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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-04-25

 
2018/560-2.2.3.2

Elisabeth Qvarnström

Information om kundcenter
Ärendenr 2018/560-2.2.3.2

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

Sammanfattning av ärendet
Servicekontoret informerar om kundcenter. 

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-04-20

 

2018/618-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-05-07
Ärendenr 2018/618-1.1.1.7

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
Sveriges Kommuner
och Landsting
2018-04-19

Hid.nr 2018.3450
Tidig information om SKLs Landsbygdskonferens, 
13 juni 2018

Sveriges Kommuner 
och Landsting
2018-04-24

Hid.nr 2018.3554
Inbjudan till seminarium om konkurrensneutrala 
villkor, 22 maj 2018
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 30

Grafisk profil Lillan
Ärendenr 2018/34-3.6.0.1

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar om egen grafisk profil 
för Lillan-verksamheten enligt bilagt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Lillan-verksamheten har sedan 70-talet haft en egen grafisk profil. Dock har 
det inte tagits något beslut om det. I 10 års tid har Lillan-verksamheten även 
marknadsförts via www.lillanlulea.se. Webbplatsen har varit inaktiv under de 
senaste åren, vilket medfört svårigheter att åter aktivera webbplatsen, då 
Lillan idag saknar beslut om egen grafisk profil. Genom en egen grafisk profil 
skapas möjligheten att bygga upp, profilera och marknadsföra den kulturella 
mötesplatsen Lillan. En mötesplats som bygger på mångfald, jämställdhet och 
barn och unga. Med en egen identitet och varumärke knyts besökare och 
arrangörer närmre verksamheten och samtidigt ökas synligheten. Den egna 
webbplatsen underlättar att boka Lillan för civilsamhället. 

Den nya grafiska profilen bygger på den gamla logotypen men att i det nya 
förslaget lyfts HBTQ tydligt fram.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden föreslå 
kommunstyrelsen att besluta om en egen grafisk profil till Lillan 
verksamheten enligt bilagt förslag. 

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

Beslutsunderlag
Exempel affisch 1.pdf, dokid:354881
Ny logo lillan.pdf, dokid: 354880
Lillanlulea.se.pdf, dokid: 354879

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-04-03

 
2016/1600-3.5.1.3

Barbro Müller

Hantering av anslaget folkhälsoinsatser
Ärendenr 2016/1600-3.5.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upp till 1 mkr av redan beslutade sociala 
investeringsmedel kan avsättas till folkhälsoinsatser. Bedömning och beslut 
om omfattning görs av kommundirektören i april varje år.    

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-01-30 beslutat att 4 000 tkr/år avsätts till medel 
för sociala investeringar varav max 500 tkr/år avsätts för folkhälsoinsatser. 
Medlen är uppdelade i sociala investeringar som är mer omfattande projekt 
och folkhälsoinsatser som är korta projekt och enklare att söka.

Sociala investeringar har ett långtgående syfte med en förskjutning av insatser 
i ett tidigare skede och därmed minska mänskligt lidande och kommunala 
eller samhällsekonomiska kostnader. Dessa länge och mer omfattande projekt 
ska, om utvärdering visar positivt utfall, implementeras i ordinarie 
verksamhet. Ledningsgruppen Vi 6 har i uppgift att bevaka implementering 
och möjliggöra för att erfarenheter sprids vidare i organisationen.

Folkhälsoinsatser har inte dessa långtgående ambitioner men är till för att få 
fler aktiviteter och aktörer kring ett främjande och förebyggande arbete. 

Ansökningar Folkhälsoinsatser
I samband med beslutet 2017 sänktes kraven på folkhälsoinsatser och sedan 
2018 har ansökningsmöjligheterna utökats till varje månad förutom under juli 
månad. Dessa förändringar tillsammans med ökad information om dessa 
projektmedel har det bidragit till att fler ansökningar kommit in. 

För sociala investeringar har det inte alltid kommit in ansökningar så att hela 
3,5 mkr har nyttjats. Sociala investeringar ansöks vid två tillfällen, april och 
oktober. Efter april är det möjligt att göra en bedömning om hur mycket av 
budgeten som kommer att gå åt under året. Eftersom det numera inte är 
möjligt att föra över kvarstående sociala investeringmedel från ett år till ett 
annat så föreslås en förändring att upp till 1 mkr kan användas till 
folkhälsoinsatser efter bedömning i april. 

Beviljade projekt 2017
 Luleåcyklar (stadsbyggnadsförvaltningen och 

Cykelfrämjandet, 98 000 kr)
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-04-03

 
2016/1600-3.5.1.3

Barbro Müller

 En tryggare festival (stadsbyggnadsförvaltningen 
och RFSU, 98 000 kr)

Beviljade projekt 2018: 
 Hitta ut i Luleå (fritidsförvaltningen och 

Bergnäsets AIK, 100 000 kronor)
 Regnsbågscafé (fritidsförvaltningen och RFSL 

Luleå och Norra Norrbottens län, 100 000 kr)
Ytterligare ett projekt är under beredning och nya projektansökningar har 
påannonserats.

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag samt kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2017-01-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 11

Utvärdering av Medel för särskilda folkhälsosatsningar i 
Luleå kommun
Ärendenr 2016/1600-3.5.1.3

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att medel för särskilda folkhälsosatsningar 

ändras till medel för sociala investeringar och lightversionen ändras till 
folkhälsoinsatser.

2. 4 000 tkr/år avsätts till medel för sociala investeringar varav max 500 tkr/år 
avsätts för folkhälsoinsatser.

3. Medel för sociala investeringar beslutas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott och medel för folkhälsoinsatser beslutas på delegation av 
kommundirektören.

4. Kommunfullmäktige beslutar att anta kriterier för medel för sociala 
investeringar och för folkhälsoinsatser enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett uppdrag till samhällsutvecklingskontoret att se 
över nuvarande arbetsorganisation för medel för särskilda 
folkhälsosatsningar. Dessutom ska uppföljning och bedömning av effekter av 
arbetet med avsatta medel för särskilda folkhälsosatsningar göras.

Kommunerna i Norrbottens enhet för forskning, utveckling och innovation 
(FoUI) har gjort en utvärdering av helheten i projektet Medel för särskilda 
satsningar med stöd av de utvärderingar och rapporter som finns för de fyra 
projekt som är klara.

Medel för särskilda folkhälsosatsningar har funnits sedan 2012 då 
kommunfullmäktige beslutade om att avsätta 4 mkr/år 2012-2015, och sedan 
ett nytt beslut om en förlängning till 2016. 

I utvärderingen anger FoUI att Medel för särskilda folkhälsosatsningar har 
varit en framgångsrik satsning. Ökad folkhälsa har kunnat uppmätas genom 
studier och i en del projekt har positiva effekter observerats. Där 
socioekonomisk beräkning gjorts så framgår att kostnaderna för projektet har 
tjänats in på ca 3 år. Samverkan har skett mellan förvaltningar och också med 
verksamheter utanför kommunen.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2017-01-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beredningsgruppen för Medel för särskilda folkhälsosatsningar har arbetat 
med att se över arbetsorganisationen. De konstaterar att det finns behov av 
fortsatta möjligheter att söka projektmedel både för kommunala verksamheter 
och andra aktörer. Ett namnbyte behövs för att tydliggöra de två olika 
varianter av ansökningar som kan göras. Förslaget är medel för sociala 
investeringar och folkhälsomedel. Kriterier behöver förändras dels för 
koppling till Vision Luleå 2050 och för att göra det lättare att söka 
folkhälsomedel. 

Ett tydligare ägarskap behövs och därför föreslås Vi 6 vara ledningsgrupp 
med uppgift att underlätta implementering av goda resultat.
Förändring i beslutsordning föreslås också för att få snabbare beslutsprocess 
och mindre administration.

Ärendet beskrivs i Uppföljning och utvärdering av Medel för särskilda 
folkhälsosatsningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-01-16 § 12 föreslagit fullmäktige 
besluta att medel för särskilda folkhälsosatsningar ändras till medel för sociala 
investeringar och lightversionen ändras till folkhälsoinsatser, att 4 000 tkr/år 
avsätts för medel för sociala investeringar varav max 500 tkr/år avsätts för 
folkhälsoinsatser, att medel för sociala investeringar beslutas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott och medel för folkhälsoinsatser beslutas på 
delegation av kommundirektören, samt att fullmäktige beslutar att anta 
kriterier för medel för sociala investeringar och för folkhälsoinsatser enligt 
förslag. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen har 2017-01-16 § 23 föreslagit fullmäktige bifalla 
arbetsutskottets förslag. 

Sammanträdet
Yvonne Stålnacke (S) föreslår bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner 
att fullmäktige bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Samhällsutvecklingskontorets förslag, KLF Hid 2017.123
 Uppföljning och utvärdering av Medel för sociala investeringar, KLF Hid 

2016.6567
 Kriterier, Utvärdering av ”Medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå 

kommun”, KLF Hid 2016.6571
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2017-01-30

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 12, 2017-01-16, KLF Dokid 
310835

 Kommunstyrelsens protokoll § 23, 2017-01-16, KLF Hid 2017.243

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutvecklings Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-04-24

 
2018/630-3.1.1.3

Ewa Andersson Hjälte

Förslag till beslut gällande avtal om fastighetsreglering 
rörande Porsön 1:3 och Porsön 1:416
Ärendenr 2018/630-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om fastighetsreglering 

mellan Luleå kommun och Pinnacle Sweden AB berörande Porsön 1:3 
och Porsön 1:416 med en köpeskilling om 3 342 480 kr i enlighet med 
bifogat förslag till avtal.

2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Pinnacle Sweden AB förvärvade 2011 mark av Luleå kommun, numera Porsön 
1:416, och uppförde därefter en datacenteranläggning med två serverhallar. 
För att möjliggöra en tredje hall som ska vara anpassad till dagens aktuella 
tekniska lösningar och säkerhetskrav genomfördes under förra året en 
planändring. Planändringen har numera vunnit laga kraft. Planändringen 
möjliggör en utökning av fastighetens areal och ger en ökad byggrätt.

Pinnacle Sweden AB har för avsikt att inom kort påbörja byggnation av den 
tredje hallen. Kvalitet & samhällsutveckling och stadsbyggnadsförvaltningen 
har tillsammans förhandlat om ett avtal för att genomföra markförändringar 
med stöd av den ändrade detaljplanen. Avtalet innebär dels en utökning av 
Pinnacles Sweden AB:s fastighet Porsön 1:416 med 36 167 kvm dels att 983 
kvm återförs till kommunens fastighet Porsön 1:3. Nettotillskottet till Pinnacle 
blir därmed 35 184 kvm. Köpeskillingen är beräknad efter kommunens 
gällande marktaxa. 

Förslaget till avtal omfattar inte markregleringar som föreslogs i den ändrade 
detaljplanen i anslutning till fastighetens infart vid Datavägen. I samband 
med projektering har en väsentligt bättre lösning för infarten kommit fram 
och som medför att ytterligare en planändring kommer att initieras. Den nya 
lösningen innebär att den befintliga vägen kan nyttjas som infart.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal om 
fastighetsreglering i enlighet med upprättat förslag.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet & samhällsutvecklings Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-04-24

 
2018/630-3.1.1.3

Ewa Andersson Hjälte

Beslutsunderlag
 Förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Luleå kommun och 

Pinnacle Sweden AB

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Pinnacle Sweden AB
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-04-10

 
2017/1022-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av projekt Kulturlänken
Ärendenr 2017/1022-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå projektansökan.

Sammanfattning av ärendet
Projektet Kulturlänken har som målsättning att skapa en kulturverksamhet för 
utrikesfödda och svenskfödda Luleåbor där unga och vuxna ges möjlighet till 
olika kulturaktiviteter med Kulturcentrum Ebeneser som en viktig mötesplats 
i projektet. Mötesplatsen ska vara en plats för olika åldrar, förmågor, 
samhällsgrupper, kulturer och intresseområden där människor kan mötas, 
lära och utvecklas i samklang med varandra. Sång och musik ska vara 
verktyget som genomsyrar hela projektet. Projektperioden är tre år och 
projektägare är den ekonomiska föreningen Singing People Together. 
Projektets totala budget uppgår till 2 916 tkr.  

Kulturnämnden har avgett ett gemensamt yttrande med 
arbetsmarknadsförvaltningen och fritidsförvaltningen. I yttrandet föreslås 
projektägaren Singing People Together att ansöka om medel från anslaget för 
integration. Kulturnämnden m.fl. menar att dessa medel kan skapa möjlighet 
för extern finansiering. Om Luleå kommun ska bli en nationell förebild inom 
integration bör en långsiktig ekonomisk hållbarhet skapas. Kvalitet & 
samhällsutveckling föreslår med hänvisning till ovanstående yttrande att 
projekt Kulturlänken avslås. 

Beslutsunderlag
 Ansökan 

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Singing People Together
Kulturförvaltningen
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ANSÖKAN Luleå kommun 
3-årigt projekt
Sökande projektägare: Sensus Norrland 897000-3599
Tidsperiod: september 2017-juni 2020
Namn på projektet Kulturlänken

KULTURLÄNKEN
-När människor möts sker integration i praktiken

Sammanfattning
Projektet är ett 3-årigt projekt vars syfte är att vara en integrerande kulturverksamhet för 
nyetablerade som väletablerade Luleåbor där ungdomar och vuxna ges möjlighet till olika 
kulturaktiviteter med Kulturcentrum Ebeneser som mötesplats och fast punkt att utgå ifrån eller 
komma till. Projektet bör anses som en pågående process där varje delaktivitet arbetar med 
utvecklingspotential. Nya behov och riktningar ska finnas med som en ständig möjlighet till 
utveckling av projektet. 
Målet och effekten av projektet är att deltagarna i de olika verksamheterna börjar delta i olika 
kulturaktiviteter och där Kulturcentrum Ebeneser med sitt omfattande kulturutbud och funktioner 
blir en mötesplats att söka sig till för att mötas spontant eller organiserat.  Ett annat mål och effekt är 
att de nyetablerade känner och lär känna några fler etablerade Luleåbor under aktiviteterna och att 
det skapas en naturlig plattform där unga människor ges möjlighet att ta plats i det offentliga 
rummet. På mötesplatsen vill vi skapa förutsättningar för att olika åldrar, förmågor, samhällsgrupper, 
kulturer och intressesfärer kan mötas och lära och utvecklas i samklang med varandra. 

BAKGRUND
Vårvintern 2016 gick Monica Åslund med idén om ett integrationsprojekt till Fredrika Johansson 
Verksamhetschef på Kulturcentrum Ebeneser. Verksamheten skulle inriktas på nyetablerade som 
mer etablerade Luleåbor i olika åldrar. Verktyget skulle till största delen vara sång och musik och med 
Monica Åslunds mångårig erfarenhet av det sistnämnda som lyckat verktyg till integration, kändes 
det vettigt och viktigt att dela med sig och visa på vad sång och musik och även andra kreativa 
aktiviteter kan ge i livet.
Kulturcentrum Ebeneser med sin centrala plats, föreningens verksamhetsplan, stadgar och uppdrag 
från Luleå kommun stämde helt överens med avsikten till projektet. Med Fredrika Johanssons 
självklara vilja att vara med, startade vi upp en verksamhet under hösten 2016. Sedan kontaktades 
Helen Hugosson Strandemo på SENSUS som besitter en ovärderlig, bred kunskap i fråga om 
integration, och som sedan dess varit en självklar partner. Med medel från Mångfaldsåret 2016 från 
Region Norrbotten, startade vi upp verksamheten och har till dags datum fortsatt med den.
Vi drivs alla tre parter av en stark vilja till att skapa mötesplatser. Tillsammans blir det väldigt starkt!

I Sverige och i Luleå finns flera olika satsningar kring mötesplatser, både lyckade satsningar och 
satsningar som runnit ut i sanden eller inte uppnått önskat resultat. Den lärdom man kan ta från 
dessa satsningar är att allt tar tid, allt kräver tid. Kontakter, träffar, möten, planeringar, 
genomföranden och kontakt igen. Allt måste ges tid. Tålamod och enträgna försök och påminnelser 
lönar sig och ger resultat. Men allt detta arbete kommer aldrig att nå ett fullgott resultat utan 
samverkan.  
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Att nå ut till kulturlivet och det sociala livet i Luleås underrepresenterade grupper kräver samverkan 
och en uppsökande och välkomnande verksamhet. Nyckelpersoner, verksamheter och ambassadörer 
måste identifieras och ett nätverk etableras för att nå de rätta målgrupperna. Att gå från kännedom 
till att besöka aktiviteterna kräver uthållighet av avsändaren, kontinuitet och tid. Det kräver också en 
lyhördhet om möjligheter, begräsningar och behov samt en flexibilitet både i tid, rum och aktiviteter 
för att göra innehållet intressant och relevant. Att snabbt och lyhört kunna fånga upp individers 
tankar och idéer under pågående verksamhet.
Fritids- och föreningslivet är en integrerande kraft i samhället, men alla hittar inte dit själv utan kan 
behöva en mötesplats där de kan få testa sig fram för att finna den förening eller aktivitet dom känns 
är närmast dem själva. Lika så har många föreningar och organisationer svårt att nå de unga. 
 
Att få arbeta med detta på mer tid kommer göra att fler nås, fler lockas och verksamheten kommer 
växa. Med större möjlighet att nå ut kommer projektet kunna befinna sig i en levande utveckling där 
behov kan tas tillvara och bemötas. 

