processer, d.v.s. den är inte begränsad till en enda specifik produkt, tjänst, 

process eller användare. 

Industrial maker space 
Som en del av SWE-CIC projektet så kommer vi under perioden 2017-2019 att bygga upp ett s.k. 

Industrial maker space, vilket i princip är ett annat namn för en Test & Demo miljö. 

Den första del som byggs upp är en robotcell bestående av två industrirobotar, som placeras i 

”Kompositbyn” i Piteå. Den skall utrustas för såväl fiberlindning som mekanisk bearbetning. Det är 

att betrakta som för- resp. efterprocesser för den Test & Demo infrastruktur för högvolym som vi 

söker medfinansiering för och ingår därmed i ett helhetskoncept för utveckling av 

kompositprodukter mot högvolym.  

Test & Demo miljö för högvolymtillverkning 
För att komma högre upp i teknikmognad behövs en press som, på liknande sätt som i fallet 

presshärdning, kan forma och härda komponenter i den takt som bilindustrin kräver. Pressen är 

hjärtat i en komplett tillverkningslina och utgör en saknad delmängd av existerande Test & Demo 

miljö i Swerea SICOMPs ägo, samt den utrustning som placeras inom ”Industrial maker space”. 

Det är också en saknad komponent sett ur ett nationellt perspektiv. 

Test & Demo miljön lägger grunden till en innovationsmiljö, i nära samverkan med SWE-CIC, där 

utvecklingsprojekt för kompositbaserade komponenter och produkter mot krävande kunder 

genomförs, via stark klustersamverkan och formeringar av sk ”dream teams” av aktörer i regionen 

och nationellt.  

113



Test & Demo högvolym kompositer Sid 7 

Våren 2017 startades projektet LIGHTest, finansierat via Regeringens Samverkansprogram. I det 

sammanhanget har lättviktsarenan LIGHTer identifierat Swerea SICOMPs anläggning i Öjebyn 

som en av två nationella Test & Demo miljöer som i framtiden ska utvecklas för att hjälpa industrin 

med teknikskiftet mot multimaterialkonstruktion. Swerea SICOMP vill etablera en nationell relevant 

miljö för högvolymtillverkning av kompositprodukter. 

Lokaler 
Initiativtagarna till denna strategiska satsning har varit i 

kontakt med Piteå Näringsfastigheter (Pnf), som idag äger de 

lokaler där Swerea SICOMP resp. ”Kompositbyn” huserar. 

Pnf har visat intresse för att bygga ihop befintliga byggnader 

med en ny lokal avsedd för Test & Demo högvolym, om vi får 

ihop finansiering för infrastrukturen och en rimlig plan för att 

långsiktigt belägga denna med utvecklingsprojekt. På så sätt 

skapas en sammanhållen innovationsmiljö där företag, 

forskningsinstitut och akademi på ett effektivt sätt kan skapa 

”dream teams” och uppnå samhandling kring nya produkter.  

Vinnväxt 2019 – hållbar tillväxt i regioner 
Vinnväxt är en utlysning från Vinnova, där regioner kan få finansiering i 10 år för att utveckla 

attraktiva innovationsmiljöer inom regionala tillväxtområden. För att få finansiering krävs 

samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, akademi, offentlig sektor och gärna även 

organisationer i civilsamhället. Agenda 2030 ska vara en integrerad del i innovationsmiljöns vision 

och arbetssätt samt en tydlig drivkraft för förnyelse och omställning. I utlysningen från Vinnova 

vänder de sig till klusterorganisationer, nätverk, forsknings- och innovationsmiljöer och andra typer 

av samarbetskoalitioner som har ambition och potential att bidra till omställning och förnyelse. 

Vi har för avsikt att söka om att få skapa en Vinnväxt-miljö kring SWE-CIC och denna Test & 

Demo miljö. 

4. Intressenter 
Medlemmarna i SWE-CIC är uppenbara intressenter; ABB Composites, Gestamp Hardtech, 

PodComp, Boxmodul, Midnight Composites, Composites Service Europe, Swerea SICOMP, 

Scandinavian Scalable Advanced Composites, Blade Solutions, samt Plastic Technology 

Composites (PTC). 

Som intressenter i denna strategiska satsning har vi även bl.a. Volvo Cars och Scania, som har 

utfärdat ”Letter of Support”. Hela fordonvärdekedjan är potentiella intressenter, såväl i Sverige 

som internationellt. 

På akademisk nivå så har vi även stöd från de större lärosätena som bedriver kompositbaserad 

forskning, dvs. LTU, KTH och Chalmers. 

5. Budget & medfinansiering 

Kostnader 
Pressen är den enskilt största investeringen i denna Test & 

Demo miljö och kostnaden är också direkt avhängigt 

presskapaciteten hos maskinen. I detta fall avses en press 

med ca 3500 tons presskraft, med tillhörande in- och 

utmatning, vilket summerar till 35 miljoner kronor. Den 

valda presskraften innebär en flexibel maskin som kan 

användas för både stora och små komponenter, i antingen 

ren komposit från pressmassa eller multimaterialstrukturer 

av stål och komposit. Offerter tas in från 3 olika pressleverantörer för att säkerställa att vi får den 

bästa maskinen anpassad för vår budget. 
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Tanken är att vid upphandlingstillfället diskutera olika former av partnerskap med 

maskinleverantörer, för att hålla nere kostnaderna, men även öppna för gemensamma 

innovationer. 

Medfinansiering 
Att hitta offentliga medel till en renodlat Test & Demo högvolym infrastruktur på den nivå som vi 

anser vara nödvändig för industriell relevans är svårt, då de statsfinansierade 

forskningsfinansiärerna inte har detta som uppdrag. Energimyndigheten har varit undantaget och 

de har tidigare satsat på bl.a. förgasningsanläggningen i Piteå. Det är mycket enklare att hitta 

medfinansiering för de projekt som man kan använda infrastrukturen för. 

 Detta innebär att vi måste fördela hela kakan i mindre bitar 

och säkra grundfinansiering regionalt, innan vi går vidare och 

söker pengar hos industrin och andra finansiärer, inkl. ERUF-

stöd från Tillväxtverket. 

Vår önskan är att Piteå Kommun och Luleå Kommun 

tillsammans medfinansierar med 4 miljoner kronor. 

Sedan för vi förhandlingar med företag i värdekedjan om att 

medfinansiera med 3,5 miljoner kronor. 

Vår förhoppning är att vi sedan får en hävstångseffekt av att Region Norrbotten medfinansierar 

med att dubblera detta, dvs. 7,5 miljoner kronor, vilket ger en rejäl grundplåt och på ett tydligt sätt 

visar regionens intresse.  

När vi säkrat den första finansieringen från kommuner, industriella aktörer och Region Norrbotten 

skall vi försöka växla upp pengarna ytterligare med annan extern finansiering från ex. 

Energimyndigheten, Vinnova, Kempe-stiftelsen, Regeringens strategiska samverkansprogram, 

etc. Sedan skall vi söka ytterligare uppväxling hos Tillväxtverket via regionala eller nationella 

ERUF-medel. 