Syfte 

Syftet med Kulturlänken är att vara en mötesplats där kreativitet, bildning, samverkan, 
generationsöverskridande möten, mångfald och konstnärligt uttryck blomstrar. Att vara en arena där 
folkhälsofrämjande möten mellan människor sker för att öka kunskap om varandras likheter och 
olikheter, och där människor går samman och förenas kring gemensamma intressen och nya nätverk. 
 

 Skapa en tillgänglig och jämlik kultur – och fritidsmiljö 
 Stimulera ungas delaktighet och inflytande i kulturlivet i Luleå
 Öka kunskapen om folkbildningens kraft och möjlighet bland såväl nya och gamla luleåbor
 Hjälpa kultur- och fritidsverksamheter att nå nya målgrupper

Mål
Målet och effekten av projektet är att deltagarna i de olika verksamheterna börjar leda och eller 
delta i olika kulturaktiviteter och där Kulturcentrum Ebeneser med sitt omfattande kulturutbud och 
funktioner blir en mötesplats att söka sig till för att mötas spontant eller organiserat.  Ett annat mål 
och effekt är att de nyetablerade känner och lär känna några fler etablerade Luleåbor under 
aktiviteterna och att det skapas en naturlig plattform där unga människor ges möjlighet att ta plats i 
det offentliga rummet. På mötesplatsen vill vi skapa förutsättningar för att olika åldrar, förmågor, 
samhällsgrupper, kulturer och intressesfärer kan mötas och lära och utvecklas i samklang med 
varandra. 

År.1

 Genomföra löpande basverksamhet
 genomföra 15 pilotaktiviteter tillsammans med målgruppen
 genomföra 2 st fysiska fortbildningsinsatser för kultur- och fritidsverksamheter, referens- och 

styrgrupp samt ledare. 
 genomföra 1 kick off för samtliga samarbetspartners
 genomföra 15st kulturarrangemang 
 genomföra 5st studiecirklar 
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År 2.
 Genomföra löpande basverksamhet
 genomföra 20 pilotaktiviteter tillsammans med målgruppen
 genomföras 2 fysiska fortbildningsinsatser för kultur- och fritidsverksamheter, referens- och 

styrgrupp samt ledare. 
 genomföra 20 antal kulturarrangemang 
 genomföra 8 antal studiecirklar

År 3.

 Genomföra löpande basverksamhet
 genomföras 30 aktiviteter tillsammans med målgruppen
 genomföras 1 fysiska fortbildningsinsatser för kultur- och fritidsverksamheter, referens- och 

styrgrupp samt ledare. 
 genomföras 1 externa seminarier/konferenser för spridning av projektet
 genomföra 25 antal kulturarrangemang 
 genomföra 10 antal studiecirklar

*Detaljerar tids och aktivitetsplan se bilaga 1. 

Metoder 
När unga ges arenor att mötas på och ges möjligheter att vara delaktighet och medskapande, händer 
något. De känner sig välkomna, synliggjorda och trygga. Självkänslan och självförtroendet stärks.  Vi 
vill därför genom projektet vara en mötesplats och motor där unga människors kraft och 
engagemang kan få blomma och tas tillvara. Vi tror att delaktighet och medskapande främjar både 
integration och hälsan och kommer därför att arbeta utifrån ett medskapande och inkluderande 
arbetssätt. 

Kulturnavet ska vara den mötesplats där unga och vuxna ges möjligheter att skapa och mötas på lika 
villkor och där de kan testa sig fram i Luleås fantastiska utbud av olika kreativa kulturella folkbildande 
och opinionsbildande aktiviteter. 

De unga ska märka av närvaron av vuxna och lärandet ska ske över såväl kultur- som 
generationsgränserna och vara samlade och nåbara under samma tak.
 
Mötesplatsen ska genomsyras av ett starkt folkbildande perspektiv och arbetssätt genom att erbjuda 
kostnadsfria pröva på aktiviteter för och tillsammans med Unga, men även erbjuda deltagande och 
medskapande i basverksamhet som t.ex. körsång eller pröva på öppna för alla.

Projektet kommer att genomföras i nära samverkan med civilsamhällets lokala aktörer och arenor. 

Vi kommer att arbeta utifrån ett normkritiskt och normkreativt arbetssätt. 
Likabehandling handlar om att alla ska bemötas med hänsyn till våra förutsättningar, så att vi kan få 
tillgång till lika rättigheter och möjligheter. Likabehandling innebär alltså inte att alla ska behandlas 
exakt likadant. Eftersom vi alla är olika har vi också rätten att bli bemötta utifrån våra olika 
förutsättningar. Likabehandling i kultur- och fritidsverksamheter handlar därför om att organisera 
verksamheter på ett sådant sätt att så många som möjligt, oavsett bakgrund och villkor, ska kunna ta 
del av dessa.
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Att inta ett normkritiskt perspektiv innebär att fokusera på de normer och maktstrukturer som 
utestänger normbrytande människor eller grupper från deltagande.  Tanken med att tillämpa ett 
normkritiskt perspektiv är inte bara att synliggöra utan också problematisera de normer och 
privilegier som är orsaken till diskriminering, trakasserier och exkludering i en verksamhet. 

I en verksamhet som vänder sig till barn och unga – hur gör vi för att inte lämna de unga med en 
känsla av hopplöshet, utan en vilja att förändra det som är dåligt och modet att drömma om andra 
sätt att leva och agera? 
Ett möjligt sätt kan vara att tala om normkreativitet snarare än normkritik
Ett annat givet sätt är att utgå från Barnkonventionen och Mänskliga Rättigheter och levandegöra 
och skapa utifrån dessa texter med hjälp av olika uttryckssätt som exempelvis musik. 
Att gå från kritik till praktik, vägledas av lust och lekfullhet i arbetet med barnen och våga pröva och 
skapa oss fram till möjliga lösningar utan färdigt facit. Inget av detta är förstås möjligt utan 
normkritiken som teoretisk bas, men tillsammans tror vi att de båda perspektiven kan berika och 
fördjupa varandra. Utmaningen med att bedriva normkreativt verksamhetsutveckling tillsammans 
med barn och unga är att vi måste balansera mellan att göra och tänka nytt, samtidigt som 
utforskandet ska ske inom trygga ramar. Det är också projektets uppgift att, tillsammans med våra 
samarbetspartners, förvalta och omvandla normkreativiteten i ett långsiktigt likabehandlingsarbete. 
Vi tror att ett praktiskt och omprövande görande är den bästa grunden för nya, inkluderande 
arbetsmetoder och verksamheter.

En av grunderna till projektet är de ungas och vuxnas egna drivkrafter och vilja till inkludering. Deras 
delaktighet är en förutsättning för projektets måluppfyllelse. Detta tillgodoses genom att 
målgruppsaktiviteterna bygger på interaktivitet och medskapande. Metoderna vi arbetar med bygger 
på frivillighet, lyhördhet och respekt. Det normkritiska perspektivet omfattar även ett kritiskt 
förhållningssätt till åldersmaktordningen och utmanar idéer om vem som bestämmer, vem som är 
aktiv och vem som är passiv i relationen vuxen – barn.

Aktiviteter
I utformningen av aktiviteterna handlar det rent praktiskt om att använda normkreativitet (ett 
omsättande av normkritik i praktisk handling) och kulturpedagogik (konstnärliga uttryck och eget 
skapande) för att utforma aktiviteterna på Kulturnavet.  
Aktiviteterna ska vara roliga, meningsfulla och kunna stå på egna ben, men har samtidigt som syfte 
att generera möten och lärande mellan människor. 

Utöver den kontinuerliga folkbildning som äger rum genom personalens och 
samverkanspartners medverkan i aktiviteter med målgruppen kommer projektet att anordna 
gemensamma fortbildningstillfällen för personal, ledare, styr och referensgruppen. 
*Detaljerar tids och aktivitetsplan se bilaga 1. 

Målgrupp
Målgruppen för Kulturlänken är både unga och vuxna Luleåbor, nya som gamla. En sekundär 
målgrupp är kultur och fritidsaktörer. Vi förväntas nå 1000 deltagare/år under projekttiden. 
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Under framtagningen av projektet har samverkan med Luleå Gymnasiebys Folkhälsoprojekt skett och 
resulterat i att vi redan innan projektstart har en grupp unga som vill vara med som medskapare och 
deltagare kring det fortsatta arbetet med projektets utveckling.  

För att nå målgruppen kommer projektet att arbeta uppsökande, nätverkande och samverkande. 
Genom att finnas på arenor och platser där unga finns och genom att samverka med vuxna och 
organisationer som arbetar med unga, skola m.fl. förväntas projektet nå målgruppen. 
De vuxna avser vi nå uppsökande bla via SFI och KomVux. Reklam kommer vi sprida genom våra egna 
nätverk och därmed nå många fler.

Skulle det visa sig efter att inga deltagare från målgruppen kommer, kommer vi att lägga ned 
projektet. Vi vet att det tar tid att bygga upp liknande verksamheter och kommer därför att noga 
utvärdera och följa upp löpande för att se var projektet tar sin riktning. 

Plan för implementering 
Detta projekt handlar om att bygga upp en mötesplats som ska bli en naturlig och självklar arena där 
möten mellan människor sker och där folkbildande verksamhet ska blomstra och ta form. 

Efter projekttidens slut är vår intention att de förhoppningsvis lyckade aktiviteterna på vår plattform 
Kulturlänken kommer att  ingå i en kontinuerlig verksamhet finansierad av Luleå kommun. 
De ledare som vuxit fram under projektets gång, ska ha fått en trygg plattform att utveckla sin 
kreativitet på genom Sensus som studieförbund och genom Ebeneser som plats. 

Projektet ingår i en stabil folkbildningsorganisation som aktivt, genom sina arbetsformer 
(studiecirklar, Kulturprogram och annan folkbildning) kommer att verka för spridning av projektets 
resultat och fortsatt ge handledning och stöd till de ledare som driver aktiviteter/verksamheter efter 
projekttidens slut. 

Samverkan och organisering 
Samverkan är ledord inom projektet och våra samarbetspartners är också en resurs för oss. För att 
strukturera kunskapsöverföringen mellan projektet och våra samarbetspartners kommer vi att arbeta 
med referensgrupper. Vi tänker oss dels en referensgrupp bestående av en eller flera 
kontaktpersoner från respektive samverkanspart som kommer att arbeta tillsammans med projektet 
med att nå målgrupper och/eller medverka vid aktiviteter, samt en referensgrupp bestående av 
personer ur ledningen som har huvudansvar för att arbeta tillsammans med projektet i frågor som 
rör kompetensförsörjning och det interna normkreativa arbetet.
Aktiviteterna är vidare en viktig lärsituation för våra samarbetspartners och genom deltagande 
kommer man att kunna föra erfarenheter och kunskapen vidare till de respektives organisationer.
Referensgrupperna och samverkanspartners är föränderliga efter behov.  

Projektorganisationen kommer bestå av en styrgrupp, en projektledare, en kreativ/operativ ledare 
och referensgrupper 

Projektledaren och den kreativa ledaren kommer att anställas av projektets huvudman Sensus 
Norrland. Övriga personer som kommer bidra med arbetsinsats i projektet kommer att vara anställda 
av sina egna organisationer och avtal kommer skrivas mellan Sensus Norrland och dessa 
organisationer.
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Styrgruppen kommer att bestå av en representant för huvudmannen, representanter för den/de 
finansiärer till projektet som önskar ingå. 
Projektledaren och kreativ/operativ ledare ingår inte i styrgruppen, men har ett föredragande och 
rapporterande ansvar till styrgruppen och finansiärer.

Upplägget för projektet är indelat i två steg under tre år.
Under år ett (steg ett) kommer projektledaren och kreativa ledaren att ansvara för projektets 
uppstart, marknadsföring och genomförande av aktiviteter. 

Under år två och tre (steg två) kommer projektledaren och kreativa ledaren att ansvara för att 
vidareutveckla projektet efter dom faktiska behoven som fångats upp. 

KONTAKTLISTA SAMARBETSPARTNERS
Samverkanspartners kommer byggas på och vara föränderliga efter behov 

Skolkyrkan Luleå 
Camilla Rönnbäck pedagog, 070-601 08 93
mail:camilla.ronnback@svenskakyrkan.se 

Sara Olsson pedagog, 070-190 15 38
mail: sara.olsson@svenskakyrkan.se 

Folkhälsoprojektet i Luleå Gymnasieby 
Helena Turovaara projektledare och lärare 070-555 14 57
Mail: helena.turovaara@skol.lulea.se

Singing People Together 
Ulf Boström 070-544 09 38 
Mail: ulf.bostrom@me.com 

Kulturcentrum Ebeneser
Fredrika Johansson Verksamhetschef 076-110 09 79
Mail: fredrika@ebeneser.nu

Rättighetscentrum Norrbotten 
Jan-Olov Madeleine Ågren 0920 - 25 99 81
Mail: jan-olov.madeleine.agren@sensus.se

Utvärdering och uppföljning 
Projektet ska kontinuerligt och på ett systematiskt sätt följas upp och utvärderas löpande för att följa 
upp att resultatmål nås, alternativt inte nås och för att se att projektet är på väg åt rätt håll och med 
rätt målgrupp.  
Vi kommer att använda webbaserad och interaktiva utvärderingsmetoder där såväl 
samverkanspartners som deltagare och ledare är med i utvärderingen som kommer att ligga till 
grund för att ge projektet möjligheten att höja blicken från själva projektet och kunna se och ta 
lärdom för fortsatt utveckling.  
Sensus har lång erfarenhet av att utvärdera såväl verksamhet som projekt och har framtagna 
metoder och verktyg som kommer att användas inom projektet. 
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Budget 
Den totala budgeten för en period på tre år hamnar på 2 916457 kr fördelat enligt nedan. 

Lön projektledare ink arbetsgivaravgifter a 40 % tjänst 225792 /år  
Lön kreativ ledare ink arbetsgivaravgifter a 70 % TJÄNST 475398/år  
Konsult 25 tillfälle a 1000 kr/tillfälle 25 000/ år 
Trycksaker 5000/år 
Material 25000 
Annonsering och marknadsföring 23 000 kr/år
Uppsökande verksamhet 6000/år 
Fika och kaffebröd 12000/ år 
Översättningar 10000/år 
Oh kostnad 150000/år 
Utbildningar och möten 15000/år 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2018-02-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 18

Yttrande gällande Kulturlänken ett 3-årigt 
integrationsprojekt
Ärendenr 2017/139-3.6.1.3

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar avge nedanstående yttrande gällande Kulturlänken 
ett 3-årigt integrationsprojekt. Yttrandet har skett i samråd med 
arbetsmarknadsförvaltningen och fritidsförvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Kulturlänken är ett 3-årigt projekt med målet att skapa en kulturverksamhet 
för utrikesfödda och svenskfödda Luleåbor där unga och vuxna ges möjlighet 
till olika kulturaktiviteter med Kulturcentrum Ebeneser som en viktig 
mötesplats i projektet. Mötesplatsen ska vara en plats för olika åldrar, 
förmågor, samhällsgrupper, kulturer och intresseområden där människor kan 
mötas, lära och utvecklas i samklang med varandra. Sång och musik ska vara 
verktyget som genomsyrar hela projektet.

Beskrivning av ärendet
Med medel från Region Norrbotten riktade till Mångfaldsåret 2016 (50 tkr) har 
Monica Åslund bedrivit integrationsverksamhet på kulturcentrum Ebeneser 
fram till nu. Integrationsarbetet har skett under namnet Mötesplats Ebeneser. 
Tillsammans med verksamhetsledaren på Ebeneser och tjänsteperson på 
Sensus Norrland föddes idén om ett större projekt. Ett integrationsprojekt 
med sång och musik som verktyg, för både svenskfödda och utrikesfödda, och 
med Monicas mångåriga erfarenhet av ovanstående.

Civilsamhället lyfts ofta fram som en väldigt viktig aktör i arbetet med 
integration. Framgångsfaktorer som ofta blir belysta och återkommande i 
rapporter och utvärderingar av integration är; återkommande 
gruppverksamhet, riktade till olika åldersgrupper eller åldersblandade och 
med främsta mål att fylla en social funktion. I ansökan från Kulturlänken 
lyfter man även fram det folkbildande arbetssättet och det ses också som en 
viktig framgångsfaktor i ett lyckat integrationsarbete.

Luleå kommun har målsättningen att bli en nationell förebild inom 
integration, i mottagande och inkludering av nyanlända. Som en viktig del i 
arbetet har avdelningen kvalitet & samhällsutveckling i Luleå kommun lagt 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2018-02-20

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

fram ett förslag till kommunstyrelsen gällande projektmedel om 2 mkr under 
2018 för integrationsinsatser. Målsättningen med medlen är att stimulera 
civilsamhället till att prova nya samverkansformer, genomföra aktiviteter och 
projekt för inkludering och integration. Samt att fördjupa och/eller bredda sin 
verksamhet för att nå nya grupper. Inriktningen för dessa medel följer väl 
ansökan och idén i projektet Kulturlänken.

Kulturförvaltningen har sedan tidigare mångårig erfarenhet och inblick i det 
Monica Åslund gör med sången, musiken och sitt stora engagemang i hennes 
framgångsrika arbete med integration. Kulturförvaltningens rekommendation 
är att Sensus Norrland, som står som huvudman i projektet, ansöker om 
medel för det större bidrag som uppgår till 250 tkr i Luleå kommuns sökbara 
integrationsmedel under 2018. Dessa medel kan skapa möjlighet för extern 
finansiering. Om Luleå kommun ska bli en nationell förebild inom integration 
bör en långsiktig ekonomisk hållbarhet skapas. Önskemålet är att sökbara 
medel för integration under 2019–2020 avsätts vilket skapar förutsättning för 
att Kulturlänken kan bli ett 3-årigt integrationsprojekt. Förutsättningen är att 
kommunstyrelsen först beslutar anslå dessa sökbara medel för 
integrationsinsatser i Luleå kommun till att börja med under 2018.

Kulturnämnden bidrar med finansiering till kulturcentrum Ebeneser genom 
lokal- och verksamhetsbidrag. Vidare avsätter kulturnämnden bidrag till 
studieförbunden och främst deras studiecirkelverksamhet. I ansökan till 
Kulturlänken kan vi se en tydlig avgränsning till ordinarie verksamhet.

Sammanträdet
Roger Stenberg redogör för ärendet. 

Beslutsgång
Ordförande ställer kulturförvaltningens förslag till yttrande under proposition 
och finner att kulturnämnden godkänner yttrandet. 

Beslutsunderlag
Ansökan från Kulturlänken, KLF 2017/1022

Beslutet skickas till
Sensus Norrland
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-03-09

 
2018/316-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av den internationella körfestivalen Singing 
People Together 2018
Ärendenr 2018/316-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering 
av den internationella körfestivalen Singing People Together 2018.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Singing People Thogheter ansöker om 310 tkr till finansiering av 
den internationella körfestivalen Singing People Together som planeras att 
genomföras i Luleå och andra platser i Norrbotten 22-28 oktober 2018. 
Projektägaren söker även 110 tkr från Luleå kommuns kulturnämnd.

Projektet innebär genomförande av en internationell körfestival där
norrbottniska ungdomar, körer och allmänhet samt utländska körer från
kommer att genomföra workshops, seminarier och konserter i Luleå. 
Körfestivalen har med lyckat resultat genomförts tidigare.

Kvalitet & samhällsutveckling menar att festivalen inte har den bredd i 
finansiering som krävs och därför föreslås ett avslag.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Singing People Together
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-04-23

 
2018/552-2.4.3.3

Maria Bergman

Förslag till beslut gällande finansiering av projekt 
avseende social innovation
Ärendenr 2018/552-2.4.3.3

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

avseende social innovation med 200 tkr för 2018.
2. Medel anvisas från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
I Luleå och Norrbotten har nya sociala innovationer vuxit fram de senaste 
åren, ofta inom kulturella och kreativa näringar. Detta avspeglar en generell 
samhällstrend av nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar inom 
hälsa, arbetsliv, integration m.m. Projektet syftar till att öka förmågan hos 
innovatörer och innovationsfrämjare i Luleå och Norrbotten att leda och stötta 
etablering och expansion av sociala innovationer. Syftet uppnås genom att 
utveckla en verifieringsmodell för social innovation som synliggör de olika 
sorters värden som dessa skapar för människor och samhälle. 

I projektet involveras tre exempel på sociala innovationer i Luleå: Write Your 
Self – en innovativ skrivmetod som hjälper människor att återerövra sina 
röster och berättelser efter trauma, som drivs i form av ett aktiebolag. 
BeChange – ett innovativt coachingprogram där människor stöttas att 
utveckla en mer ekologiskt hållbar livsstil, som drivs i form av ett aktiebolag 
och enskild firma. Kulturcentrum Ebeneser – en innovativ mötesplats och scen 
för regionens kulturaktörer, som drivs i form av en ideell förening. 

Gemensamt för dessa exempel är att de till stor del initierats och drivs av 
kvinnor, att de verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, civilsamhälle och 
offentlig sektor, samt att de behövt bryta ny mark för att hitta fungerande 
affärsmodeller, organiseringsformer och marknadsföringskanaler. Förutom 
ovanstående aktörer samverkar projektägaren med innovatörer och 
innovationsforskare inom universitetet, LTU Business, Coompanion m fl.

Luleå tekniska universitet är projektägare. Projektets budget uppgår till 550 
tkr. Från Luleå kommun söks 250 tkr. Övrig finansiering förutsätts ske från 
Region Norrbotten (250 tkr) samt genom egen tid (50 tkr).
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2018/552-2.4.3.3

Maria Bergman

Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet kan bidra till att öppna upp 
innovationsområdet för en större mångfald av människor vad gäller kön, 
etniskt ursprung, resurser, kompetenser, intresseområden m.m. Insatsen 
ligger i linje med Luleå kommuns prioriteringar avseende innovation.
Projektet kan bidra till att vetenskapligt verifiera de värden som skapats av 
sociala innovationer, bl.a. Kulturcentrum Ebeneser, till nytta för befintliga och 
framtida innovatörer och innovationsfrämjare.

Beslutsunderlag
 Ansökan

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå tekniska universitet
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling 
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Projektansökan 

 
Projektnamn 
Verifiering av sociala innovationer för hållbar tillväxt 
 
Projekttid 
1 juni-31 dec 2018 
 
Projektorganisation 
Projektet ägs och leds av Luleå tekniska universitet (LTU), med biträdande professor Malin 
Lindberg som projektledare. LTU ansvarar för planering, genomförande, spridning och 
uppföljning av projektets aktiviteter samt koordinering av medverkande aktörer. 
Samarbetspart är innovationsfrämjaren Coompanion Nord, som bidrar till planering, 
genomförande, spridning och uppföljning av projektets aktiviteter. Övriga deltagande 
organisationer är innovatörerna bakom Write Your Self, BeChange och Kulturcentrum 
Ebeneser samt innovationsfrämjarna LTU:s innovationskontor, LTU Business och VINNOVA. 
Dessa medverkar aktivt i projektets alla faser. Styrgruppen består potentiellt av 
representanter för projektägaren och projektfinansiärerna, dvs Luleå tekniska universitet, 
Luleå kommun och Region Norrbotten. 
 
Bakgrund 
Enligt Vision Luleå 2050 ska Luleå kommun verka för ett varierat näringsliv med fler 
branscher och företag som gör Luleå-regionen attraktiv och robust. Detta stämmer även 
överens med Norrbottens regionala utvecklingsstrategi, som anger att länets 
näringslivsstruktur behöver diversifieras och arbetsmarknaden breddas för att uppnå hållbar 
regional tillväxt. En mångfald av företagare och innovatörer med olika kön, bakgrund, 
kompetenser, intresseområden, branschtillhörigheter och företagsformer, behöver då få 
chans att förverkliga sina idéer till nya varor, tjänster och verksamheter. Att både kvinnor 
och män har möjlighet att utvecklas, nå inflytande och förverkliga sina idéer utifrån sina 
förutsättningar är en förutsättning för lokal och regional konkurrenskraft enligt Vision Luleå 
2050 och Norrbottens regionala utvecklingsstrategi. Social innovation framhålls som ett sätt 
att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget genom nytänkande 
lösningar i skärningspunkten mellan privat, offentlig och ideell sektor. Socialt företagande 
beskrivs också som centralt för hållbar tillväxt utifrån dess sociala mål och sociala 
ansvarstagande. Kulturella och kreativa näringar uppges vara viktiga för en upplevelserik och 
dynamisk kulturprofil, en växande arbetsmarknad, ett diversifierat näringsliv och attraktiva 
livsmiljöer. Inom alla dessa områden (social innovation, socialt företagande, kulturella och 
kreativa näringar) är andelen kvinnor generellt högre bland innovatörer, företagare och 
anställda än inom kommunens och regionens traditionella branscher, företagande och 
innovation. 
 
I Luleå och Norrbotten har flera nya sociala innovationer vuxit fram de senaste åren, ofta 
inom kulturella och kreativa näringar. Detta avspeglar en generell samhällstrend av 
nytänkande lösningar på aktuella samhällsutmaningar inom hälsa, arbetsliv, integration 
m.m. I projektet involveras tre exempel på sociala innovationer i Luleå: Write Your Self – en 
innovativ skrivmetod som hjälper människor att återerövra sina röster och berättelser efter 
trauma, t.ex. våld, sjukdom, förlust eller kris, som drivs i form av ett aktiebolag 
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(www.writeyourself.com). BeChange – ett innovativt coachingprogram där människor 
stöttas att utveckla en mer ekologiskt hållbar livsstil, som drivs i form av ett aktiebolag och 
enskild firma (www.bechange.se). Kulturcentrum Ebeneser – en innovativ mötesplats och 
scen för regionens kulturaktörer, som drivs i form av en ideell förening (www.ebeneser.nu). 
Gemensamt för dessa exempel är att de till stor del initierats och drivs av kvinnor, att de 
verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor, samt att de 
behövt bryta ny mark för att hitta fungerande affärsmodeller, organiseringsformer och 
marknadsföringskanaler. 
 
I Norrbottens utvecklingsstrategi konstateras att en förändrad omvärld med en mer 
inkluderande och bredare bild av innovation kräver anpassade stödsystem. Luleås och 
Norrbottens innovationsfrämjande system har hittills begränsade erfarenheter och verktyg 
för att stötta etablering och uppskalning av sociala innovationer, vilket medfört att många 
sociala innovatörer haft svårt att få rätt sorts stöd. Samtidigt finns en ökande vilja att stötta 
sociala innovationer och sociala innovatörer bland Luleås och Norrbottens 
innovationsfrämjare. Ett tecken på detta är att Write Your Self och BeChange har medverkat 
i stödprogram vid Arctic Business Incubator och erhållit stöd från bl.a. Almi Nord. För fortsatt 
regional och global expansion upplever de sig dock behöva verifiera/styrka de värden som 
deras innovationer skapar för människor och samhälle. Enligt Vision Luleå 2050 och 
Norrbottens innovationsstrategi handlar innovation om nya sätt att skapa värde i 
ekonomisk, social och/eller miljömässig bemärkelse, vilket uppstår när idéer omvandlas till 
lösningar på behov, efterfrågan och utmaningar i vardagen och omvärlden. Med avstamp i 
den kunskap om social innovation som under de senaste åren byggts upp i samarbete mellan 
Luleå tekniska universitet och en mångfald av samhällsaktörer i Luleå och Norrbotten kan 
projektet bidra till att vetenskapligt verifiera de värden som skapas av 
kommunens/regionens sociala innovationer, till nytta för befintliga och framtida innovatörer 
och innovationsfrämjare i Luleå och Norrbotten. 
 
Syfte/mål 
Projektet syftar till att öka förmågan hos innovatörer och innovationsfrämjare i Luleå och 
Norrbotten att leda och stötta etablering och expansion av sociala innovationer. Syftet 
uppnås genom att utveckla en verifieringsmodell för social innovation som synliggör de olika 
sorters värden som dessa skapar för människor och samhälle. Modellen utvecklas 
gemensamt av innovationsforskare, innovatörer och innovationsfrämjare vid Luleå tekniska 
universitet, BeChange, Write Your Self, Ebeneser, Coompanion Nord, LTU:s 
innovationskontor, LTU Business och VINNOVA. I samarbetet ingår kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan dessa parter kring fyra delteman inom värdeskapande: 
förändringsteori, affärsmodeller, digitalisering och internationalisering. Dessa teman ses 
som centrala av innovatörerna för deras fortsatta expansion. De stämmer även överens med 
Vision Luleå 2050 där entreprenörskap, internationalisering, teknik och innovationer utgör 
strategiområden och Norrbottens utvecklings- och innovationsstrategier där det anges att 
förmågan att paketera sina affärsfördelar är centralt för att attrahera investeringar, att 
möjligheter till förnyelse och expansion behöver stärkas genom exportfrämjande insatser, 
samt att informations- och kommunikationsteknik behöver nyttjas fullt ut för att skapa 
smart tillväxt. 
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Med avstamp i den kunskap om social innovation som byggts upp i samarbete mellan 
universitetet, näringslivet och samhället i Luleå och Norrbotten under de senaste åren (se 
www.ltu.se/socialinnovation) kan projektet utveckla en verifieringsmodell som både är 
vetenskapligt kvalitetssäkrad och praktiskt förankrad i innovatörernas och 
innovationsfrämjarnas reella behov. Även detta stämmer överens med Norrbottens 
utvecklings- och innovationsstrategier, där kunskapsöverföring mellan akademi och samhälle 
ses som en drivkraft för smart tillväxt. Detta överensstämmer med Vision Luleå 2050, där det 
framhålls som viktigt att tillvarata den utvecklingskraft som universitetet erbjuder, att 
universitetet ska fungera som en motor för tillväxt, samt att företag ska ges möjlighet till 
samverkansprojekt med universitetet. I visionen konstateras även att Luleå tekniska 
universitet har en framträdande position när det gäller samverkan med näringslivet. 
Samarbetet kring social innovation har synliggjort vikten av att universitetets 
kunskapsöverföring omfattar även småföretag och ideella aktörer, inte minst inom kulturella 
och kreativa näringar. De horisontella kriterierna jämställdhet, mångfald och miljö har stått i 
centrum för samarbetet, eftersom det byggts upp utifrån behovet av att öppna upp 
innovationsområdet för en större mångfald av människor vad gäller kön, etniskt ursprung, 
resurser, kompetenser, intresseområden m.m. 
 
Projektets mål är att: 

- utveckla en verifieringsmodell för sociala innovationer i samverkan mellan 
innovationsforskare, innovatörer och innovationsfrämjare 

- genomföra kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan innovatörer, 
innovationsfrämjare och innovationsforskare 

- dokumentera, paketera och sprida verifieringsmodellen och insikterna från kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte 

 
Målgrupp 
I projektet deltar representanter från tre sociala innovationer i Luleå/Norrbotten: Write Your 
Self, BeChange och Kulturcentrum Ebeneser. Dessutom deltar representanter från tre 
innovationsfrämjare i Luleå/Norrbotten: LTU:s innovationskontor, LTU Business och 
Coompanion Nord. Även en nationell innovationsfrämjare deltar: VINNOVA. Innovatörerna 
och innovationsfrämjarna involveras genom löpande dialog, intervjuer och gemensamma 
träffar. Slutanvändarna av projektets resultat utgörs av befintliga och potentiella innovatörer 
och innovationsfrämjare i Luleå och Norrbotten. 
 
Write Your Self är en innovativ skrivmetod som hjälper människor att återerövra sina röster 
och berättelser efter trauma, t.ex. våld, sjukdom, förlust eller kris. Det drivs i form av ett 
aktiebolag med både inhemsk och internationell marknad via onlinebaserade tjänster. För 
närvarande bedrivs verksamhet i 77 länder med certifierade vägledare i sju av dessa. Bolaget 
ägs och drivs av fyra kvinnor som är pedagoger, författare, kommunikatörer, språkvetare, 
redaktörer och föreläsare, med både professionell och personlig erfarenhet av läkning av 
trauma. De utbildar professionella globalt i en metodik för skrivande efter trauma, som 
syftar till att föra tillbaka röst, val och egenmakt till den skrivande. Trauma orsakar ofta en 
känsla av förlust av handlingsutrymme och makt att påverka sin situation, vilket det egna 
skrivandet motverkar. Många saker i livet kan göra att det känns som att vi tappar vår röst, 
förlorar vårt val och blir maktlösa, vilket gör att metoden kan användas som ett 
demokratiskt verktyg i flera olika sammanhang. Metoden grundar sig på forskning inom 
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psykiatri, socialpsykologi, skrivande, samt traumaterapeutiskt och skrivpedagogiskt arbete.  
Verksamheten riktas primärt till människor som har upplevt trauma och till dem som i sitt 
arbete möter människor som upplevt trauma. Kvinnor och tjejer med erfarenhet av våld är 
en av de huvudsakliga målgrupperna. Mer info: www.writeyourself.com 
 
BeChange är ett innovativt coachingprogram där människor stöttas att utveckla en mer 
ekologiskt hållbar livsstil. Det drivs för närvarande inom ramen för innovatörernas befintliga 
bolag (ett aktiebolag och en enskild firma), med sikte på att registreras som ett eget 
aktiebolag inom kort. Programmet utvecklades inom ramen för ett pilotprojekt med 
Studiefrämjandet Norrbotten som projektägare och med Naturvårdsverket, Luleå kommun 
m.fl. som finansiärer. För närvarande undersöks möjligheterna att vidareutveckla 
programmet till en onlineverksamhet. BeChange kopplar på ett innovativt sätt ihop mentala 
verktyg med personlig klimatrådgivning som underlättar livsstilsförändringar för minskad 
klimatpåverkan och ökad livskvalitet. Steg för steg lär sig deltagarna mer om de livsstilsval 
som har störst klimateffekt inom transport, matvanor och boende. Samtidigt byggs en känsla 
av hopp och framtidstro upp genom mental coachning i grupp och enskilt. Programmet 
inleds med en invägning av hur många ton koldioxid deltagarna använder, vilket följs upp 
med en utvägning i slutet av programmet. Deltagarna i pilotprojektet halverade i snitt sina 
koldioxidutsläpp och ökade sin hoppfullhet med en tredjedel. Samtidigt upplevde de inte att 
de tvingats offra något i sin livsstil, utan många uppger sig istället må bättre än tidigare. Mer 
info: www.bechange.se  
 
Kulturcentrum Ebeneser är en innovativ mötesplats och scen för kulturaktörer i Norrbotten, 
lokaliserat till Ebeneser i centrala Luleå. Det drivs i form av en ideell förening på uppdrag av 
Luleå kommun, som är verksamhetsägare. Verksamheten finansieras även av Region 
Norrbotten. Föreningen arbetar målmedvetet för att näringslivet ska delta med långsiktig 
finansiering/sponsring på ett sätt som är attraktivt för näringslivet. Ideella föreningar med 
säte i Norrbotten som vill vara med och skapa kultur inom Ebenesers verksamhet kan bli 
medlemmar i föreningen. För närvarande är 17 organisationer medlemmar, bland annat 
Danscentrum Norr, Luleå Riksteaterförening, Luleå Konstförening, Luleå Kammarkör, Teater 
Scratch, Tornedalsteatern och Svartöns Blues. Under 2017 genomfördes 275 evenemang i 
Kulturcentrum Ebeneser av över hundra olika arrangörer och delarrangörer. Ebenesers 
evenemang ska alltid ha ett ideellt syfte, vara offentliga med publikt intresse och ha kulturen 
i centrum. Ambitionen är att tillgängliggöra kultur och bidra till en mer attraktiv stad och 
region. Ebeneser välkomnar alla besökare, kulturkonsumenter, cafégäster, volontärer, 
arrangörer m.fl. som följer deras värdegrund av demokrati, jämlikhet, mångfald, 
medskapande och jämställdhet. Prioriterade arbetsområden är det mångkulturella och 
internationella samspelet, stärkandet av minoritetskulturer, samt inkludering av barn och 
unga i verksamheten och utbudet. Ebeneser inhyser även Café REKOmmenderas, som är ett 
socialt företag med fokus på fairtrade, ekologiskt och närproducerat. Mer info: 
www.ebeneser.nu 
 
LTUs innovationskontor arbetar med att inspirera till och skapa förutsättningar för 
innovation och samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle.  
 