De företag som vi varit i kontakt med kommer också med stor sannolikhet att skriva ”Letter of 

Intent”, kring att belägga denna Test & Demo miljö med utvecklingsprojekt under ett antal år 

framåt. 

6. Kommunikation om satsningen 
När det gäller denna strategiska satsning så finns det tecken på att andra regioner i Sverige är 

intresserade av att bygga upp ”kompetenscentra” kring kompositer, trots att de inte har 

motsvarande resurser som vi kan erbjuda i vår region eller samma stöd av fordonsindustrins 

värdekedja. Det finns bara plats för en nationell satsning på denna nivå och vi anser att det är av 

nationellt intresse att det sker i den region som har bäst förutsättningar. 

Vi har bra med stöd av Svenska fordonskedjan kring detta; Volvo Cars, Scania, Gestamp 

Hardtech, men även intresse från internationella OEM, bl.a. BMW, Ford och Daimler. 

När den regionala tårtbiten av finansieringen är säkrad, har vi för avsikt att marknadsföra att det 

finns tydliga ambitioner att etablera denna öppna Test & Demo miljö i Piteå, trots att inte hela 

finansieringen är på plats. Detta för att säkerställa att investeringen hamnar i Norrbotten och på så 

sätt visa en tydlighet mot ytterligare potentiella medfinansiärer. Marknadsföringen kommer att ske 

via bl.a. Ny Teknik och branschtidningar. 

7. Kontaktpersoner 
David Mattsson, Swerea SICOMP, david.mattsson@swerea.se, 0911-74406 

Ulf Westerberg, Piteå Science Park/SWE-CIC, ulf.westerberg@piteasciencepark.se, 070-5372200 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Maria Bergman 2018-09-14

 
2018/1212-2.4.3.3

Medfinansiering av projekt Wireless Innovation Arena
Ärendenr 2018/1212-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera projektet med 

totalt 300 tkr (100 tkr/år 2019-2021).
2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder,
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå näringsliv AB har lämnat in en ansökan om medfinansiering av 
projektet Wireless Innovation Arena. Luleå tekniska universitet är 
projektägare. Projektet syftar till att skapa en 5 G testbädd där företag, 
akademi, offentliga aktörer kan utveckla produkter och tjänster inom området 
trådlös kommunikation. Projektperioden är under en treårs-period, 2019-2021. 
Projektets totala budget uppgår till 11 030 tkr. Från Luleå kommun söks 900 
tkr. Övrig finansiering förutsätts ske från Region Norrbotten, privat samt från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Till projektorganisationen kommer en expert på jämställdhet och mångfald att 
knytas. Projektets interna arbete ska jämställdhetsintegreras.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet skapar förutsättningar för 
insatser inom smart city, innovation och etableringsverksamhet. Ett 30-tal 
företag och organisationer har visat intresse för projektet i form av stödbrev. 

Beslutsunderlag
 Ansökan 

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet
Luleå Näringsliv AB
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling 
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Typ Projektmedel/Region Norrbotten/Medfinansiering
EU-medel

Projektnamn Wireless Innovation Arena

Sparad 2018-08-23

Mottagare Region Norrbotten

Viktigt att veta om personuppgifter

Uppgifter om sökande
Organisationsnummer 162021002841

Organisationsnamn Luleå tekniska universitet

Arbetsställenummer 1906-5036

Arbetsställenamn Campus Porsön

Arbetsställets bransch Universitets- eller högskoleutbildning

Postadress Campus Porsön

Postnummer 971 87

Postort Luleå

Land Sverige

Telefonnummer 0920-491000

E-postadress info@ltu.se

Webbsida www.ltu.se

Firmatecknare Birgitta Bergvall-Kåreborn

Kontaktperson Jonas Ekman

Telefonnummer (Kontaktperson) 0920-491000

E-postadress (Kontaktperson) karl.andersson@ltu.se

Juridisk form Statliga myndigheter

Län Norrbotten

Kommun Luleå

Församling Nederluleå

Allmänt
Datum för projektstart 2019-01-01

Datum för projektavslut 2021-12-31

Projektnamn Wireless Innovation Arena

Sammanfattande projektbeskrivning
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Utvecklingen inom trådlös teknik för uppkoppling av platser, människor och saker startade redan med NMT-
tekniken som kom på 1980-talet. Därefter har tekniker som GSM, 3G och 4G tagit vid och öppnat oanade
möjligheter för trådlös kommunikation enligt devisen ''var som helst, när som helst till vem som helst''.
Parallellt har tekniker som Wi-Fi möjliggjort billig uppkoppling i hem, kontor och i närmiljöer. Inom
området för sensorkommunikation finns också tekniker som LTE-M, NB-IoT och LoRaWAN runt hörnet. Nu
väntar en massiv utrullning av 5G från 2020 och framåt.

Wireless Innovation Arena syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar för små och medelstora företag
(SMF) i Övre Norrland att tillsammans med akademi (LTU), institut (RISE SICS North), storföretag
(leverantörer och operatörer), offentlig sektor (regioner, kommuner och statliga myndigheter) och
slutanvändare utveckla sin kompetens och därtill konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom området för
trådlös kommunikation, specifikt 5G som är en viktig möjliggörare för att IoT (Internet of things) ska nå sin
fulla potential. En viktig del i projektet är den 5G-testmiljö, "5G Innovation Hub North", som avses byggas
upp på LTUs campus i Luleå i samverkan med Telia där SMF enkelt och med hög tillgänglighet kan utföra
olika typer av tester och experiment för att validera nya produkter och tjänster.

Bakgrund

Utvecklingen inom trådlös teknik för uppkoppling av platser, människor och saker startade redan med NMT-
tekniken som kom på 1980-talet. Därefter har tekniker som GSM, 3G och 4G tagit vid och öppnat oanade
möjligheter för trådlös kommunikation enligt devisen ''var som helst, när som helst till vem som helst''.
Parallellt har tekniker som Wi-Fi möjliggjort billig uppkoppling i hem, kontor och i närmiljöer. Inom
området för sensorkommunikation finns också tekniker som LTE-M, NB-IoT och LoRaWAN runt hörnet.
Därtill väntar en massiv utrullning av 5G från 2020 och framåt. I sammanhanget kan nämnas att Luleå har en
tradition som pionjär inom området för trådlös kommunikation.

Världens första GSM-samtal i labbmiljö gjordes i Luleå i juni 1989.

Syfte

Wireless Innovation Arena fokuserar på branschen för trådlös kommunikation i Övre Norrland där parterna
tillsammans med användare (SMF, offentlig sektor och enskilda) skapar innovativa tjänster baserad på ny
teknik (5G, LoRaWAN, m.m.). Målet är att skapa bestående tillgångar som lever vidare och vidareutvecklas
efter projektet.

Syftet och det övergripande målet är att Övre Norrland inom 5-10 år är ledande inom området för trådlös
kommunikation, särskilt inom tekniker för glesbygdskommunikation, men även mer generellt.

Innovationssystemet som etablerats under projektet stimulerar framväxt av nya tjänster vid regionens företag
med högt nationellt och internationellt värde.

Branschen i regionen runt trådlös kommunikation:
+ har en kraftfull affärs- och bolagsutveckling
+ sysselsätter en betydande del av regionens arbetskraft
+ erbjuder moderna attraktiva arbetsplatser

Mål
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Vid projektets slut är projektmålen att:
+ Nya arbetstillfällen har skapats i befintliga företag
+ Nya arbetstillfällen har skapats i nystartade företag
+ Nya erbjudanden och tjänster har tagits fram av medverkande SMF baserade på aktiviteter inom projektet
+ Befintliga erbjudanden hos medverkande SMF når marknader utanför hemmaregionen
+ Ett bestående regionalt innovationssystem inom området för trådlös kommunikation etablerats

Under projektperioden är delmålen att:
+ Genomföra aktiviteter som innebär stöd och rådgivning till SMF med inriktning mot framtagning av nya
erbjudanden samt forskningssamverkan
+ Skapa aktiva samarbeten mellan regionens SMF, forskare, en forskningsinstitution eller ett
forskningsinstitut
+ Genomföra tester och experiment i samverkan i 5G-testbädden "5G Innovation Hub North"

På lång sikt är de övergripande målen för projektet att:
+ Nya centrala mötesplatser och samverkansmiljöer som lever vidare och vidareutvecklas efter projektet
+ Vässade SMF-erbjudanden tagits fram så att man därigenom intar en framskjuten position på marknaden
både lokalt och för utvalda spets-SMF även internationellt.
+ Nyckelforskningsområden som bedöms vara extra viktiga för branschen på längre sikt har identifierats och
etablerats
+ Bidra till ett ett mer inkluderande samhälle och mer attraktiv region för både kvinnor och män ha
+ Bidra till att bygga attraktivitet som projektpart i framtida EU-ramprogramsprojekt inom t.ex. inom
glesbygdskommunikation baserad på 5G med etablerad testbädd "5G Innovation Hub North" som en viktig
komponent

Totalt sett utvecklar Wireless Innovation Arena ett ekosystem av aktörer, mötesplatser, processer, metoder
och samverkansformer/mötesplatser som kan bli förnyande och självförsörjande av egen kraft.

Utöver huvudmål och delmål avser projektet även att följa upp följande mål:
+ 10 case-företag från målgruppen SMF som verkar inom området för trådlös kommunikation
+ 5 case innehåller aktiva jämställdhets- och mångfaldsåtgärder
+ 100 unika deltagare vid evenemang som projektet arrangerar
+ 25 unika kvinnliga deltagare vid evenemang som projektet arrangerar
+ 200 deltagare vid externa evenemang där projektet informerar om branschen inom trådlös kommunikation
och/eller projektets verksamhet

Projektets ledningsgrupp kommer att revidera ovanstående målvärden årligen i samråd med styrgrupp och
finansiärer för att fortsatt vara utmanande och styra mot projektets syfte och övergripande mål.

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning
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Projektet är tydligt uppdelat i aktiviteter och delaktiviteter med indikativ budget för resp. aktivitet och
delaktivitet. Detaljer framgår i ansökan till huvudfinansiären, vilken bifogas.

Aktiviteten "Extern kommunikation och resultatspridning" framgår enligt nedan.

Aktiviteten "Avslutsarbete" avser avslut av uppdragsavtal, sammanställning av resultat och finanser,
projektets slutrapport samt att göra projektbokslut.

Aktiviteten "Utvärdering och lärande" avser lärande utvärdering runt projektets organisation, arbetssätt och
resultat i löpande dialog med projektledning. Skall skapa en lärande miljö där förbättringsområden
identifieras och rättande åtgärder förs in i projektets arbetsprocesser. Regelbunden rapportering till styrgrupp
och finansiärer av förbättringsåtgärder identifierade av lärande utvärdering. Inkluderar utvärdering av hur
innovationssystemet skall bli självlärande, samt mätningar avseende innovationssystemet.

Aktiviteten "Projektledning" omfattar det övergripande arbetet med att leda projektet. Omfattar förutom den
operativa projektledningens aktiviteter även styrgruppens arbete samt omvärldsanalys och strategi.
Uppföljningen av aktiviteter och mål för de horisontella kriterierna ingår som en integrerad del i projektet.

Aktiviteten "Innovationssystem" avser skapande av ett regionalt innovationssystem för branschen runt trådlös
kommunikation. I aktiviteten ingår uppbyggnad av innovationssystemet, validering av systemet genom de
case som genomförs inom aktiviteten Innovationsstöd samt paketering av innovationssystemet för vidare
nyttjande

Aktiviteten "Innovationsstöd" avser arbetet med att stödja SMFs innovationer till marknaden. Arbetet bedrivs
i form av case, där varje case genomförs tillsammans med ett eller flera företag. Ett genomgående kriterium
är att ett SMF skall uppfylla ett antal kriterium, där de viktigaste kan sammanfattas i VOK, det vill säga
företagets Vilja, Ork och Förmåga till innovativt förändringsarbete. En genomgående faktor i arbetet med
innovationsstöd är att beakta jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Projektet genomför könsseparerade
mätningar i projektets aktiviteter.

Aktiviteten "Expertstöd" omfattar expertstöd till SMF i form av forskning, annat expertstöd, samt tillgång till
en 5G-testbädd ("5G Innovation Hub North"). Två forskningsledare ansvarar för att SMFs behov av
forskningsinsatser beaktas vid universitet och institut, samt koordinerar forskares deltagande vid SMF-
stödjande åtgärder. Annat expertstöd anlitas baserat på behov som identifieras i arbetet med målgruppen.
Aktivt stöd till SMF inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor genomförs, med ett uttalat syfte att dessa
frågors betydelse för affärsmöjligheter skall lyftas fram. Ur miljösynpunkt kommer ett genomgående tema
inom projektet vara att prioritera insatser med positiv miljöpåverkan. Ett antal workshopar kommer att
anordnas.

Resultatspridning

Resultatspridning och kommunikation är en prioriterad aktivitet i Wireless Innovation Arena.

Inledningsvis tas en kommunikationsplan fram där val av verktyg, media, etc. görs för en effektiv
kommunikation av projektets aktiviteter och resultat. Kommunikationsplanen skall säkerställa att
kommunikationsmaterialet är inkluderande avseende jämställdhet och mångfald samt att information om
finansiärer blir inkluderat. Kommunikationsplanen tas i huvudsak fram under projektets fyra första månader,
och uppdateras därefter vid behov. Kommunikationsplanen kommuniceras med finansiärerna vid tillämplig
lägesrapportering. Val av kommunikationskanaler och utformningen av kommunikationen görs så att ett
normkritiskt synsätt tillämpas för att vara inkluderande.

Projektet kommer att producera olika typer av kommunikationsmaterial inklusive webbsida, tryckt material
som broschyrer och foldrar, roll-up och annat lämpligt material.