LTU Business är norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag som stöttar förverkligandet av 
nya affärsidéer och vidareutveckling av befintliga affärsidéer i en universitetsnära kontext.  
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Coompanion Nord fungerar som ett drivhus för ekonomisk, social och hållbar tillväxt genom 
att stötta kooperativt företagande, social innovation och social ekonomi. 
 
VINNOVA är Sveriges nationella innovationsmyndighet och regeringens expertmyndighet 
inom det innovationspolitiska området, med uppgift att bidra till hållbar tillväxt. 
 
Projektets strategi för att nå underrepresenterade grupper utifrån ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv är att involvera grupper av innovatörer som annars sällan deltar i 
innovationsprojekt med akademin, med fokus på kvinnor och sociala innovatörer. Projektet 
syftar direkt till att öka jämställdheten och mångfalden inom innovationsområdet genom att 
möjliggöra en större mångfald av människor att förverkliga och expandera sina idéer i Luleå 
och Norrbotten. Dessutom kommer strategier för att nå underrepresenterade grupper 
genom de involverade sociala innovationerna att fokuseras i projektets aktiviteter.  
 
Aktiviteter/genomförande 
Projektets genomförs i form av fyra arbetspaket: 
 

1. Dokumentation av tre sociala innovationer (Ebeneser, BeChange, Write Your Self)  
o Insamling av befintligt material om innovationerna från hemsidor, 

projektbeskrivningar och andra underlag 
o Intervjuer med innovatörerna 
o Deltagande observationer vid kunskaps- och erfarenhetsutbyten (se nedan) 

 
2. Utveckling och test av en verifieringsmodell för sociala innovationer  

o Analys av dokumentation utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter 
o Utformning av verifieringsmodell utifrån analys 
o Vidareutveckling av verifieringsmodellen utifrån dialog 

 
3. Kunskaps- och erfarenhetsutbyten om fyra teman (förändringsteori, affärsmodeller, 

digitalisering, internationalisering) 
o Processledda möten mellan innovatörer, innovationsfrämjare och forskare  

 
4. Paketering och spridning verifieringsmodellen och insikterna från kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte 
o Grafisk utformning av verifieringsmodellen 
o Digital informationsspridning om verifieringsmodellen till innovatörer och 

innovationsfrämjare i Luleå och Norrbotten 
o Spridningsseminarium med innovatörer och innovationsfrämjare i Luleå och 

Norrbotten 
 
Projektet skiljer sig från den ordinarie verksamheten vid Luleå tekniska universitet och de 
medverkande innovatörerna och innovationsfrämjarna genom att utgöra ett separat 
utvecklingsarbete. Projektets kostnader kommer att särredovisas från ordinarie verksamhet 
genom separat projektkod i bokföringen. Huvudbok samt resultaträkning som visar 
projektkostnader kommer att skickas med vid varje rekvisition och avse aktuell 
rekvisitionsperiod. Detta gäller såväl projektägare som övriga deltagande parter. 
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Resultat 
Projektet förväntas resultera i:  

- en verifieringsmodell som kan användas av innovatörer, innovationsfrämjare och 
andra att synliggöra och styrka de värden som skapas av Luleås och Norrbottens 
sociala innovationer 

- underlättad marknadsexpansion både för de deltagande innovationerna och för 
andra sociala innovationer i Luleå och Norrbotten 

- ökad förmåga hos innovationsfrämjare att stötta etablering och expansion av sociala 
innovationer i Luleå och Norrbotten 

 
Jämställdhet, mångfald och miljö 
Genom projektet eftersträvas en jämnare fördelning av resurser mellan kvinnor som män i 
tillväxt- och innovationspolitiken, i linje med Norrbottens utvecklings- och 
innovationsstrategier. Detta uppnås genom att dels stötta kvinnor som en 
underrepresenterad grupp av innovatörer, dels främja social innovation där andelen kvinnor 
generellt är högre bland innovatörerna än inom andra innovationsområden. Projektets fokus 
på social innovation inom kulturella och kreativa näringar bidrar också till jämställdhet 
eftersom många av regionens kvinnor verkar som anställda eller företagare inom dessa 
näringar, såsom framhålls i Norrbottens innovationsstrategi. Detta ligger i linje med Vision 
Luleå 2050, som anger att kommunen ska ta hänsyn till genusperspektivet i alla aktiviteter 
och insatser. Även mångfald gynnas genom projektets ambition att göra det möjligt för fler 
grupper av människor att förverkliga sina idéer i Norrbotten och därigenom kringgå den 
segregation och diskriminering som finns på arbetsmarknaden. Detta ligger i linje med 
ambitionen i Vision Luleå 2050, att möjliggöra för personer som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden att hitta en väg in. Projektet ligger även i linje med visionens ambitioner 
inom miljöområdet, där det anges att användningen av energi och resurser ska minska. 
Detta genom att synliggöra och sprida erfarenheterna från den sociala innovationen 
BeChange, som underlättar en grön omställning för människor och samhälle. 
 
Budget 
Budgeten omfattar personalkostnader vid Luleå tekniska universitet och Coompanion Nord. 
Personalkostnaderna omfattar sociala avgifter och universitetets overhead. Övriga 
deltagande organisationer medfinansierar projektet genom sina arbetsinsatser. Budgeten 
omfattar även övriga kostnader för formgivning, material, lokaler m.m. Projektet finansieras 
av Region Norrbotten, Luleå kommun och de deltagande organisationernas arbetsinsatser. 
 
Budget 

 Luleå tekniska 
universitet 

Coompanion Deltagande 
organisationer 

Summa 

Personalkostnader 
(inkl LKP och OH) 

300 000 100 000 50 000 450 000 

Övrigt 100 000   100 000 

Summa 400 000 100 000 50 000 550 000 
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Finansieringsplan 

 Region 
Norrbotten 

Luleå kommun Deltagande 
organisationer 
(medfinansiering 
genom 
arbetsinsatser) 

Summa 

Finansiering 250 000 250 000 50 000 550 000 
Summa 250 000 250 000 50 000 550 000 

 

59



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (3)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-04-25

 
2017/1163-1.1.1.5

Lena Bengtén

Förslag till beslut gällande motion om kommunintern 
klimatkompensation
Ärendenr 2017/1163-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ge stadsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunledningsförvaltningen 
utforma och starta ett system för intern klimatkompensation.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård (V) och Bertil Bartholdsson (V) har inlämnat en motion om 
kommunintern klimatkompensation på tjänsteresor. Motionärerna föreslår att 
ett system för klimatkompensation på tjänsteresor som görs av 
förtroendevalda och anställda införs. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-25 § 194 att motionen fick ställas och 
överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttrande från kvalitet & 
samhällsutveckling.

Staben för kvalitet & samhällsutveckling bedömer att ett system för intern 
klimatkompensation kommer att bidra till uppfyllelsen av mål och åtaganden 
i beslutet att bli Borgmästarkommun, den regionala trafikstrategin (SARETS), 
rese- och transportpolicyn samt kommunfullmäktiges ettårsmål i 
planeringsförutsättningarna för både 2018 och 2019. 

Staben för kvalitet & samhällsutveckling föreslår därför kommunfullmäktige 
besluta att bifalla motionen och att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag 
att utforma systemets former och rutiner tillsammans med 
kommunledningsförvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
För att få underlag till yttrandet har förvaltningschefen på 
kommunledningsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen kontaktats. 
Kommunledningsförvaltningens ekonomikontor kommer i genomförandet att 
hantera ekonomisystemet och göra så kallade automatiska uppsättningar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen är positiv till förslaget och ser att det ger 
möjligheter att införa nya åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.
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Lena Bengtén

Intern klimatkompensation används av ett 50-tal kommuner i Sverige. De 
första kommunerna genomförde åtgärden redan för 10-15 år sedan, 
kommuner som Åre, Växjö och Helsingborg. Deras erfarenheter är att 
systemet leder till ett förändrat resande och till fler åtgärder som minskar 
utsläppen av klimatpåverkande gaser och effektiviserar energianvändningen. 
Sveriges kommuner och landsting har rekommenderat kommuninterna 
system för kommuner som vill klimatkompensera. Klimatkompensation 
utanför kommunen bedöms inte vara förenligt med kommunallagen.

”Klimatavgifter” sätts på resor med fossila bränslen och /eller användning av 
fossila bränslen. Vanligast är för resor och vissa kommuner har för alla typer 
av resor i tjänsten och andra enbart för flygresorna. Den praktiska hanteringen 
är att när verksamheten konterar vissa konton för resor eller inköp så överförs 
ett procentuellt påslag direkt till ett ”klimatkonto”. Verksamheterna ansöker 
sedan om bidrag från kontot i syfte att genomföra åtgärder som minskar de 
klimatpåverkande utsläppen. På detta sätt sker en kompensation. Påslagets 
storlek varierar mellan kommunerna. Modellen innebär att det finns ett 
ekonomiskt incitament till att minska sin klimatpåverkan både genom att 
ändra sina inköp samt resmönster och att genomföra olika projekt eller 
åtgärder. Den interna klimatkompensationen kan också ske genom att 
påslaget går direkt till en verksamhet som sedan har ansvaret att vidta olika 
åtgärder för att minska påverkan på klimatet. 

Exemplet Piteå
Kommunfullmäktige i Piteå beslutade i december 2010 att 10 % av kostnaden 
för varje flygresa som anställda inom kommunorganisationen köper ska 
avsättas för att bidra till projekt för att utveckla Piteå som en Uthållig 
kommun. Anvisningar för hur flygresor ska klimatkompenseras beslutades av 
kommunchefen i januari 2011. För Piteå kommun blir det 500-600 tkr per år 
som placeras i en intern klimatpott. Varje år kan förvaltningarna ansöka om 
medel från klimatpotten. Förvaltningarna lämnar in en projektplan som 
redovisar vilket/vilka mål i klimat- och energiplanen som åtgärden/projektet 
syftar till, en genomförandeplan samt budget. 

Förhållandet till andra beslut och dokument
Luleå kommuns beslut att bli Borgmästarkommun med mål för minskning av 
de klimatpåverkande utsläppen stödjer införandet av ett system för intern 
klimatkompensation. 
Luleå kommun har tillsammans med Boden, Kalix, Piteå och Älvsbyn tagit 
fram en regional trafikstrategi (SARETS). Ett av strategins samarbetsområden 
är CO2-snåla transporter och klimatsmarta bilresor. Strategin har som mål att 
bland annat öka kollektivtrafikresandet och minska miljöpåverkan från 
transporter. Ett system för intern klimatkompensation bidrar till att målen kan 
nås.
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Lena Bengtén

Åtgärden har också stöd i rese- och transportpolicy med riktlinjer samt 
miljöpolicy.
Införandet stöds också av kommunfullmäktiges mål i styrkortet för 2018 samt 
ettårsmålet för 2019 i planeringsförutsättningarna; att minska 
koldioxidutsläppen från tjänsteresor. 

Förslag för Luleå kommuns interna system
Det interna systemet för klimatkompensation medför att en procentuell avgift 
läggs på de konton som är kopplad till användningen av fossila bränslen som 
bensin, diesel, eldningsolja, hyrbilsanvändning, flygresor etc. En beräkning av 
avgiftens storlek görs i förhållande till kontona så att den blir rimlig. Avgiften 
läggs automatiskt på vid kontering och går till ett konto som handläggs av 
stadsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen planerar och genomför åtgärder 
som leder till en minskad användning av fossila bränslen. Åtgärderna kan 
vara utrustning för distansteknik, utbildningar i sparsam körning, solceller på 
kommunens byggnader, kampanjer för förändrade resmönster i tjänsten och 
till/från arbetet med mera. Stadsbyggnadsförvaltningen rapporterar åtgärder 
och resultat till Borgmästaravtalet via stab kvalitet & samhällsutveckling. De 
konton som berörs av avgiften kan ändras om inköpsavtalen förändras och 
upphandling sker av klimatkompenserade tjänster och produkter.

Beslutsunderlag
 Motion (V) om kommunintern klimatkompensation
 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-25 § 194

Lena Bengtén
Strateg

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningens kansli
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
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Vänsterpartiet Luleå 
Kommunfullmäktigegruppen

För mer information:
Nina Berggård, gruppledare
Tel: 070/264 56 05, e-post: nina.berggard@lulea.se

Motion om klimatkompensation på tjänsteresor

Luleå Kommun har undertecknat Borgmästaravtalet och förbundit sig att minska sina utxsläpp 
av växthusgaser med 60 procent fram till år 2030 för att sedan bli helt fossilfri år 2050. Detta 
mål är ambitiöst och kommer att kräva många olika åtgärder.

Den största delen av kommunens utsläpp kommer ifrån trafik och transporter. Ett relativt 
enkelt sätt att minska utsläppen inom denna sektor är att stimulera beteendeförändringar. Det 
kan handla om att avstå från onödiga resor och transporter samt att de nödvändiga 
resorna/transporterna sker med det klimatvänligaste transportsättet.

Ett sätt att stimulera en minskad miljöbelastning från resor är att införa en 
klimatkompensation på tjänsteresor som görs av kommunanställda och förtroendevalda. En 
sådan klimatkompensation kan fungera på så sätt att ett belopp som motsvarar en del av 
reskostnaden (exempelvis en procent andel av biljettpriset eller milersättningen) avsätts till en 
fond för miljöomställning inom kommunen.

Ett sådant system infördes inom Helsingborgs kommun år 2010 och där har pengarna som 
avsatts för klimatkompensation använts till exempelvis elcyklar inom förvaltningarna och 
inköp av solpaneler. Däremot har resmönstren just i exemplet Helsingborg påverkats i för 
liten utsträckning vilket talar för att summan som avsätts för klimatkompensation bör vara en 
relativt hög andel av reskostnaden.

Exakt hur ett system för klimatkompensation ska se ut bör bli föremål för en utredning. 
Rimligt är åtminstone att flyg- och bilresor utanför kommungränsen ska ingå i systemet.

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp yrkar vi
- att Luleå kommun beslutar att införa ett kommuninternt system för klimatkompensation på 
tjänsteresor

Nina Berggård (V)
Bertil Bartholdson (V)
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2017-09-25

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 194

Motion om kommunintern klimatkompensation på 
tjänsteresor
Ärendenr 2017/1163-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den 
till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård (V) och Bertil Bartholdsson (V) har inlämnat en motion om 
kommunintern klimatkompensation på tjänsteresor. Motionärerna föreslår att 
ett system för klimatkompensation på tjänsteresor som görs av 
förtroendevalda och anställda införs. 

Beslutsunderlag
 Motion, KLF Hid: 2017.6279

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli 
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2018/266-1.3.1.5

Lena Bengtén

Förslag till beslut gällande remissvar på förslag till statlig 
havsplan
Ärendenr 2018/266-1.3.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt nedan.

Sammanfattning av ärendet
En inbjudan till samråd om förslag till statliga havsplaner har inkommit från 
Havs- och vattenmyndigheten. Området för den statliga havsplanen går 
omlott med den kommunala översiktsplanen, från baslinjen till den 
ekonomiska zonen. Havsplanen berör inte inre vatten, området som vi kallar 
skärgården med alla öar. Syftet med den statliga havsplanen är att ge 
vägledning till myndigheter, kommuner och domstolar kring vad som är den 
bästa användningen av havet. Sverige tar fram tre statliga havsplaner, för 
Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. 

Luleå kommuns ställningstagande
Innehållet i Luleå kommuns översiktsplan stämmer väl överens med förslaget 
till användning och hänsyn i havsplan för Bottenviken. Luleå kommun stödjer 
förslaget.

Några specifika synpunkter lämnas enligt följande: 
Det föreslagna området för sandutvinning tas med i arbetet med revidering av 
översiktsplanen.
Faktafelet på sidan 44 bör rättas till. Där står det att fisket efter siklöja sker på 
våren, men det är ett höstfiske efter siklöja som är viktigt.

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att Luleå kommun stödjer förslaget. 

Beslutsunderlag
 Inbjudan till samråd om förslag till statlig havsplan

Lena Bengtén
Strateg

Beslutet skickas till
Havs- och vattenmyndigheten
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From:                                 Luleå Kommun
Sent:                                  15 Feb 2018 13:27:06 +0000
To:                                      Kommunledningsförvaltningen Allmän E-postadress;Miljö- och 
byggnadsförvaltningen Allmän E-postadress
Subject:                             VB: Tyck till om förslag till havsplaner för Sverige – inbjudan till samråd

 
 
Från: havsplanering [mailto:havsplanering.havsplanering@havochvatten.se] 
Skickat: den 15 februari 2018 11:41
Ämne: Tyck till om förslag till havsplaner för Sverige – inbjudan till samråd

 

Inbjudan till samråd om förslag till havsplaner 
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. 
Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd 
eller förvaltar havet. Näringsidkare kan också få vägledning av planerna. Därför vill vi gärna att 
ni ger förbättringsförslag och berättar om sådant vi bör veta.

Förslagen till havsplaner har vi tagit fram efter samverkan med andra myndigheter och efter 
dialog med branschorganisationer, intresseföreningar, kustkommuner och grannländer. 

Om havsplaner
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet. 
En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av havet. Planerna ska 
förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är en strategisk plan med 
stora drag och få detaljer.

Så går samrådet till
Samrådet pågår 15 februari till 15 augusti 2018. Samrådet sker nationellt, regionalt och med 
grannländer. Vi ordnar ett antal möten med representanter för olika grupper. 

Synpunkter lämmar ni skriftligt senast 15 augusti. Skicka dem helst i ett digitalt redigerbart 
format, för då kan vi behandla dem snabbare. 

Läs mer: så går samrådet till –  datum, möten, lämna synpunkter 
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Tre frågor vi gärna vill ha svar på
Svara gärna särskilt på dessa tre frågor:

1. Hur ser ni på planens ställningstaganden om användning i olika områden?

2. Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för havsplanering, behöver 
miljökonsekvensbeskrivningarna och hållbarhetsbedömningarna fånga upp?

3. Vilka ytterligare befintliga planerings- eller kunskapsunderlag bör ligga till grund för 
havsplanerna?

Här är förslagen till havsplaner
Samrådshandlingar är de pdf:er ni hittar på vår webbsida Förslag till havsplaner, med namnen:

 Förslag till havsplan Bottniska viken – samrådshandling

 Förslag till havsplan Östersjön – samrådshandling

 Förslag till havsplan Västerhavet – samrådshandling

Utforska och tyck till om förslagen till havsplaner

Kontakta oss
Kontakta oss gärna om ni har frågor. Ni hittar kontaktuppgifter på sidan 
www.havochvatten.se/havsplanering

 

Vänliga hälsningar

Thomas Johansson

Havs- och vattenmyndigheten

 

Följ gärna havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sändlista

Branschorganisationer och intresseorganisationer

 Energiföretagen Sverige

 Fiskbranschens riksförbund

 Företagarna

 Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation (HKPO)

 Lantbrukarnas riksförbund

 Matfiskodlarna 
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 Norrbottens Kustfiskares producentorganisation  

 Producentorganisationen Gävlefisk

 Småföretagarnas Riksförbund

 Swedish Pelagic Federation PO

 Svensk Energi

 Svensk Sjöfart

 Svensk skaldjursodling producentorganisation

 Svensk Turism AB

 Svensk Vindenergi

 Svenska Turistföreningen

 Svenskt Friluftsliv

 Svenskt näringsliv

 Sveriges Fiskares Producentorganisation

 Sveriges Fiskares Riksförbund

 Sveriges FisketurismFöretagare (SeFF)

 Sveriges Fiskevattenägareförbund

 Sveriges Hamnar

 Sveriges Kustfiskarförening Väst

 Sveriges Yrkesfiskares ekonomiska förening

 Transportföretagen

 Visita

 Baltic Sea 2020

 Coalition Clean Baltic

 Fiskesekretariatet

 Friluftsfrämjandet

 Greenpeace

 Jägarnas riksförbund

 Naturskyddsföreningen

 Skärgårdarnas Riksförbund

 Skärgårdsredarna

 Sportdykarförbundet

 Sportfiskarna

68



 Svensk vindkraftsförening

 Svenska Båtunionen

 Svenska Jägareförbundet

 Svenska kryssarklubben

 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

 Sveriges Kust- och Insjöfiskares organisation

 Sveriges Ornitologiska förening

 Världsnaturfonden WWF

Kommunala organ

 Sveriges kommuner

 Regionalt utvecklingsansvariga aktörer

 Regionplaneorgan 

 SKL, Sveriges kommuner och landsting

Centrala och regionala myndigheter

 Sveriges länsstyrelser

 Affärsverket svenska kraftnät

 Boverket

 Fortifikationsverket

 Försvarets radioanstalt

 Försvarsmakten

 Jämställdhetsmyndigheten

 Lantmäteriet

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 Naturvårdsverket

 Post- och telestyrelsen

 Riksantikvarieämbetet

 Sjöfartsverket

 Statens energimyndighet

 Statens geotekniska institut

 Statens Jordbruksverk

 Sveriges geologiska undersökning
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 SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

 Tillväxtverket

 Trafikverket

 Transportstyrelsen

 Energimarknadsinspektionen

 Folkhälsomyndigheten

 Kammarkollegiet

 Kemikalieinspektionen

 Kustbevakningen

 Statens maritima museer

 Statistiska centralbyrån

 Tillväxtanalys

 Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

 Trafikanalys

Domstolar

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

 Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt

 Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt

 Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt 

 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt

Universitet och högskolor

 Blekinge tekniska högskola

 Chalmers tekniska högskola

 Göteborgs universitet

 Havsmiljöinstitutet

 Karlstads universitet

 Kungliga tekniska högskolan

 Linköpings universitet

 Linnéuniversitetet

 Luleå tekniska universitet

70



 Lunds universitet

 Mittuniversitetet

 Stockholms universitet

 Sveriges lantbruksuniversitet

 Södertörns högskola

 Umeå universitet

 Uppsala universitet

 Örebro universitet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Havs- och vattenmyndigheten
www.havochvatten.se
 

 
Levande hav, sjöar och vattendrag 
till glädje och nytta för alla.
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2017/1152-1.5.2.1

Anna Lindh Wikblad

Medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken med 
pendeltåg till Luleås förorter
Ärendenr 2017/1152-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget och verka för 
pendeltågstrafik kring Luleå.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att Luleå kommun ska utöka kollektivtrafiken med 
pendeltåg till Luleås förorter har inkommit. Förslagsställaren anför att 
arbetspendlingen i Luleå kommun är stor och att pendeltåg ut till exempelvis 
Antnäs, Kallax och Råneå skulle vara en bra investering.

Kommunfullmäktige har 2017-10-23 beslutat att medborgarförslaget får ställas 
samt överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från staben för kvalitet & 
samhällsutveckling.

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande
Förslagsställarens förslag ligger i linje med vad kommunen verkat för i flera 
år. Pendeltågstrafik har, där det är utbyggt, hög kapacitet och en hög grad av 
nyttjande som bidrar till ett hållbart resande. Det är dock inte kommunen som 
ansvarar för att bygga ut olika järnvägsstråk. Exempelvis så krävs för att 
åstadkomma pendeltågstrafik till Antnäs och vidare mot Piteå att Trafikverket 
tilldelas resurser så att Norrbotniabanan kan byggas. Detta är något som 
kommunen stödjer och driver på.

På befintlig järnväg till Boden har beslut tagits på länsnivå för att starta 
pendeltågstrafik under 2019. Det skulle innebära att förutom pendling till och 
från Boden så får stationerna i Luleå centrum, Notviken och Sunderbyn 
pendeltågstrafik.

Eftersom medborgarförslaget stämmer med de ambitioner Luleå kommun 
redan har förslår staben för kvalitet & samhällsutveckling att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling
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Anna Lindh Wikblad

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Anders Bylund 2018-04-04

 
2017/1152-1.5.2.1

Medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken med 
pendeltåg till Luleås förorter
Ärendenr 2017/1152-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget och verka för 
pendeltågstrafik kring Luleå

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att Luleå kommun ska utöka kollektivtrafiken med 
pendeltåg till Luleås förorter har inkommit. Förslagsställaren anför att 
arbetspendlingen i Luleå kommun är stor och att pendeltåg ut till exempelvis 
Antnäs, Kallax och Råneå skulle vara en bra investering.

Kommunfullmäktige har 2017-10-23 beslutat att medborgarförslaget får ställas 
samt överlämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från staben för kvalitet & 
samhällsutveckling. 

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande
Förslagsställarens förslag ligger i linje med vad kommunen verkat för i flera 
år. Pendeltågstrafik har, där det är utbyggt, hög kapacitet och en hög grad av 
nyttjande som bidrar till ett hållbart resande. Det är dock inte kommunen som 
ansvarar för att bygga ut olika järnvägsstråk. Exempelvis så krävs för att 
åstadkomma pendeltågstrafik till Antnäs och vidare mot Piteå att Trafikverket 
tilldelas resurser så att Norrbotniabanan kan byggas. Detta är något som 
kommunen stödjer och driver på.

På befintlig järnväg till Boden har beslut tagits på länsnivå för att starta 
pendeltågstrafik under 2019. Det skulle innebära att förutom pendling till och 
från Boden så får stationerna i Luleå centrum, Notviken och Sunderbyn 
pendeltågstrafik.

Eftersom medborgarförslaget stämmer med de ambitioner Luleå kommun 
redan har förslår Staben för kvalitet & samhällsutveckling att det tillstyrks.

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling
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2017/1152-1.5.2.1

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
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2018/568

Begäran till Regionala kollektivtrafikmyndigheten om 
upphandling av skärgårdstrafik och beslut om trafikplikt
Ärendenr 2018/568

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att begära att den Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten beslutar om trafikplikt för turbåtstrafik och 
pendlarbåttrafik i Luleå skärgård. Denna trafik ska då tas in i länets trafikför-
sörjningsprogram och att Luleå kommun får i uppdrag att genomföra 
upphandlingen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun upphandlar sedan flera år skärgårdstrafik i Luleå skärgård i 
form av arbetsbåtstrafik (pendeltrafik), turbåtstrafik, ”badbåten” till 
Klubbviken och förfallstrafiken.

Enligt kollektivtrafiklagen definieras även viss båttrafik som kollektivtrafik. 
”Vardagsresande” anses vara kollektivtrafik men exempelvis inte resor till 
besöksmål. Det innebär att kollektivtrafik i skärgården avser turbåtstrafik och 
pendlarbåtstrafik.

Med anledning av detta måste kommunen ansöka om trafikplikt och 
intagande i det regionala trafikförsörjningsprogrammet inför den nya 
upphandlingen av skärgårdstrafiken som ska påbörjas hösten 2018.

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Fritidsförvaltningen
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten

77



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-04-23

 
2018/623-2.3.4.3

Annica Brännmark

Förslag till beslut avseende finansiering av projektet 
Värdskap Forum Jämställdhet
Ärendenr 2018/623-2.3.4.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 600 tkr till projekt 

Värdskap Forum Jämställdhet.
2.  Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitet och samhällsutveckling ansöker om 600 tkr för projekt Värdskap 
Forum Jämställdhet. 
Luleå kommun och Region Norrbotten står värd för konferensen Forum 
Jämställdhet 2019. Forum Jämställdhet är Sveriges största 
jämställdhetskonferens med 900 besökare från hela Sverige. Konferensen 
arrangeras i Luleå på Kulturens Hus den 30-31 januari 2019. Ansökan om 
värdskap för konferensen skickades in från Luleå kommun och blev 
sedermera utvald i nationell konkurrens.   

Projektet syftar till att samordna arbetet kring konferensen och bära de 
kostnader som ett värdskap för Forum Jämställdhet innebär, se bifogad 
Projektplan. 
Luleå Kommun och Region Norrbotten förväntas bland annat planera, 
genomföra och bekosta ett så kallat öppet program i anslutning till 
konferensen. Öppna programmet omfattar ca 50 programpunkter om 
regionalt jämställdhetsarbete. Värdskapet innefattar också att Luleå och 
Norrbotten ger inspel till konferensens huvudprogram och i svenska 
jämställdhetsprisets process genom att delta i Advisory board för Forum 
Jämställdhet.

Projektet syftar också till att genomföra aktiviteter som skapar mervärde och 
synliggör Luleå och Norrbotten under konferensen. Planerade insatser är;
• Ungdomsspåret – aktivitet riktat till gymnasieelever i Norrbotten
• Normkreativt kulturinslag med regional förankring
• Olika kommunikationsinsatser om Luleå och Norrbotten under 
konferensdagarna

Luleå kommun ansöker om 600 tkr av Region Norrbotten till den totala 
projektbudgeten vilket formaliserar ett likvärdigt partnerskap i projekt 
Värdskap Forum Jämställdhet. Av de 600 tkr som ansöks från anslaget 
strategiska utvecklingsinsatser avser 200 tkr konsultkostnader för Vinter.  
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2018/623-2.3.4.3

Annica Brännmark

Total projektbudget: 1200 tkr.

Beslutsunderlag
 Projektbeskrivning 

Annica Brännmark
Projektadministratör

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret 
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PROJEKTPLAN

Värdskap Forum Jämställdhet 
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Bakgrund

Luleå kommun och Region Norrbotten står värd för konferensen Forum Jämställdhet 2019. Forum 
Jämställdhet är Sveriges största jämställdhetskonferens med 900 besökare från hela Sverige. 
Konferensen arrangeras i Luleå på Kulturens Hus den 30-31 januari 2019.  Ansökan om värdskap för 
konferensen skickades in från Luleå kommun som sedermera blev utvald i konkurrens bland flera 
regioner i Sverige.

Forum jämställdhet genomförs av Sveriges Kvinnolobby som ansvarar för konferensens utformning, 
innehåll i huvudprogram samt ekonomi. Konferensens huvudprogram bär i stort sina egna kostnader 
genom betalande besökare och utställare. Forum Jämställdhet arbetar därutöver för lokala och 
regionala bidrag samt former för finansiering genom samarbete och partnerskap. I samband med 
konferensen får värdkommun och region i uppdrag att anordna ett öppet program med regional 
anknytningen. 

Region och värdkommun förväntas att;

 bära kostnader för öppet program 

 ansvara för planering och genomförande och marknadsföring av öppet program 

 delta i Advisory board Forum Jämställdhet och bidra till det stora programarbetet och 
Jämställdhetsprisets process 

 säkerställa att regionen och värdkommunen medverkar och deltar i konferensen

 direkt bidra till konferensen om minst 200 000 kr 

Utöver dessa förväntningar är det upp till varje värdkommun och region att själva planera och 
bekosta en positiv inramning och kringarrangemang för att öka mervärdet av Forum Jämställdhet för 
just deras region och kommun.  

Syfte

Projektet Värdskap Forum Jämställdhet syftar till att samordna arbetet och bära de kostnader som 
ett värdskap för konferensen Forum Jämställdhet 2019 innebär, se ovan beskrivna förväntningar. 
Projektet syftar också till att genomföra aktiviteter som skapar mervärden från konferensen och 
synlighet för Luleå och Norrbotten under konferensen. 

Övergripande mål är; 

 Inspirera arbete för ökad jämställdhet i Luleå och Norrbotten genom spridning av ny 
kunskap, goda exempel och förebilder

 Profilera Luleå kommun och Region Norrbotten gällande jämställdhet
 Strategisk kommunikation om platsvarumärket Luleå och Norrbotten 
 Stärka samverkan mellan Luleå kommun och Region Norrbotten i framtida strategiska frågor
 Profilera Luleå och Norrbotten som plats och arrangör för konferens och kongress
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Projektorganisation

Luleå kommun och Region Norrbotten går in som likvärdiga partners i projektet Värdskap Forum 
Jämställdhet. Luleå kommun ansöker om delfinansiering från Region Norrbotten med 50 % till den 
totala projektbudgeten som därmed formaliserar partnerskapet. 

Luleå kommun bistår med projektledare och är sammankallande till projektmöten. Regionen bistår 
med biträdande projektledare. 

I projektgruppen ingår max tio deltagare från Luleå kommun och Region Norrbotten. Projektgruppen 
träffas tio gånger (månadsvis) under programperioden. Funktioner i projektgruppen från båda parter 
bör vara; nyckelfunktion jämställdhet eller motsvarande, kommunikatör, administratör/ 
projektsamordnare. Projektgruppen har som huvuduppgift att samordna och planera det öppna 
programmet och andra aktiviteter som ger mervärden kring konferensen i samverkan Sveriges 
Kvinnolobby, utifrån uttalade förväntningar. Arbetet kommer att innefatta högt som lågt - allt från 
övergripande samordning till att blåsa ballonger!