Kunskapshöjande evenemang genomförs löpande inom området för trådlös kommunikation. Huvudsaklig
målgrupp är den primära målgruppen av SMF verkande inom området, men evenemang kommer i så hög
utsträckning som möjligt genomföras som öppna evenemang, med syftet att sprida information om branschen
även till andra grupper. Evenemang kan vara seminarier, föreläsningar och workshopar, m.m. En viktig
uppgift är att identifiera behov av samt planera och arrangera evenemang i samråd och samarbete med
regionala företag och andra intressenter.

Projektavgränsning
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Luleå tekniska universitet (LTU) är ett ledande tekniskt universitet som tillsammans med omvärlden bygger
det attraktiva hållbara samhället. Genom vår forskning och utbildning som präglas av kreativitet, nytänkande,
initiativförmåga och ansvar formar vi den värld vi lever i med kommande generationer i åtanke.

Projekt som Wireless Innovation Arena bedrivs vid LTU enligt följande:
Projektledare, ekonomiansvarig samt övriga deltagare i projektet utses, baserat på kvalifikationer och tidigare
erfarenheter. Vid tillfället för projektansökan är vanligtvis personer för de projektledande rollerna i projektet
utsedda, medan andra roller i projektet tillsätts när ett projekt har beviljats finansiering. Normalt planeras
projektets starttidpunkt till en viss kalendertid efter förväntat beslutsdatum för att ge tid för exempelvis
bemanningsfrågor. De personer som utses till att delta i ett projekt frigörs från andra arbetsuppgifter i
motsvarande grad som denne är engagerad i projektet. I de fall extern kompetens erfordras kan kompetensen
köpas externt. LTU har ramavtal för flertalet kompetensområden. I de fall ytterligare upphandling behövs
görs sådan i samråd med LTU:s upphandlingsenhet.

Projekt planeras med fokus på att tillsättning av roller skall vara könsneutral.

Särskilda konton läggs upp i ekonomisystemet för varje projekt av den ekonomiansvariga, ofta i samtal med
finansiärer. Samtliga projektrelaterade kostnader särredovisas. All tid som projektets personal lägger ned
redovisas, inklusive annan verksamhet, sjukdom, ledighet, etc.

Målgrupp

Målgruppen omfattar både SMF som redan är aktiva inom området för trådlös kommunikation och
nytillkomna SMF som vill bredda sitt utbud av produkter och tjänster. Därtill görs en särskild satsning att nå
start-ups via Arctic Business Incubator och LTU Business i Aurorum Science Park. I tillägg är offentlig
sektor och slutanvändarorganisationer viktiga målgrupper då utvecklingen inom 5G förväntas ge nya
möjligheter till uppkoppling både i städer och på landsbygd.

LTU har som ett led i förberedelsearbetet inför denna projektansökan sonderat intresset runt etablering av en
5G-testbädd vid LTUs campus i Luleå, "5G Innovation Hub North". Glädjande nog har intresset varit stort.
Ett trettiotal stödbrev från företag (varav några från SMF), offentliga institutioner och
slutanvändarorganisationer bifogas ansökan.

Projektorganisation
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Projektets organisation bygger på mångårig, dokumenterat framgångsrik erfarenhet av projektgenomförande
av regionalfondsprojekt, såväl som andra regionala, nationella och internationella projekt.

Projektorganisationen är utformad för att uppnå hög projektanpassad funktionalitet och effektivitet.

Projektorganisationen är genusbalanserad och tillämpar ett normkritiskt synsätt och engagerar personer med
hög förmåga och legitimitet.

Projektorganisationen består av:
* Styrgrupp: Projektets högsta beslutande organ. Fattar beslut om projektets inriktning. Består av
projektledningen, forskningsrepresentanter samt representanter från regionalt näringsliv. Finansiärerna
inbjuds att delta i styrgruppen. Projektledaren ansvarar för att beslut är förenliga med LTUs verksamhet samt
finansiärskontrakt.
* Projektledare: Har huvudansvaret för projektets operativa genomförande. Rollen innehas av Karl
Andersson.
* Biträdande projektledare: Bistår projektledaren i projektets operativa genomförande. Rollen innehas av
Michael Nilsson.
* Expert jämställdhet och mångfald: Säkerställer att projektets interna arbete jämställdhetsintegreras samt
leder arbetet med att bistå SMF med kunskap, metoder och verktyg för att utveckla sin förmåga avseende
jämställdhet och mångfald. Rollen innehas av Paula Wennberg.
* Affärsutvecklare: Genomför insatser för SMFs tillväxt inom området för trådlös kommunikation, t ex med
SMFs vision, mål, strategi och taktik, affärsplaner, designsprintar, etc. Senior konsult via LTUs ramavtal
* Forskningskoordinator: Knyter samman ny kunskap, design och affärsaspekter för att leda till nyskapande
innovationer. Rollen innehas av Jaap van de Beek och Anna Ståhlbröst.
* Kommunikatör: Ansvarar för extern kommunikation och resultatspridning, om resultat och innovationer, att
understödja företagens produkt och tjänsteförsäljning, samt att samordna event. Upphandlas via ramavtal.
* Ekonomistöd: Uppdrag att korrekt och effektivt utföra ekonomisk planering, prognosticering, bokföring,
kontroll, rapportering och rådgivning i projektet. Del av LTU:s ordinarie verksamhet.
* Avtalsstöd: Uppdrag att korrekt och effektivt utforma och upprätta avtal med parter, leverantörer och
kunder i projektet. Här ingår hantering av upphandlingar enligt LOU. Utföres av projektledningen i nära
samarbete med LTU:s upphandlingsenhet.
* Annan expertis kan komma att utses under projektets gång

Projektets arbetssätt bygger på ett antal viktiga principer:
* Strukturerat - gemensamt i den totala satsningen skapas, kommuniceras och används enkla och tydliga
strukturer i form av önskvärda och mätbara mål, organisation med väl definierade ansvar, roller och aktörer,
viktiga och attraktiva mötesplatser utformade för att bidra mot uppsatta mål, osv.
* Processorienterat - de viktigaste processerna i systemet identifieras, definieras, dokumenteras och används
för att på ett systematiskt sätt utveckla kvalitet och effektivitet i projektverksamheten.
* Normkritiskt - i alla delar av arbetet värderas kritiskt arbetssätt med syfte att öka/säkerställa jämställdhet,
mångfald och integration i verksamheten. Exempel på särskilt viktiga faktorer är värderingar och värdegrund,
makt, inflytande, belöningssystem, design, kommunikation och media.
* Värdebyggande - säkerställer att de strukturer, resultat och effekter som projektet skapar blir långsiktigt
hållbara tillgångar som kommer att kunna vidareutvecklas efter projektets slut. Projektets principiella sätt att
verka är att samordna, stödja och utveckla förmåga och tillgångar hos bestående organisationer för att ge
effekt efter projektets slut.
* Målstyrt - alla aktiviteter kan förklaras utifrån att de, direkt eller indirekt, bidrar till uppställda mål och
önskvärda effekter
* Inkluderande - agera öppet och inbjudande i kommunikation och bemötande till organisationer och
personer som vill delta i satsningen.
* Möjlighetsdrivande - leta kreativt efter nya/bättre/andra möjligheter/vägar för att lösa problem.