Arbetet innebär i korthet; 

 Samordna inspel från respektive organisation, referensgrupp och andra intressenter
 Kommunikation kring Forum Jämställdhet 2019 i Luleå och Norrbotten
 Planera och boka talare samt moderator till öppna programmet (65 programpunkter, varav 

15 punkter är vigda till Kvinnolobbyn)
 Kontakt med Kulturens Hus 
 Utställningsmonter från Region Norrbotten och Luleå kommun, framtagning och bemanning
 Planera, boka och genomföra mervärden kring konferensen 

- Ungdomsspåret – program/aktivitet för gymnasieelever i Norrbotten
- Normkreativt kulturinslag med regional förankring
- Inramning mingel konferenskväll
- Olika kommunikationsinsatser om Luleå och Norrbotten under konferensdagarna

Därutöver finns en referensgrupp bestående av representanter från nätverket Samverkan för 
Jämställdhet i Norrbotten (Länsstyrelsen, Luleå tekniska universitet, Norrbottens kommuner och 
Region Norrbotten). Referensgruppen ger inspel om programpunkter till projektgruppen och bistår i 
möjlig mån som resurs i olika aktiviteter. Referensgruppen sammanträder 3-4 gånger under 
programperioden. Referensgruppsmöten sammankallas av projektledare. 

Kvinnolobbyn och Forum Jämställdhet bjuder in representanter till Advisory board som fastställer 
huvudprogrammet och jämställdhetsprisets process. Advisory board sammanträder vid 4 tillfällen i 
Stockholm under projektperioden. Två representanter, en från Luleå kommun och en från Region 
Norrbotten deltar i Advisory board. 

Tidsramar

Projektperioden startar 1 april 2018 – februari 2019 (avslutas efter utvärdering av konferensen 2019)
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Aktivitetsplan

Följande huvudaktiviteter är planerade

Februari, Mars: 

 Deltagande i Forum Jämställdhet 2018 i Karlstad, 6-7 Februari 
 Dialogmöte 1, 2 Regionhuset 
 Utvärdering av Forum Jämställdhet 2018 i Karlstad – erfarenhetsutbyte med Region Värmland 

April: 

 Projektmöte 1, uppstart projektorganisation 17 april
 Kvinnolobbyn besöker Luleå inför uppstart av samarbete 24 april
 Kvinnolobbyn gör platsbesök på Kulturens Hus 24 april
 Kvinnolobbyn och Region Norrbotten anordnar event om budgetgranskning på Lillan 24 april 
 Rekrytering av Advisory board och Styrgrupp till Forum Jämställdhet 2019

Maj: 

 Projektmöte 2, programarbete
 Första mötet med Adivsory board, nominering till Svenska Jämställdhetspriset öppnar, fortsatt 

programarbete och kommunikationsinsatser

Juni: 

 Projektmöte 3
 Referensgruppsmöte 1 
 Deltagaranmälan öppnar, fortsatt program- och kommunikationsarbete

Juli: 

 Kommunikationsaktiviteter under Almedalen genomförs av Forum Jämställdhet

Augusti: 

 Projektmöte 4
 Referensgruppsmöte 2

September: 

 Projektmöte 5
 Norrbottens Jämställdhetsdag
 Andra mötet Advisory board, utkast till program klart

Oktober: 

 Projektmöte 6
 Referensgruppsmöte 3 
 Nomineringen till Svenska Jämställdhetspriset stänger 
 Tredje mötet Advisory board, arbete med öppna programmet påbörjas i samarbete med 

Kvinnolobbyn

November: 

 Projektmöte 7, 8
 Fortsatt arbete med kommunikation och öppna programmet, lansering av färdigt huvudprogram 
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December: 

 Fortsatt kommunikationsarbete, fjärde mötet Advisory board 
 Projektmöte 9

Januari: 

 Priskommittén sammanträder, fortsatt kommunikationsarbete och praktiska förberedelser
 Projektmöte 10
 Januari 30, 31: Forum Jämställdhet Luleå 2019

Februari: 

 Utvärdering konferens 2019
 Projektavslut

Resurser 

Luleå kommun avsätter personell resurs till projektledning (Jämställdhetsstrateg: inom ordinarie 
uppdrag). Region Norrbotten bistår i form av biträdande projektledare (inom ordinarie uppdrag). 

Andra deltagare i projektgrupp (nyckelfunktion jämställdhet eller motsvarande, kommunikatör, 
administratör/projektsamordnare) och referensgrupp gör detta inom ramen för sina ordinarie 
uppdrag, 10 projektmöten och 4 referensgruppsmöten är planerade. Kommunikationsstöd via Vinter. 

Förväntade kostnadsposter;

 Projektledning, planering, samordning och genomförande samt bemanning under 
konferensen (inom ordinarie uppdrag)

 Projektmöten, referensgruppsmöten, fika
 Strategisk kommunikation, trycksaker annonser mm.  (100 tkr)
 Resekostnader för deltagande i Advisory board (50 tkr)
 Teknik, bygge av scen till öppna programmet (30 tkr)
 Arvode för moderator och talare till öppna programmet (200 tkr)
 Utställningsmonter Norrbotten och Luleå (20 tkr)
 Kulturarrangemang under konferensen (200 tkr)
 Inramning mingel konferenskväll (100 tkr)
 Ungdomsspåret – aktivitet för gymnasieelever i Norrbotten (200 tkr)
 Oförutsedda arrangemang/arbetsinsats kring konferensen (100 tkr)
 Kommunikationsstöd Vinter 200 tkr 

Total budget 1200 tkr

Ansökan om medel från Luleå kommuns strategiska utvecklingsinsatser 600 tkr

Region Norrbotten går in med 50% av totala projektbudgeten 600 tkr 
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Om Sveriges Kvinnolobby, Forum Jämställdhet och Svenska Jämställdhetspriset

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk 
kvinnorörelse. Under Sveriges Kvinnolobby finns 49 medlemsorganisationer som arbetar för att 
stärka kvinnors position i samhället. Sveriges Kvinnolobby arbetar för att ett kvinno- och 
jämställdhetsperspektiv ska finnas i alla politiska, ekonomiska och sociala sammanhang, såväl lokalt 
och nationellt, som europeiskt och internationellt. Sveriges Kvinnolobby fungerar även som 
remissinstans till riksdag och regering. 

Varje år arrangerar Sveriges Kvinnolobby Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum 
Jämställdhet. Konferensen samlar chefer, förtroendevalda och experter från offentlig och privat 
sektor och syftar till att få flera organisationer att sprida, fördjupa och till fullo implementera 
jämställdhetsintegrering som strategi i hela landet. Programmet utgörs av inspirerande experter, 
politiker och olika verksamhetsexempel. Därutöver finns fördjupande seminarier och interaktiva 
verkstäder för att skapa bättre och mer jämställda verksamheter. Forum Jämställdhet förläggs till en 
kommun och/eller region som bedriver ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Region och 
värdkommun ansvarar för ett öppet program, som pågår parallellt med det stora programmet, för att 
lyfta fram framgångsrika jämställdhetsarbeten från regionen. 

Vid Forum Jämställdhet utses även vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset med underlag från 
Advisory Board och en särskild priskommitté. Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse 
som årligen delas ut till en aktör som genom sin verksamhet bidragit till ett mer jämställt samhälle. 
Syftet med priset är att uppmärksamma, belöna och sprida goda jämställdhetsinsatser och på så sätt 
inspirera fler organisationer att påbörja, utveckla och fördjupa sitt jämställdhetsarbete. Priset syftar 
även till att höja statusen på jämställdhet som politik- och kompetensområde.

För mer info: www.forumjamstalldhet.se

Projektledare och kontakt:

Eira Andersson 

Kvalitetsstrateg Jämställdhet, KSAM

Luleå kommun

eira.andersson@lulea.se
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David Johansson

Kommunledningsförvaltningens yttrande över 
revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk 
hushållning
Ärendenr 2018/383-2.4.0.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande över
revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört granskning av god 
ekonomisk hushållning i Luleå kommun. Granskningen syftar till att bedöma 
om arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning bedrivs på ett 
ändamålsenligt och ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare 
och längre perspektiv. Grundsynen för god ekonomisk hushållning handlar 
om att varje generation ska bära de kostnader de själva ger upphov till. I annat 
fall kommer morgondagens medborgare att få betala för tidigare 
generationers överkonsumtion. I policyn God ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv är det fastslaget hur Luleå kommun ska uppnå god 
ekonomisk hushållning både på kort sikt respektive lång sikt. Policyn 
stipulerar även hur resultatutjämningsreserven, RUR, ska hanteras. Senaste 
uppdateringen av policyn gjordes 2013 och berörde införandet av 
resultatutjämningsreserven. Avstämning av god ekonomisk hushållning görs 
av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk plan och 
budget, delårsrapport och årsredovisning. 

Kommunrevisionen har i sin rapport lyft fram flera rekommendationer utifrån 
sin granskning. Rekommendationer har markerats med kursiv text nedan. 

Kommunstyrelsen bör aktualisera en översyn av policyn God ekonomisk hushållning 
och resultatutjämningsreserv.
Svar: Det pågår ett arbete på ekonomikontoret i syfte att se över och 
uppdatera policyn för god ekonomisk hushållning inom Luleå kommun.

Kommunstyrelsen bör se över kommunens modell för målbedömning avseende de 
kortsiktiga finansiella målen och tydliggöra vilka resultat som ska uppnås för att ett 
mål ska anses vara uppfyllt.
Svar: Ekonomikontoret bedömer att de kortsiktiga finansiella målen för 2017 
har varit tydliga. Vad gäller målet för att bedriva verksamheten inom angivet 
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David Johansson

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) gäller ekonomisk 
följsamhet mot tilldelad ram. Gällande målet för effektivisering av 
verksamheten finns det ett beslut kring överskottsmål på en procent av 
erhållet kommunbidrag för 2017 som är ett tydligt mål hur målet ska 
bedömas.
    
Kommunrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsen fastställer ett övergripande 
styrdokument för investeringsprocessen.
Svar: Ekonomikontorets avsikt är att styrning av investeringsramar kommer 
ingå i kommande översyn av policyn god ekonomisk hushållning. Riktlinjer 
för investeringsprocessen fastställs av kommundirektören som tidigare har 
tillsatt en samordningsgrupp, förvaltningsövergripande exploaterings- och 
investeringssamordning (FEIS), som har till uppgift att planera och samordna 
investeringar inom kommunen och dess förvaltningar och lämnar förslag på 
investeringsbudget till arbetet med strategisk plan och budget.

Kommunstyrelsen bör tydliggöra vilka investeringsprojekt som är aktuella för aktuellt 
budgetår.
Svar: Ekonomikontoret anser inte att någon sådan förändring bör göras. I 
strategisk plan och budget framgår nämndernas investeringsramar och större 
satsningar och projekt samt exploateringsinvesteringar lyfts fram i löptext. 
Tidigare beslut om att inte synliggöra enskilda projekt i strategisk plan och 
budget baseras bl.a. på att avsatta medel inte ska synas av upphandlingsskäl 
men även utifrån att en förteckning över projekt som ingår i planeringen 
dessutom blir väldigt omfattande med hundratals projekt av olika omfattning. 
Det är lämpligt att prioritering av investeringsprojekt sker av respektive 
nämnd och inte av kommunfullmäktige.

I de fall kommunen inte uppnår beslutade målsättningar bör det finnas en tydlig 
handlingsplan för hur kommunen ska göra det. 
Svar I den mån nämnderna identifierar underskott i tilldelat kommunbidrag 
hanteras avvikelsen av nämnderna genom direkta beslut eller framtagande av 
handlingsplaner. I den mån strategisk plan och budget inte uppfyller av 
kommunfullmäktige beslutade finansiella målsättningar anser 
ekonomikontoret att kommunstyrelsen till kommunfullmäktige bör redovisa 
orsakerna därtill. Ekonomikontoret anser att så också i huvudsak sker. Under 
2018 har den ekonomiska uppföljningen förstärkts genom införandet av 
månadsrapportering till kommunstyrelsen i syfte att tidigt synliggöra 
avvikelser.

David Johansson
Biträdande ekonomichef
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Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kommunrevisionen
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Helena Boman

Pensionspolicy för anställda
Ärendenr 2018/607-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen pensionspolicy för anställda.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2007-01-15 § 177 om pensionspolicy som 
innehåller bestämmelser för både anställda och förtroendevalda. Denna 
avvecklades sedan i samband med beslut om ny personalpolicy i 
kommunfullmäktige 2017-01-30 § 8.

Personalkontoret har tagit fram ett nytt förslag på pensionspolicy som 
omfattar enbart anställda. 
 
De förändringar som föreslås i ny policy är att från och med 2019 erbjuda 
samtliga tillsvidareanställda möjlighet till löneväxling och besluta hur 
premietillägget ska användas, att tillsvidareanställda förvaltningschefer eller 
motsvarande befattning erbjuds pensionslösning inom avtalsområdet KAP-KL 
samt att pensionslösning enligt ITP-planen frångås.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta ny 
pensionspolicy för anställda.

Beskrivning av ärendet
Nytt förslag på pensionspolicy omfattar endast anställda med förändringar 
enligt nedan.   

Alternativ KAP-KL
Tillsvidareanställda förvaltningschefer eller motsvarande befattning med 
förvaltnings- eller kommunövergripande uppdrag, erbjuds möjlighet till 
Alternativ KAP-KL, som är en pensionslösning tillhörande kollektivavtalet för 
Kommuner och Landsting. Alternativ KAP-KL gäller anställningar ingångna 
från och med 2018.

Pensionslösningen innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen byts 
mot en premiebestämd, som ger en större flexibilitet och självbestämmande 
för den anställde jämfört med den förmånsbestämda enligt KAP-KL. 
Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade. 
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Förslaget innebär även beslut om att frångå pensionslösning enligt ITP-planen 
som är en pensionslösning främst inom privat sektor.  De som redan ingått i 
pensionslösning enligt ITP-planen kvarstår i den under sin anställning i Luleå 
kommun. 

Löneväxling
Tillsvidareanställda erbjuds möjlighet att löneväxla genom bruttolöneavdrag 
för ökad avsättning till tjänstepension från och med 2019. Då arbetsgivare 
betalar en lägre skatt på pensionspremier att än på lön finns utrymme att utan 
kostnadsökning för arbetsgivaren skjuta till extra pengar. 

Premietillägget som utgör mellankillanden mellan sociala avgifter och särskild 
löneskatt på pension förslås delas lika mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Mellanskillnaden mellan sociala avgifter (31,42) och särskild löneskatt (24,26) 
= 7,16 x 0.50 = 3.58 % 

Beslutsunderlag
 Förslag till ny pensionspolicy för anställda
 Pensionsbestämmelser för förtroendevalda
 Pensionspolicy från 2007 
 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30 § 8

Helena Boman
Handläggare

Beslutet skickas till
Personalkontoret 
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Pensionspolicy

Inledning
Pensionspolicyn gäller för anställda inom kommunens samtliga förvaltningar. Policyn 
redogör vilka kollektivavtalade pensionsavtal som medarbetare i Luleå kommun omfattas av, 
samt beskriver de pensionslösningar som kommunen valt att tillämpa. 

Allmänt
Beslutsordning

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och beslutar i övergripande och principiella 
pensionsfrågor. Personalkontoret beslutar i löpande pensionsärenden.

Pensionsavtal och pensionslösningar för anställda i Luleå kommun.

 Anställda födda 1985 eller tidigare - KAP-KL     
 Anställda födda 1986 eller senare - AKAP-KL    
 Särskild avtalspension i särskilda fall - SAP      
 Särskild avtalspension för Räddningstjänstpersonal - SAP-R  
 Löneväxling – gäller tillsvidareanställda from år 2019
 Pension till förvaltningschef eller motsvarande befattning

Information om pensionsförmåner

På kommunens intranät finns information om tjänstepensionen, där framgår också 
kontaktuppgifter till vem man kan vända sig till vid frågor om pension. 

Allmän information om pensionens olika delar genomförs vartannat år av extern part. 

Pensionsavtal 

För anställda med pensionsrätt i kommunen, födda 1985 eller tidigare gäller pensionsavtalet 
KAP-KL, Kollektivavtalad Pension. Anställda som fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
före 2006 omfattas av äldre pensionsavtal som var gällande vid aktuellt tillfälle. 

För anställda födda 1986 eller senare gäller pensionsavtalet AKAP-KL, Avgiftsbestämd 
Kollektivavtalad Pension. 
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KAP-KL innehåller både en avgiftsbestämd och förmånsbaserad del 

Avgiftsbestämd ålderspension
Arbetsgivaren betalar en årlig pensionsavgift på 4,5% utifrån arbetstagarens 
pensionsgrundande årsinkomst from kalendermånaden efter 21 års ålder,
gäller from 2007-01-01.

Förmånsbestämd ålderspension
Den förmånsbestämda ålderspensionen intjänas from 28 års ålder för inkomster 
överstigande 7,5 inkomstbasbelopp. Innebär att arbetsgivaren utlovar att pensionen ska 
uppgå till en viss procent av lönen vid 65 års ålder. 

AKAP-KL avgiftsbestämd

Avgiftsbestämd ålderspension,
Arbetsgivaren betalar en pensionsavgift på 4,5% utifrån arbetstagarens pensionsgrundande 
inkomst. På inkomster som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp betalar arbetsgivaren 30%. 
AKAP-KL innehåller inget ålderskrav för intjänande.