Upphandlande enhet Ja

Namn (Kontakt - Projektledare) Karl Andersson

Telefonnummer (Kontakt - Projektledare) 0920-491000

Mobiltelefonnummer (Kontakt - Projektledare) 0708-195484

E-postadress (Kontakt - Projektledare) karl.andersson@ltu.se

Tid- och aktivitetsplan
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Rad Aktivitet Startdatum Slutdatum Kostnad

1 Extern kommunikation och resultatspridning 2019-01-01 2021-08-31 1 000 000

2 Avslutsarbete 2019-01-01 2021-08-31 200 000

3 Utvärdering och lärande 2021-09-01 2021-12-31 200 000

4 Projektledning 2019-01-01 2021-08-31 1 200 000

5 Innovationssystem 2019-01-01 2021-08-31 1 000 000

6 Innovationsstöd 2019-01-01 2021-08-31 3 000 000

7 Expertstöd 2019-01-01 2021-08-31 4 000 000

Ekonomi
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Kostnader

Kostnadsslag Beskrivning 2019 2020 2021 Totalt

Egen personal 1 559 314 1 606 093 1 321 680 4 487 087

Eget arbete Personalkostnad, LTU 1 213 134 1 249 528 1 028 256

Eget arbete

Schablonkostnader,

LTU 346 180 356 565 293 424

Externa tjänster 484 500 569 500 569 500 1 623 500

Konsultkostnad

Extern sakkunskap och

externa tjänster, LTU 484 500 569 500 569 500

Indirekta

kostnader/ OH-

kostnader 517 766 533 299 438 860 1 489 925

Övrigt Enhetskostnad, LTU 517 766 533 299 438 860

Investeringar 600 000 620 000 290 000 1 510 000

Övrigt

Investeringar material

och externa lokaler,

LTU 10 000 30 000 50 000

Övrigt

Investeringar material

och externa lokaler,

Telia 590 000 590 000 240 000

Lokalkostnader - - - -

Övrigt 340 000 340 000 340 000 1 020 000

Resor Resor och logi, LTU 340 000 340 000 340 000

Projektintäkter

(Avgår) - - - -

Summa,

faktiska

kostnader 3 501 580 3 668 892 2 960 040 10 130 512

Off dir fin

kostnad (In

natura

finansiering) - - - -

Privat dir fin

kostnad (In

natura

finansiering) 300 000 300 000 300 000 900 000

Summa, bidrag

i annat än

pengar 300 000 300 000 300 000 900 000

Totala

kostnader 3 801 580 3 968 892 3 260 040 11 030 512
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Finansiering

Finansieringsty

p Finansiär 2019 2020 2021 Totalt

Offentlig

kontantfinansieri

ng 1 900 790 1 984 446 1 630 020 5 515 256

Tillväxtverket (ERUF) 1 900 790 1 984 446 1 630 020

Privat

kontantfinansieri

ng - - - -

Summa,

kontant

medfinansiering 1 900 790 1 984 446 1 630 020 5 515 256

Offentlig

direktfinansierin

g - - - -

Privat

direktfinansierin

g 300 000 300 000 300 000 900 000

Ericsson 100 000 100 000 100 000

Telia 100 000 100 000 100 000

Tieto 100 000 100 000 100 000

Summa, bidrag

i annat än

pengar 300 000 300 000 300 000 900 000

Projektmedel 1 600 790 1 684 446 1 330 020 4 615 256

Summa,

projektmedel 1 600 790 1 684 446 1 330 020 4 615 256

Total

finansiering 3 801 580 3 968 892 3 260 040 11 030 512

Sökt belopp 4 615 256

Momsredovisning Ja

Betalningssätt Bankgiro

Betalningsnummer 5050-0495

Uppföljning

Geografiskt område

Norrbotten
Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda

Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala

Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå

Kopplingar till andra projekt/insatser
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Indikator Förväntat resultat
Aktiviteter som direkt syftar till att främja integration
och mångfald, antal

Aktiviteter som direkt syftar till att främja
jämställdhet, antal

Antal aktiviteter som direkt syftar till att främja
klimat och energi

Antal förstudier

Deltagande företag, mixat ägande - antal

Energibesparing, kWh

Handlingsplan/strategi - antal

Infrastruktur IT - fysiska åtgärder

Infrastruktur IT - utredning

Infrastruktur flyg - fysiska åtgärder

Infrastruktur flyg - utredning

Infrastruktur hamn - fysiska åtgärder

Infrastruktur hamn - utredning

Infrastruktur järnväg - fysiska åtgärder

Infrastruktur järnväg - utredning

Infrastruktur väg - utredning

Infrastruktur väg- fysiska åtgärder

Nya företag, mixat ägande - antal

Nya kommersialiserade/implementerade
produkter/tjänster/metoder - antal

Nya metoder, antal

Policyskapande/strategiåtgärder, antal

aktiviteter som riktar sig till unga (18-30 år) - antal

nya nätverk-antal

nya produkter/tjänster - antal

Ökad omsättning, kronor

Ökning av andel förnybar energi-%

ökat exportvärde- kronor

Indikator Nya företag antal, ledda av

Förväntat resultat, män

Förväntat resultat, kvinnor

Förväntat resultat, totalt

Indikator Utbildade , antal

Förväntat resultat, män

Förväntat resultat, kvinnor

Förväntat resultat, totalt

Indikator Deltagare, antal

Förväntat resultat, män

Förväntat resultat, kvinnor

Förväntat resultat, totalt

Indikator Arbetstillfällen, antal

Förväntat resultat, män

Förväntat resultat, kvinnor

Förväntat resultat, totalt
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Indikator Deltagande företag antal, ledda av

Förväntat resultat, män

Förväntat resultat, kvinnor

Förväntat resultat, totalt

Horisontellt mål - Integration

Konsekvenser för Integration

Horisontellt mål - Miljö

Konsekvenser för Miljö

Horisontellt mål - Jämställdhet

Konsekvenser för Jämställdhet

Resultat efter projekttiden

Bilagor

Rad Bilagans namn Beskrivning/Kommentar

1 Stodbrev.pdf

2 Utkast samverkansavtal WIA_180821.pdf

3 209-12 registreringsbevis.pdf

Signatur
Saknas
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2018-08-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 123

Svar på remissen Att bryta ett våldsamt beteende - 
återfallsförebyggande insatser för män som utsätter 
närstående för våld, SOU 2018:37
Ärendenr 2018/387-1.3.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta remissvaret som 
sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Remissen är aktualiserad av Socialdepartementet och avser 
återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. 
Förslaget avser ändringar i flera olika lagar såsom socialtjänstlagen, 
offentlighets och sekretesslagen, polislagen m.fl.

Lagändringar föreslås att träda i kraft den 1 januari 2020. Följande ändringar 
gällande socialtjänsten föreslås av utredningen:  

 Socialtjänstlagen ska ändras så att våldsutövare ska erbjudas insatser och 
ändringen ska införas i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen. Syftet med en

 sådan reglering är att våldsutövare ska kunna erbjudas insatser som
 kan bidra till att de slutar att använda våld. 
 Polisen ska underrätta socialtjänsten när det kan finnas behov av 

samordnande insatser, SIP, givetvis är allt utifrån samtycke av den 
enskilde.  

 en ny sekretessbrytande regel ska införas i offentlighets- och 
sekretesslagen, OSL, till förebyggande av allvarlig brottslighet mot 
person. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska genom den nya 
bestämmelsen ha en möjlighet, dock ej skyldighet, att lämna uppgifter om 
en enskild till polisen. En avgränsning ska ske till brott som avses i 3, 4 
eller 6 kap. brottsbalken för vilket det inte är förskrivet lindrigare straff än 
fängelse i ett år.

 kommunerna bör kunna hänvisa till tillfälligt boende för våldsutövare 
ifall det är lämpligt för säkerheten av de våldsutsatta och andra 
omständigheter. 

 hälso- och sjukvården behöver i högre grad än i dag engageras i arbetet 
med att upptäcka våld mot närstående. Utredningen har inte bedömt att 

128



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

ansvaret för insatser till våldsutövare från hälso- och sjukvårdens sida är 
lämpligt att reglera i lag.

 att det hos Socialstyrelsen ska inrättas Centrum för samordning och 
kunskapsutveckling för insatser och behandling till personer som utsätter 
närstående för våld. Där ska ovan nämnda förslag samordnas, tas fram 
riktlinjer och vägledning m.m. 

 en utökning med en punkt i hälso- och sjukvårdslagen att om barnets 
förälder, eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans 
med, utövar våld eller begår andra övergrepp mot barnet eller mot en 
närstående till barnet ska barns behov av egen information särskilt 
beaktas. 

Luleå kommuns ställningstagande
Luleå kommun anser att propositionens förslag ger positiva förändringar med 
mer tydlighet när det gäller ansvaret för att erbjuda insatser till våldsutövare. 
Luleå kommun har sedan 2014 erbjudit insatser till våldsutövare. Det kan 
nämnas i sammanhanget att vid utvärdering av Alternativmottagningen mot 
våld i Luleå visade ett ökat behov och därav kommer utökning av resurs ske 
under hösten 2018 av erbjudandeverksamheten inom enheten Centrum mot 
våld. 

Luleå kommun är också positiva till att andra myndigheter får rätt och 
skyldighet att agera. Det enda är frågan om varför inte förtydligande också 
sker i hälso- och sjukvårdslagen. Utredningen tar också upp att gränsen 
mellan de uppgifter som ska utföras av socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården är en fråga som är föremål för mycket diskussion bland dem som 
arbetar med insatser och behandling. Luleå kommun anser att då både 
socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen är ramlagar och när ansvaret 
kan förtydligas i SoL, borde det också kunna göras i HSL för att få ett 
förtydligande när det gäller ansvarsbiten för våld i nära relationer både för 
våldsutövare och de som utsätts för våld. 

Luleå kommun ställer sig också positiv till att ett nationellt 
kompetenscentrum inrättas för att samordna och ge vägledning till det 
förebyggande arbetet och för behandling av våldsutövare. 

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta att föreslå 
kommunstyrelsen anta remissvaret som sitt eget.

Beslutsgång
Ordförande ställer socialförvaltningens förslag under proposition och finner 
att socialnämnden bifaller förslaget.
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 Socialnämnden 2018-08-31

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
 Remiss - Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser 

för män som utsätter närstående för våld SOU 2018:37
 Remissvar

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Betänkande av Utredningen om återfallsförebyggande 
insatser för män som utsätter närstående för våld

Stockholm 2018

Att bryta ett våldsamt beteende 
– återfallsförebyggande insatser för män
som utsätter närstående för våld
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Man måste ju liksom hitta kärnproblematiken 
i våld i nära relation och det är ju den som utför 

och som ligger i bakgrunden …
 

Anonym deltagare i behandling för 
våldsproblematik vid en mansmottagning
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Till statsrådet Lena Hallengren 

Regeringen beslutade den 9 mars 2017 att tillsätta en särskild ut-
redare med uppdrag att se över arbetet med återfallsförebyggande 
insatser för män som utsätter närstående för våld (dir. 2017:26, se 
bilaga 1). Till särskild utredare förordnades Kriminalvårdens general-
direktör Nils Öberg.  

Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m. den 24 maj 
2017 departementssekreterarna Johannes Evers Gester, Karin Nilsson 
Kelly och kanslirådet Christian Olsson. Christian Olsson entledi-
gades den 2 februari 2018 och departementssekreteraren Helena 
Lundberg förordnades som ny sakkunnig fr.o.m. den 2 februari 
2018. 

Som experter att biträda utredningen förordnades fr.o.m. den 
24 maj 2017 utvecklingsledaren Christina Ericson (Länsstyrelsen 
Stockholm), medicinsk sakkunnige Ylva Ginsberg (Socialstyrelsen), 
professorn Margareta Hydén (Linköpings Universitet), forskaren 
Per-Arne Håkansson (Socialstyrelsen), rättspsykiatern Marianne 
Kristiansson (Rättsmedicinalverket), verksamhetsexperten Fredrik 
Olausson (Kriminalvården), forskaren Björn Tingberg (Barnafrid), 
den särskilt sakkunnige i mäns våld mot kvinnor Åsa Witkowski 
(Nationellt centrum för kvinnofrid), den särskilt sakkunnige i mäns 
våld mot kvinnor Jenny Norén (Sveriges Kommuner och Lands-
ting), generalsekreteraren Olga Persson (Unizon) samt psykologen 
Vidar Vetterfalk (MÄN).  

Som sekreterare i utredningen anställdes fr.o.m. den 1 maj 2017 
hovrättsassessorn Charlotte Eklund Rimsten. För att biträda utred-
ningen med konsekvensanalyser anställdes fr.o.m. den 1 december 
2017 t.o.m. den 30 april 2018 juristen Stefan Zetterlind. Forskaren 
Shilan Caman anställdes fr.o.m. den 1 november 2017 t.o.m. den 
30 april 2018 för att genomföra en kvalitativ intervjustudie gentemot 
män som genomgår eller genomgått behandling för våldsproblematik. 
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Utredningen överlämnar härmed betänkandet Att bryta ett våld-
samt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter när-
stående för våld (SOU 2018:37).  

Utredningens uppdrag är härmed slutfört.  
  
  
Stockholm i maj 2018  
  
Nils Öberg 

Charlotte Eklund Rimsten 
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17 

Sammanfattning 

Uppdraget 

Utredningens uppdrag har varit att undersöka hur det återfallsföre-
byggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och 
lämna förslag på hur det kan stärkas och förbättras. Vi har mer 
specifikt haft i uppdrag att utreda: 

• Hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter när-
stående för våld ser ut i dagsläget och hur det kan förbättras. 

• Behov av, och i förekommande fall uppgifter för, ett nationellt 
kompetenscentrum för förebyggande arbete och behandling av 
våldsutövare. 