Särskild avtalspension enligt överenskommelse

I särskilda fall kan arbetsgivaren välja att erbjuda särskild avtalspension. Beroende på vilket 
pensionsavtal den anställde omfattas av gäller KAP-KL:s respektive AKAP-KL:s regler när så 
hänvisas. 

Särskild avtalspension – Räddningstjänst

Särskild avtalspension SAP-R är en pension före 65 år. Räddningstjänstpersonal som 
uppfyller kraven på 30 års anställning varav 25 år i uttryckningsstyrka har rätt till denna 
pensionsform. 

Pension till förvaltningschef eller motsvarande befattning 

Alternativ KAP-KL
 
Erbjudande om särskild pensionslösning, Alternativ KAP-KL, gäller tillsvidareanställda 
chefer med förvaltnings- eller kommunövergripande uppdrag. Detta gäller befattningar som 
kommundirektör, förvaltningschef och kontorschefer inom kommunledningsförvaltningen 
samt chefer inom staben för kvalitets- och samhällsutveckling. 

Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen vid lön överstigande 
7,5 inkomstbasbelopp enligt KAP-KL byts till en pensionspremie som den anställde inom 
givna ramar, bestämmer hur den ska placeras.  Anställd som valt att omfattas av Alternativ 
KAP-KL avsäger sig därmed rätten till förmånsbestämd ålderspension, så länge anställning i 
kommunen består. 

Erbjudandet om Alternativ KAP-KL gäller anställningar ingångna från och med år 2018. 

Anställda tillhörande kretsen ovan som ingått pensionslösning enligt ITP-planen kvarstår i 
den under sin anställning i Luleå kommun. 
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Löneväxling till pension

Löneväxling innebär att man avstår en del av sin bruttolön mot en ökad avsättning till 
tjänstepension. Tillsvidareanställda erbjuds möjlighet att från år 2019 pensionsspara genom 
ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. 

Lön före växlingen är pensionsgrundande för det ordinarie tjänstepensionsintjänande. 
Löneöversyn ska göras med den oväxlade lönen som utgångspunkt.  

Medarbetare ska tillgodoräknas ett premietillägg, motsvarande 50 procent av skillnaden 
mellan sociala avgifter och särskild löneskatt på pensionspremier. Premietillägget 
motsvararar ca 3% och upphör vid ingången av det år man fyller 66 år.  
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Innehåll 

Kategoriindelning  4

Pension för anställda i kommunen KAP-KL  4

Avtalspension SAF-LO,   
Kollektivavtal stiftelsen Portside 6

Information om pension  6

Pension för förvaltningschefer  samt 
arbetstagare i särskilt fall  7

Pension för förtroendevalda PBF  8

Löneväxling   10 

 

Inledning
Bakgrund

Intresset för pensionsfrågor har ökat på 
senare år. Anledningen är bland annat de 
individuella valmöjligheter som införts 
inom såväl det allmänna pensionssystemet 
som  inom tjänstepensionssystemet.

Andra bidragande orsaker är den utvidgade 
möjligheten till alternativa pensionslösningar 
inom tjänstepensionsområdet. Kommande 
generationsskifte har också bidragit till det 
ökade intresset.

Syfte

Syftet med denna pensionspolicy är att 
enhetliga normer ska tillämpas för tjänste-
pensionen. Policyn gäller alla anställda inom 
kommunens samtliga förvaltningar.

Mål

Målet med pensionspolicyn är att på ett 
samlat sätt beskriva kommunens åtaganden 
för tjänstepensionen gentemot anställda och 
förtroendevalda.

Ansvar

Kommunstyrelsen är kommunens högsta 
ansvariga pensionsmyndighet och beslutar i 
övergripande och principiella pensionsfrågor.

Förvaltningscheferna har ansvar för att 
informationen sprids bland de anställda. 
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Pension för anställda i 
kommunen – KAP-KL

För anställda med pensionsrätt i Luleå kommun 
gäller KAP-KL fr om 2006-01-01. Anställda som 
fått sjukersättning, tillfällig sjukersättning på 
hel eller deltid före 2006-01-01 omfattas av äldre 
pensionsavtal som gällde vid aktuellt tillfälle.

KAP-KL består av följande förmåner:

• Avgiftsbestämd ålderspension
• Förmånsbestämda pensioner 
 förmånsbestämd ålderspenson (FÅP)
 livränta
 särskild avtalspension
 pension till efterlevande

• Intjänad pensionsrätt

Avgiftsbestämd ålderspension

Luleå kommun avsätter en årlig pensionsavgift 
utifrån arbetstagarens pensionsgrundande 
årsinkomst  fr o m kalendermånaden efter       
21 års ålder, gäller fr o m 070101.

Den anställde avgör själv hur pengarna ska 
placeras; antingen i traditionell pensionsför-
säkring eller fondförsäkring.  Om pensionsav-
giften understiger 1% av inkomstbasbeloppet 
utbetalas den kontant.

Se KAP-KL § 10-16.

Förmånadsbestämda pensioner 

Förmånsbestämd ålderspension (FÅP)

Ingen lagstadgad pension utgår för lön som är 
högre än 7,5 inkomstbasbelopp. I tjänstepen-
sionen KAP-KL finns en förmånsbestämd 
ålderspension som kompenserar inkomster 
över 7,5 inkomstbasbelopp.

Den förmånsbestämda ålderspensionen intjänas 
fr o m 28 års ålder.

Se KAP-KL  § 20-25.

Kategoriindelning

För pensionsändamål gäller följande 
kategoriindelningar i Luleå kommun:

A  Samtliga anställda i kommunen
B  Förvaltningschefer samt arbetstagare i   
 särskilt fall
C  Förtroendevald, heltid och betydande del 
 av heltid
D  Förtroendevald, fritid
E  Hamnarbetare

Möjlig typ av förmån         Kategori

*KAP-KL A              
*ITP, ITPK, KAP-KL                        B
*PBF                                C, D
Avtalspension SAF-LO,  E
kollektivavtal Stiftelsen Portside 

* KAP-KL  KollektivAvtalad  Pension
* ITP-ITPK  Industrins och handelns tilläggspension 
 samt kompletteringspension
* PBF   Bestämmelser om pension och avgångser-
 sättning för förtroendevalda
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Livränta

En arbetstagare som avgår från sin anställning 
före 65 år, utan genast påbörjande pension,  har 
rätt till livränta i stället för förmånsbestämd 
ålderspension. Om arbetstagaren börjar en ny 
anställning hos arbetsgivaren inom 30 dagar 
utgår inte rätt till livränta.

Som villkor för rätt till livränta gäller att arbets-
tagaren har en inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp.

Se KAP-KL § 26-29

Särskild avtalspension

Särskild avtalspension är en pension före 65 år.  
Räddningstjänstpersonal som arbetar i utryck-
ningsstyrka har rätt till denna pensionsform.

Särskild avtalspension på heltid kan användas 
i speciella fall för annan personal efter överens-
kommelse mellan arbetstagare och arbetsgivare. 
Vid verksamhetsförändring samt vid en över-
talighetssituation ska det finnas möjlighet till 
prövning från fall till fall. Kostnaden för detta 
påförs respektive förvaltning. 

Om arbetsgivaren anser att det finns ett stort 
värde av att arbetstagaren finns kvar i verksam-
heten efter 65 års ålder kan arbetstagaren efter 
omreglering av sysselsättningsgraden träffa 
överenskommelse om partiell särskild avtals-
pension högst motsvarande arbetstidsbortfallet.

Partiell särskild avtalspension betalas ut längst 
t o m månaden efter 67 årsdagen. 

Se KAP-KL § 30-37

Särskild avtalspension beslutas av kommun-
chefen enligt gällande delegationsordning.

Pension till efterlevande 

Efterlevandepension utbetalas till vuxen i fem 
år och till arbetstagarens barn eller adoptivbarn 
till och med månaden innan barnet fyller 18 år. 

Studerar barnet betalas barnpension ut t o m 
juni månad det år barnet fyller 20 år.

Se KAP-KL § 38-41

Intjänad pensionsrätt 1997-12-31

Intjänad pensionsrätt är den del av tjänstepen-
sionen som är intjänad före 1998. Den beräknas 
enligt reglerna i tidigare pensionsavtal. Uttag 
kan göras livsvarigt eller temporärt fr o m 61 
års ålder.

Särskilda lösningar

Kommunchefen har rätt att besluta om sär-
skilda lösningar vid förtida uttag av tjänste-
pension där det  råder en övertalighetssituation 
eller vid  verksamhetsförändring.
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Information om pension
Nyanställd

Vid nyanställning ska den anställde på betald 
arbetstid få information om de pensionsför-
måner som gäller.

Under anställningstiden

Årlig pensionsinformation ska erbjudas till 
anställda ”mitt i livet”.

Alla anställda ska vid önskemål  ges möjlighet 
till stöd och information om vilka individuella 
pensionsförmåner som gäller.

60+

Äldre medarbetare som börjar närma sig 
pension ska på betald arbetstid ges möjlighet 
att gå kursen ”planera din pension”. Inför 
pensionsavgång ska den anställde genom 
kommunens pensionshandläggare erbjudas 
personlig genomgång av sin kommande 
pension.

Ansökan om pension

Den anställde som ska gå i pension skall lämna 
in skriftlig ansökan till närmaste chef för god-
kännande. Ansökan om pension ska ske senast 
tre månader före planerad avgång.  I samband 
med medarbetarsamtal bör samtal föras om 
vilka planer som arbetstagaren har inför fram-
tiden. 

Avtalspension SAF-LO

Fr o m 020401 gäller avtalspension SAF-LO 
för hamnarbetare i och med tecknande av
kollektivavtal mellan Svenska Kommunförbun-
det och Svenska Transportarbetareförbundet. 
Luleå kommun avsätter en årlig pensionsavgift 
utifrån  arbetstagarens pensionsgrundande 
årsinkomst.

Enligt gällande överenskommelse mellan 
parterna hamn- och stuveriområdet finns 
möjlighet till kostnadsbidrag fr o m 060501 vid 
avgångspension avseende hamnarbetarna.
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Pension för förvaltningschefer 
samt arbetstagare i särskilt fall

Förutom KAP-KL finns möjlighet att erbjuda 
andra pensionslösningar i vissa fall.

För förvaltningschefer eller arbetstagare med 
förvaltningschefs ställning samt i undantags-
fall annan arbetstagare erbjuder Luleå
kommun möjlighet att i stället för KAP-KL bli 
försäkrade enligt ITP-planen. 

Syftet är att kunna rekrytera och behålla högre 
chefer och personer i ledande ställning i konkur-
rens med andra arbetsgivare. Dessa pensions-
lösningar beslutas av kommunchefen enligt 
gällande delegationsordning.

I ITP-planen ingår följande:

• Ålderspension

• Kompletterande  ålderspension (ITPK)

• Efterlevandepension

• Alternativ ITP

• Ersättning vid långvarig sjukdom/  
 sjukersättning

Ålderspension

ITPs  ålderspension är livsvarig. Det är en 
förmånsbestämd pension som grundar sig på
lönen i slutet av anställningen.

ITPs ålderspension intjänas och gäller från det 
att man fyllt 28 år. 

ITPs ålderspension betalas ut från pensionsål-
dern,  normalt 65 år och resten av livet. Den 
kompletterar den allmänna pensionen från 
Försäkringskassan.

Kompletterande ålderspension (ITPK)

Inom ITP-planen finns förutom den förmåns-
bestämda ålderspensionen också en premie-
bestämd pensionsdel i form av kompletterande 
ITP-pension, sk ITPK.

Den anställde tillgodoräknas fortlöpande en 
premie på 2% av lönen.

Den anställde väljer själv hur pengarna ska 
placeras, antingen i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring. 

Alternativ ITP

Ledande befattningshavare med pensionsmed-
förande årslön överstigande 7,5 inkomstbas-

belopp kan välja s k Alternativ ITP-försäkring 
i enlighet med reglerna i ITP. Detta innebär 
att den anställde ges rätt att, efter rådgivning, 
teckna en individuellt anpassad tjänstepension 
som totalt sett är kostnadsneutral för Luleå 
kommun jämfört med vanlig förmånsbestämd 
ITP-plan. Den s k frilagda premien som kan 
användas till försäkringslösningen motsvarar 
arbetsgivarens premier för ålders- och efter-
levandepension på lönedelar över 7,5 inkomst-
basbelopp.

Premiebefrielseskydd är obligatoriskt vid val av 
Alternativ ITP.

Har man väl en gång valt Alternativ ITP hos 
Luleå kommun har man kvar denna under hela 
anställningstiden i kommunen. Man kan  inte 
återgå till traditionell förmånsbestämd ITP.

Den anställde har möjlighet att placera 
Alternativ ITP i det eller de försäkringsbolag 
som erbjuds. 

Efterlevandepension

Pension till efterlevande utgår på lönedelar 
över 7,5 inkomstbasbelopp och utbetalas till 
efterlevande maka/make och till barn under 20 
år, men kan också styras till sambo om den för-
säkrade så önskar genom ett särskilt förmåns-
tagareförordnande.  Efterlevandepensionen till 
make/maka/sambo är livslång.

Ersättning vid långvarig sjukdom/
sjukersättning

Ersättning vid långvarig sjukdom kommer från 
olika håll för gruppen ledande befattnings-
havare. Dels från Försäkringskassan, men även 
från försäkringbolaget AFA (AGS-KL), från ITP-
planen och från Luleå kommun.

Vid sjukdom får den anställde ersättning från 
Försäkringskassan på 80% av inkomster under 
7,5 prisbasbelopp. Efter tre månaders sjuk-
skrivning kompletterar AGS-KL med 10% på 
dessa lönedelar t o m sjukskrivningsdag 360. 
För dem som har inkomster över 7,5 prisbas-
belopp har Luleå kommun ett avtalat sjuklöne-
ansvar på totalt 80%. Av dessa kommer 65% 
från ITP-planen.

forts
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Pension för 
förtroendevalda – PBF
Heltids- och deltidspolitiker

Luleå kommun har antagit ”Bestämmelser om 
pension och avgångsersättning för förtroende-
valda” (PBF) att gälla fr o m 2003-01-01.

Bestämmelserna gäller förtroendevalda som 
fullgör uppdrag hos Luleå kommun på heltid, 
eller på betydande del av heltid.

Förvärvsinkomster upp till 2 prisbasbelopp per 
år undantas från samordning.

Giltighet

Bestämmelserna gäller för kommunstyrelsens 
ordförande och 1:e vice ordförande, ordförande 
i byggnadsnämnden, kulturnämnden, miljö-
nämnden, fritidsnämnden, tekniska nämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 
och gruppledare (fullmäktigeledamot för 
särskild verksamhet).

Bestämmelserna gäller från den dag den 
förtroendevalde tillträder sitt uppdrag efter  
2002-12-31. PBF gäller även för uppdragstid 
före 2003-01-01 som skall medräknas i den 
pensionsgrundande tiden enligt § 5 PBF 
som om sådan förtroendevald 2002-12-31 
hade omfattats av Pensionsreglemente för 
kommunala förtroendevalda (PRF-KL).

Pensionsförmåner i PBF

PBF består bland annat av följande förmåner:
Avgångsersättning
Visstidspension
Ålderspension
Sjukpension
Efterlevandepension till vuxen 
Kompletterande änkepension
Barnpension
Livränta

Vid beslut om sjukersättning sänks ersättnings-
nivån från Försäkringskassan till ca 63% av 
inkomsten under  7,5 prisbasbelopp. Försäk-
ringsbolaget AFA (AGS-KL ) kompletterar med 
ca 15%.  På lönedelar över 7,5 prisbasbelop ges 
ersättning via ITP-planen.
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Visstidspension

Förtroendevalda som fyllt 60 år men inte 65 år 
när de avgår från förtroendeuppdraget, kan få 
visstidspension om uppdraget i kommunen
varat minst 3 år. Utges efter ansökan.

Pensionens storlek beror på uppdragets längd 
och de årsarvoden som betalats ut de två 
kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel 
visstidspension krävs 12 års uppdragstid. 
Se PBF § 5, 10.

2 prisbasbelopp undantas vid samordning med 
förvärvsinkomst.

Ålderspension

Från 65 år övergår visstidspensionen till en 
ålderspension. Till den som avgår från sitt upp-
drag vid 65 års ålder eller senare, utbetalas 
ålderspension direkt.

För hel pension krävs 12 års uppdragstid. 
Endast uppdragstid i kommunen är pensions-
grundande. Pensionen skall samordnas med 
allmän pension. Pensionsnivån fastställs enligt 
PBF § 9.

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

Mindre än 72  1 år  1 år

72 men mindre än 96 2 år  2 år

96 men mindre än 120 2 år  3 år

120 men mindre än 144 2 år  4 år

144 eller mer 2 år  5 år

Avgångsersättning bestäms  av det årsarvode den förtroendevalde hade vid avgången.

Årsarvodet uttryckt i förhöjda prisbasbelopp 0-20 20-30

Nivå under första utbetalningsåret 80% 40%

Nivå därefter 70% 35%

2 prisbasbelopp undantas vid samordning med förvärvsinkomst.

Sjukpension

Sjukpension utges efter ansökan till förtroende-
vald som får rätt till sjukersättning enligt AFL. *
Se PBF § 12 a.