• Socialnämndens ansvar för att erbjuda våldsbenägna och vålds-
utövande personer insatser för att komma till rätta med sitt bete-
ende. 

• Verksamhet som erbjuder våldsutövande män tillfällig bostad 
samt överväga former som möjliggör samverkan mellan berörda 
myndigheter. 

• Frågor som rör närståendes säkerhet i arbetet med våldsutövare. 

• Det sociala nätverkets roll i det våldsförebyggande arbetet samt 
hur det kan tas tillvara för att stärka arbetet med våldsutövande 
män. 
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Arbete med våldsutövare måste alltid utgå från  
de våldsutsattas behov av säkerhet 

Det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående 
för våld utgör en viktig del av samhällets samlade insatser för att 
mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Också när syftet är stödjande 
och förebyggande, måste dock utgångspunkten alltid vara att de 
handlingar som utgör kriminella gärningar ska lagföras. Insatser på 
detta område måste därtill utgå från de våldsutsattas behov av skydd 
och stöd. Det överordnade målet är och förblir att våldet mot dem 
ska upphöra.  

Socialnämndens ansvar för insatser till våldsutövare  
ska förtydligas 

Det återfallsförebyggande arbetet ser mycket olika ut i olika delar av 
landet. De visar bl.a. den enkät som genomförts i samtliga kommu-
ner. Socialnämnden har i dag ett uttryckligt ansvar för att erbjuda 
stöd till personer som utsatts för brott, och de som har utsatts av en 
närstående omnämns särskilt i socialtjänstlagen. Att de som utövat 
våld inte särskilt omnämns som en grupp som ska erbjudas insatser, 
har lett till att kommunerna har uppfattat sitt ansvar för gruppen på 
olika sätt. Utredningen anser därför att ett uttryckligt ansvar för att 
tillhandahålla insatser till personer som har utsatt närstående för våld 
ska införas i 5 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453). Syftet med en 
sådan reglering är att våldsutövare ska kunna erbjudas insatser som 
kan bidra till att de slutar att använda våld. Utredningen väljer att 
placera regleringen i samma paragraf som den som reglerar ansvar 
för våldsutsatta och barn, eftersom insatser till våldsutövare är en del 
av arbetet för att människor ska slippa utsättas för våld.  

Hälso- och sjukvården behöver engageras i arbetet 

 
Hälso- och sjukvården har en stor kontaktyta mot större delen av 
Sveriges befolkning. Det finns därför goda förutsättningar för hälso- 
och sjukvården att spela en avgörande roll när det gäller att upptäcka 
våld mot närstående. Erfarenheten visar också att såväl många utsatta 
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för som utövare av våld mot närstående har varit i kontakt med 
hälso- och sjukvården i nära anslutning till det våld som utövas. Ut-
redningens övertygelse är att hälso- och sjukvården därför i högre 
grad än i dag måste engageras i arbetet med att upptäcka våld mot 
närstående. Bland annat behöver frågor om förekomsten av våld 
ställas oftare än vad som i dag görs.  

Personer som utövar våld mot närstående kan ha behov av kvali-
ficerad terapeutisk eller psykologisk behandling. Sådan behandling 
är främst en uppgift för hälso- och sjukvården, medan psykosociala 
insatser och psykosocial behandling primärt är socialtjänstens upp-
gift. Gränsen mellan de uppgifter som ska utföras av socialtjänsten 
och hälso- och sjukvården är en fråga som är föremål för mycket 
diskussion bland dem som arbetar med insatser och behandling. 
Detta är något som utredningen anser att Socialstyrelsen bör få i 
uppdrag att reda ut och vid behov reglera.  

Utredningen har inte bedömt att ansvaret för insatser till vålds-
utövare från hälso- och sjukvårdens sida är lämpligt att reglera i lag 
eller annan författning. I stället pekar utredningen på att flera goda 
exempel finns på när hälso- och sjukvården i nära samarbete med 
kommuner på ett framgångsrikt sätt engagerats i ett aktivt och lång-
siktigt arbete för att förhindra våld mot närstående.  

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är mycket ut-
satta. Dessa barn behöver uppmärksammas särskilt. Utredningen före-
slår att 5 kap. 7 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
utökas med en fjärde punkt om att barns behov av egen information 
särskilt ska beaktas, om barnets förälder eller någon annan vuxen 
som barnet varaktigt bor tillsammans med utövar våld eller begår 
andra övergrepp mot barnet eller mot en närstående till barnet. En 
sådan möjlighet finns redan för barn till föräldrar med missbruk eller 
psykisk sjukdom.  

Samordnad individuell plan kan vara ett verktyg i arbetet 
med våld mot närstående 

Personer som utsätter närstående för våld kan i många fall ha behov 
av strukturerade, samordnade insatser, varvid en samordnad indi-
viduell plan, SIP, kan behöva upprättas. Som regelverket ser ut i dag 
är det endast socialtjänsten och hälso- och sjukvården som har rätt 
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och skyldighet att ta initiativ till att upprätta SIP. SIP skulle kunna 
vara ett mycket användbart verktyg för samordnade insatser för såväl 
våldsutsatta som våldsutövare. Arbetet med SIP behöver därför 
utvecklas. Utredningen föreslår att Kriminalvården ska ha rätt och 
skyldighet att initiera och delta i samordnade individuella planer för 
personer som befinner sig under en straffverkställighet. För att 
stärka säkerheten och underlätta riskbedömningar, ser utredningen 
också ett behov av att införa en uttrycklig möjlighet att samordna 
flera planer med varandra. Polisen ska underrätta socialtjänsten om 
att det finns behov av en SIP för någon som de har kommit i kontakt 
med. Regleringen om SIP ska även i fortsättningen bygga på sam-
tycke från den enskilde. 

Kompetens och samordning måste lyftas  
och prioriteras nationellt 

Arbetet med insatser till våldsutövare behöver utvecklas och sam-
ordnas på nationell nivå. Många olika aktörer behöver arbeta med 
dessa frågor. Det måste enligt utredningens uppfattning emellertid 
finnas en aktör som tar på sig ett ansvar för att samordna och 
prioritera arbetet. Den aktör som bör ges den rollen är Socialstyrel-
sen, som redan i dag har ett flertal uppgifter på detta område samt 
har en normgivande roll gentemot såväl socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Utredningen föreslår därför att det hos Socialstyrelsen ska 
inrättas Centrum för samordning och kunskapsutveckling för insat-
ser och behandling till personer som utsätter närstående för våld. 
Centrum för samordning och kunskapsutveckling ska samråda och 
samarbeta med andra kompetenscentrum och kunskapsbärande 
myndigheter på området, samt med sådana aktörer som SKL och 
relevanta civilsamhällesorganisationer. Centrum för samordning och 
kunskapsstöd ska: 

• ta fram kunskapsstöd, vägledning och rekommendationer för 
identifiering av, risk- och behovsbedömning för samt insatser och 
behandling till personer som utsätter närstående för våld  

• i samarbete med Kriminalvården och andra relevanta aktörer ut-
veckla och förvalta behandlingsprogram för personer som utsätter 
närstående för våld  
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• ansvara för att i samarbete med Kriminalvården och andra rele-
vanta aktörer ta fram en ordning för granskning och godkännande
av behandlingsmetoder

• i samråd med SKL och andra relevanta aktörer utarbeta en modell
för specialiserade mottagningar för våld mot närstående

• ansvara för att erbjuda utbildning av personal som ska använda
arbets- och behandlingsmetoderna som godkänts

• ansvara för uppföljning och utvärdering av insatser och behand-
ling för våldsutövare samt utveckla metoderna utifrån resultaten
av uppföljningen och utvärderingen

• följa forskningen på området i Sverige och internationellt och
söka samarbeten med lärosäten kring högre utbildning och arbete
som för kunskapsläget framåt

• med utgångspunkt i Länsstyrelsen Stockholms pilotprojekt se
över förutsättningarna för att upprätta en nationell telefonlinje
för hjälp och hänvisning till behandling för våldsutövare

• samråda och samarbeta med andra kompetenscentra med inrikt-
ning på våld i nära relationer samt myndigheter och civilsam-
hällesorganisationer i övrigt med kompetens på området för att
utveckla arbetet på området

En ny sekretessbrytande regel ska införas 

Utredningen föreslår att en ny sekretessbrytande regel ska införas i 
10 kap. 18 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, till 
förebyggande av allvarlig brottslighet mot person. Socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården ska genom den nya bestämmelsen ha en 
möjlighet att lämna uppgifter om en enskild till polisen. En avgräns-
ning ska ske till brott som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken för 
vilket det inte är förskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. 
I enlighet med andra sekretessbrytande regler i 10 kap. OSL ska det 
inte vara någon skyldighet för socialtjänsten och hälso- och sjuk-
vården att delge polisen uppgifter i dessa fall. Socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården ska genom en samlad bedömning själva avgöra 
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om det är lämpligt att sekretessen bryts. Polisen har ingen möjlighet 
att kräva uppgifter av myndigheterna.  

Tydligare riktlinjer för informationsutbyte 

Tillämpningen av sekretesslagstiftningen upplevs av många yrkes-
verksamma som svår och komplicerad. Många yrkesgrupper om-
fattas dessutom av ett tjänstemannaansvar, som innebär att felaktig 
hantering av sekretess kan leda till åtal för tjänstefel. Detta medför 
att det inte sällan iakttas en högre grad av restriktivitet än vad som 
egentligen är nödvändigt när det gäller att dela uppgifter till andra 
myndigheter. Det behövs därför tydliga rutiner och riktlinjer för hur 
sekretessen ska hanteras vid behov av samarbete mellan myndigheter 
med anledning av misstanke om våld mot närstående. Centrum för 
samordning och kunskapsstöd bör ges i uppdrag att ta fram verk-
samhetsspecifika riktlinjer för informationsutbyte inom ramen för 
gällande sekretessreglering. Centrum för samordning och kunskaps-
utveckling bör i samarbete med länsstyrelserna och NCK också 
erbjuda vägledning för yrkesverksamma när det gäller sådana fråge-
ställningar. 

Tillfälligt boende för våldsutövare 

Personer som har utsatt närstående för våld och som bor till-
sammans med de våldsutsatta bör av kommunerna hänvisas till till-
fälligt boende i de fall det är lämpligt med hänsyn till säkerheten för 
de våldsutsatta och andra omständigheter. I takt med att arbetet med 
insatser och behandling för våldsutövare blir mer etablerat, kan även 
arbetet med att hänvisa våldsutövare till annat boende komma att 
utvecklas. Som lagstiftningen ser ut i dag bygger en sådan lösning i 
första hand på frivillighet från våldsutövarens sida, vilket i många fall 
medför att någon flytt inte kommer till stånd. Dessutom måste det 
alltid ske en noggrann riskbedömning för att avgöra om det kan vara 
en lämplig lösning att flytta på våldsutövaren, med hänsyn till de 
våldsutsattas säkerhet och andra relevanta omständigheter som har 
med de våldsutsattas och barnens behov att göra. I de fall där vålds-
utövaren riskerar att söka upp och utsätta de våldsutsatta för ytter-
ligare våld eller hot, kan det vara nödvändigt för dessa personer att 
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exempelvis vistas i skyddat boende under en period, oavsett om den 
våldsutövande parten bor kvar i hemmet eller inte. Centrum för sam-
ordning och kunskapsstöd ska inom ramen för sitt uppdrag ta fram 
kunskapsstöd, vägledning och rekommendationer för arbete med 
insatser till våldsutövare. Frågan om boende för våldsutövare bör då 
finnas med. Man bör exempelvis se över när en sådan lösning kan 
vara lämplig samt vilka olika lösningar som kan vara möjliga för 
kommunerna, och eventuellt även för lagstiftaren, att arbeta med. 

En mer aktiv roll och utökad samverkan mellan 
Polismyndigheten och andra myndigheter 

Polismyndigheten bör ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur 
socialtjänsten ska underrättas om att en våldsutövande person har 
behov av hjälp. För såvitt en sådan funktion inrättas i enlighet med 
utredningens förslag bör Polismyndigheten samråda med Centrum 
för samordning och kunskapsutveckling kring formera av hur en 
sådan informationsöverföring bör utformas. De våldsutövare som är 
föremål för många polisingripanden, har i regel också höga risker för 
återfall och ett stort behov av insatser. Samtidigt uppvisar de inte 
sällan ett stort motstånd mot att ta emot stöd, hjälp och behandling 
för sitt våldsbeteende. Med hänsyn till att den här typen av vålds-
utövare är svårmotiverade till att inleda ett förändringsarbete, bör 
formerna för samverkan mellan olika aktörer ske under ledning av 
antingen polisen eller i vissa fall av Kriminalvården. Det kan också 
behövas ett visst utrymme för ifrågavarande myndigheter att besluta 
om vissa tvångsåtgärder som inte är kopplade direkt till en formali-
serad lagföringsprocess, utan som snarare tar sikte på riskhantering 
och behandling. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Kri-
minalvården bör därför få i uppdrag att tillsammans utarbeta en 
modell för samverkan runt våldsutövare som bedöms ha en hög åter-
fallsrisk. Brås rapport om polisiära arbetsmetoder bör kunna tjäna 
som underlag för utvecklingen av arbetet i Sverige mot denna målgrupp. 

Ikraftträdande 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2018-09-24

 
2018/669

Jenny Sjögren

Förslag till beslut om tilldelning av kontrakt avseende städ-
plast- och engångsartiklar, rondeller, städkemikalier och 
mjukpapper
Ärendenr 2018/669 2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Luleå kommun ska anta 

den leverantör med det lägsta anbudspriset angivet av XX Avtalstiden 
är 2 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

2. Kommundirektören ges i uppdrag att underteckna ramavtal efter tiden 
för avtalsspärr enligt 20 kap. 1 § LOU har löpt ut.

3. Paragrafen anses omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Jenny Sjögren
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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