* Sjukersättning motsvarar tidigare sjukbidrag/
förtidspension

Efterlevandepension till vuxen 

Om en förtroendevald avlider kan en efterlev-
ande make/maka, registrerad partner, eller 
sambo enligt PBFs regler, få efterlevandepen-
sion. Pensionen betalas ut i 5 år. 
Se PBF § 13.

Kompletterande änkepension

Kompletterande änkepension betalas ut enligt 
särskilda regler efter en förtroendevald som 
avlider och har ett genomsnittsarvode (årsme-
delpoäng) som överstiger 7,5 förhöjda prisbas-
belopp.
Se PBF § 13 a.

 

Avgångsersättning

Förtroendevalda som inte fyllt 60 år vid avgången från 
förtroendeuppdraget kan efter ansökan få avgångsersättning.

Avgångsersättningen betalas ut efter avgång. Utbetalningstidens längd 
beror på uppdragstiden och den förtroendevaldes ålder vid avgången. 
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Barnpension     

Den avlidnes barn får barnpension till dess de 
fyller 18 år, eller om de studerar till och med  
juni månad det år de fyller 20 år. 
Se PBF § 13 b mom 3.

Livränta

Rätt till livränta föreligger om den förtroende-
valde innehaft sitt pensionsgrundande uppdrag 
sedan minst 3 år och avgått från detta uppdrag 
utan att ha rätt till egenpension enligt PBF.
Se PBF § 15.

Fritidspolitiker

Förtroendevalda som inte omfattas av ovanstå-
ende pensionsbestämmelser, erhåller i stället 
ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån 
genom en årlig pensionsavgift på 3,5% av 
ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. 
Pensionsavgiften placeras i traditionell försäk-
ring/fond enligt kommunfullmäktiges beslut   
§ 42  2005-03-29.

Begäran om ersättning ska göras av den förtro-
endevalde. Den förtroendevalde ska visa att 
förtroendeuppdraget medfört minskat tjänste-
pensionsintjänande.

      

* 2007 är mellanskillnaden (32,6% - 24,26%)  8,34 %, vilket 
innebär  8,34% x 0,75 = 6,26%.

Löneväxling

Kommunen kommer att erbjuda löneväxling för 
samtliga anställda under förutsättning att avtal 
tecknas med kollektivavtalsslutande fackliga 
organisationer.

Löneväxling innebär att den anställde kommer 
överens med arbetsgivaren om att avstå en del 
av sin bruttolön och i stället få en extra tjänste-
pension.

Den anställde skall tillgodoräknas 75% av mel-
lanskillnaden mellan sociala avgifter och sär-
skild löneskatt. *

Lönen före avståendet ska vara pensionsgrund-
ande för pensionsintjänandet enligt KAP-KL.

Vid eventuellt införande av löneväxling ska 
administrativa rutiner och informationsmaterial 
utarbetas. Dessa ska beskriva såväl positiva 
som negativa konsekvenser av vad löneväxling 
kan innebära.
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Pensionsbestämmelser för förtroendevalda

 OPF-KL gäller för nytillträdda förtroendevalda politiker från och med 
valet 2014.

 PBF gäller förtroendevalda politiker som tillträtt före valet 2014.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda – OPF-KL

Luleå kommun har antagit OPF-KL att gälla för nytillträdda förtroendevalda 
från och med valet 2014. Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas 
inte av bestämmelserna. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.

Innehållet i OPF-KL är bland annat en följd av livsinkomstprincipen och 
arbetslinjen har tjänat som en utgångspunkt vid utformningen. Bestämmelsen 
ska underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och 
uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller kommun, landsting/regioner, 
liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt.

Pensionsbestämmelsen tillämpas på förtroendevalda, oavsett uppdragets 
omfattning. Bestämmelserna om pension innebär en avgiftsbestämd 
ålderspension som grundar sig på årliga avgifter och avgifterna uttrycks som 
procentuell andel (4,5 %) av den förtroendevaldes årsinkomst, dvs. årsarvode, 
sammanträdesersättning samt andra i uppdraget utgivna ersättningar.

Kommunstyrelsen har 2015-11-30 § 297 beslutat om 100 kr som lägsta belopp 
för utbetalning av kontant pensionsavgift till förtroendevald. Pensionsavgift 
understigande 1,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp (för 2017, 61 500 x 1,5 % = 
923 kr) utbetalas som kontant ersättning, belopp understigande 100 kr 
utbetalas inte.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.

 Ekonomiskt omställningsstöd gäller förtroendevald med uppdrag ≥ 40 
procent av heltid och som lämnar uppdraget efter minst ett år. 
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 Aktivt omställningsstöd gäller förtroendevald med uppdrag ≥ 40 
procent av heltid och som lämnar uppdraget efter 4 år. Förtroendevald 
ansöker hos Kommunen om omställningsstöd.



Pensionsbestämmelse enligt PBF

Bestämmelser om pension och avgångsersättning gäller för förtroendevalda 
på heltid, eller på betydande del av heltid, (minst 40 %) som tillträtt före valet 
2014.

Bestämmelserna gäller för kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, ordförande i 
stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden, miljö och byggnadsnämnden, 
fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
gruppledare (fullmäktigeledamot för särskild verksamhet).

PBF gäller även för uppdragstid före 2003-01-01 som skall medräknas i den 
pensionsgrundande tiden enligt § 5 PBF som om sådan förtroendevald 2002-
12-31 hade omfattats av Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda 
(PRF-KL). 

Pensionsförmåner i PBF
PBF består bland annat av följande förmåner:

 Avgångsersättning
 Visstidspension
 Ålderspension
 Sjukpension
 Efterlevandepension till vuxen 
 Kompletterande änkepension
 Barnpension
 Livränta

Avgångsersättning

Förtroendevald som inte fyllt 60 år vid avgången från förtroendeuppdraget 
kan efter ansökan få avgångsersättning.

Avgångsersättningen betalas ut efter avgång. Utbetalningstidens längd beror 
på uppdragstiden och den förtroendevaldes ålder vid avgången. 
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UPPDRAGSTID I MÅNADER INTE FYLLT 50 ÅR FYLLT 50 MEN INTE 60 ÅR

Utbetalningstid Utbetalningstid
Mindre än 72 1 år 1 år
72 men mindre än 96 2 år 2 år
96 men mindre än 120 2 år 3 år
120 men mindre än 144 2 år 4 år
144 eller mer 2 år 5 år

Avgångsersättning bestäms av det årsarvode den förtroendevalde hade vid 
avgången.

Årsarvodet uttryckt i förhöjda prisbasbelopp 0-20 20-30
Nivå under första utbetalningsåret 80 % 40 %
Nivå därefter 70 % 35 %

2 prisbasbelopp undantas vid samordning med förvärvsinkomst.

Förtroendevald har förutom avgångsersättning i normalfallet rätt till livränta 
enligt PBF from 65 år. Förtroendevald ansöker om livränta hos aktuell 
pensionsadministratör, för närvarande KPA Pension.  

Visstidspension
Förtroendevald som fyllt 60 år men inte 65 år när de avgår från
förtroendeuppdraget, kan få visstidspension om uppdraget i kommunen
varat minst 3 år. Förtroendevald ansöker hos Kommunen.

Pensionens storlek beror på uppdragets längd och de årsarvoden som betalats 
ut de två kalenderåren närmast före avgångsåret. För hel visstidspension 
krävs 12 års uppdragstid.

2 prisbasbelopp undantas vid samordning med förvärvsinkomst.

 PBF § 5, 10

Ålderspension
Från 65 år övergår visstidspensionen till en ålderspension. Till den som avgår 
från sitt uppdrag vid 65 års ålder eller senare, utbetalas ålderspension. För hel 
ålderspension krävs 12 års uppdragstid.

Pensionsgrundande tid är uppdragstid i kommunen, samt förtroendevald 
som vid ingången av uppdraget hos Luleå kommun, har rätt till egenpension 
från uppdrag hos annan uppdragsgivare, enligt kommunfullmäktigebeslut 
2017-09-25 § 198. Tidsamordning av medförd pensionsrätt uppgår till högst 12 
år. Pensionen samordnas med allmän pension. Pensionsnivån fastställs enligt 
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PBF § 9. Tillgodogörande av medförd pensionsrätt innebär att varje 
uppdragsgivare står för sin del av kostnaden.  

Sjukpension
Sjukpension utges efter ansökan till förtroendevald som får rätt till 
förtidspension eller sjukbidrag enligt AFL. 

PBF § 12 a

Efterlevandepension till vuxen 
Om förtroendevald avlider kan efterlevande make/maka, registrerad partner, 
eller sambo enligt PBFs regler, få efterlevandepension. Pensionen betalas ut 
under 
5 år. Om levnadsförhållanden ändras, kan rätten till pension upphöra.

PBF § 13.

Kompletterande änkepension
Kompletterande änkepension betalas ut enligt särskilda regler, efter en 
förtroendevald som avlider och har ett genomsnittsarvode (årsmedelpoäng) 
som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. 

PBF § 13 a

Barnpension  
Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år, eller om de studerar 
till och med juni månad det år de fyller 20 år. 

PBF § 13 b mom. 3.

Livränta
Rätt till livränta föreligger om den förtroendevalde innehaft sitt 
pensionsgrundande uppdrag minst 3 år och avgått från detta uppdrag utan 
att ha rätt till egenpension enligt PBF.

 PBF § 15.

Förtroendevald med uppdrag understigande 40 % av heltid 
(fritidspolitiker)
 
Förtroendevalda som inte omfattas av ovanstående pensionsbestämmelser, 
erhåller i stället ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån genom en årlig 
pensionsavgift på 3,5 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. 
Pensionsavsättningen ändras from intjänandeåret 2015 till 4,5 % enligt KAP-
KL. 
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Begäran om ersättning ska göras av den förtroendevalde. Den förtroendevalde 
ska visa att förtroendeuppdraget medfört minskat tjänstepensionsintjänande.

PBF § 1 mom 2 c

136



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-04-25

 
2018/464-2.5.1.2

Emma Aludden

Förslag till beslut avseende samverkansavtal om 
forskarskola
Ärendenr 2018/464-2.5.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anta samverkansavtal för forskarskola.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna avtalet.
3. Forskarskolan medfinansieras med 12,5 % av total projektbudget om 

max 50 mkr.
4. Finansiering för 2018 hänskjuts till delårsrapport 1 för januari-april och 

finansiering fr.o.m. 2019 hänskjuts till arbetet med strategisk plan och 
budget för 2019-2021.

Sammanfattning av ärendet
För att på lång sikt säkra lärarförsörjningen i regionen behöver vi en stark och 
hållbar lärarutbildning. En stark och hållbar lärarutbildning i regionen bidrar 
inte bara med kompetens inom universitet utan även till utveckling av skolan 
i regionen. Det möjliggör för personer i regionen att kunna studera vidare, 
men också att kunna stanna kvar i regionen och på så sätt bidra till fortsatt 
utveckling. En stark lärarutbildning med en forskningsöverbyggnad gör det 
möjligt för lärare i skolorna att meritera sig inom läraryrket efter avlagd 
examen. En lärarutbildning i regionen möjliggör samverkan mellan 
kommuner och universitet i aktuell forskning.

Luleå tekniska universitet (LTU) har fyra forskningsämnen som är av särskild 
betydelse för lärarutbildningarna: Engelska med didaktiks inriktning, 
Matematik och lärande, Pedagogik och Svenska med didaktisk inriktning. 
Utan forskningsöverbyggnad i dessa ämnen kan LTU inte säkerställa 
kvaliteten i någon av de lärarutbildningarna som ges vid universitet.

För att stärka lärarutbildningarna är det nödvändigt att säkerställa de 
forskningsämnen som nämns ovan. LTU vill därför göra en kraftfull satsning 
genom att starta en forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning och 
med minst åtta doktorander. En forskarskola är en bra modell för 
forskarutbildning, dels för att den möjliggör gemensamma moment över 
ämnesgränser för de som deltar i forskarskolan och dels för att den blir en 
naturlig plattform för samverkan mellan akademi och skolverksamhet. Syftet 
med forskarskolan är således både att stärka lärarutbildningarna och att bidra 
till utveckling i regionen.
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LTU vill samverka med parter i regionen för att genomföra en forskarskola 
med fokus på praktiknära forskning kopplat till lärarutbildningarna. 
Forskarskolan ska drivas under minst fem år och omfatta minst åtta 
doktorander som antas till forskarutbildning med målet att avlägga 
doktorsexamen. Kostnaden för denna satsning beräknas till 44 miljoner 
kronor. Forskarskolan ska finansieras gemensamt av LTU, Region Norrbotten, 
Boden kommun och Luleå kommun.
Kostnaden för forskarskolan beräknas till 44 miljoner kronor fördelat över en 
period om 5 år. Parterna faktureras utifrån faktiska kostnader. Om 
kostnaderna överstiger det beräknade 44 miljoner kronor så fördelas dessa 
enligt principen ovan, dock max till 50 miljoner kronor.

Kostnaden fördelas mellan parterna på följande sätt: 
LTU: 50% 
Region Norrbotten: 25% 
Luleå kommun & Bodens kommun: 25%

Deltagande kommuner ansvarar för: 
• att bidra med finansiering av forskarskolan enligt paragraf 6, 
• att föreslå representanter till forskarskolans styrgrupp, 
• att uppmuntra lärare att söka doktorandtjänst, 
• att ge förutsättningar för dem som antas till forskarskolan att verka i 
kommunen.

Beslutsunderlag
 Samverkansavtal mellan LTU, Region Norrbotten, Bodens kommun 

och Luleå kommun

Emma Aludden
Samhällsstrateg stadsutveckling

Beslutet skickas till
Luleå Tekniska Universitet
Ekonomikontoret
Barn- och utbildningsnämnden

138



 
Samverkansavtal 

Forskarskola, praktiknära skolforskning 

   

 
Avtal diarie nr: 708-2018 

§ 1 Bakgrund 

För att på lång sikt säkra lärarförsörjningen i regionen behöver vi en stark och hållbar 
lärarutbildning. En stark och hållbar lärarutbildning i regionen bidrar inte bara med 
kompetens inom universitet utan även till utveckling av skolan i regionen. Det 
möjliggör för personer i regionen att kunna studera vidare, men också att kunna stanna 
kvar i regionen och på så sätt bidra till fortsatt utveckling. En stark lärarutbildning med 
en forskningsöverbyggnad gör det möjligt för lärare i skolorna att meritera sig inom 
läraryrket efter avlagd examen. En lärarutbildning i regionen möjliggör samverkan 
mellan kommuner och universitet i aktuell forskning. 

Luleå tekniska universitet (LTU) har fyra forskningsämnen som är av särskild betydelse 
för lärarutbildningarna: Engelska med didaktiks inriktning, Matematik och lärande, Pedagogik 
och Svenska med didaktisk inriktning. Utan forskningsöverbyggnad i dessa ämnen kan 
LTU inte säkerställa kvaliteten i någon av de lärarutbildningarna som ges vid 
universitet. Forskningsöverbyggnad i lärarutbildningarna är viktig av flera orsaker. Den 
vetenskapliga kompetensen bland lärarutbildarna är en grundförutsättning för 
kvaliteten, men är också en förutsättning för att universitetet ska kunna behålla 
lärarkompetens. Det är också nödvändigt för att klara en prövning av 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ). För närvarande har LTU examensrätt i dessa 
forskningsämnen, men doktorandmiljöerna är mycket små (0-3 doktorander/ ämne) 
och har under senare åren minskat. För att bibehålla kompetensen och säkerställa 
framtida examensrättsprövningar är det nödvändigt att varje miljö har minst fem 
doktorander. Detta är en indikation från såväl UKÄ som internt från den Filosofiska 
fakultetsnämnden vid LTU. Ett ifrågasättande, eller till och med en återtagen 
examensrätt i ett av de nämnda forskningsämnena, skulle äventyra samtliga 
lärarutbildningar vid LTU, från förskolan till gymnasiet. Om inga åtgärder vidtas är 
detta inte ett orimligt scenario.  Det finns idag begränsade resurser från universitetets 
sida att ensam finansiera en tillräckligt stor doktorandmiljö. 

För att stärka lärarutbildningarna är det nödvändigt att säkerställa de forskningsämnen 
som nämns ovan. LTU vill därför göra en kraftfull satsning genom att starta en 
forskarskola med fokus på praktiknära skolforskning och med minst åtta doktorander. 
En forskarskola är en bra modell för forskarutbildning, dels för att den möjliggör 
gemensamma moment över ämnesgränser för de som deltar i forskarskolan och dels för 
att den blir en naturlig plattform för samverkan mellan akademi och skolverksamhet. 
Syftet med forskarskolan är således både att stärka lärarutbildningarna och att bidra till 
utveckling i regionen. 

§ 2 Parter 

Avtalsparter är: 
• Luleå tekniska universitet (LTU) med org. nr: 202100-2841,  
• Region Norrbotten (RN) med org nr: 232100-0230,  
• Luleå kommun (LK) med org nr: 212000-2742, 
• Boden kommun (BK) med org nr: 212000-2767,  
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§ 3 Avtalets syfte, ändamål 

LTU vill samverka med parter i regionen för att genomföra en forskarskola med fokus 
på praktiknära forskning kopplat till lärarutbildningarna. Forskarskolan ska drivas under 
minst fem år och omfatta minst åtta doktorander som antas till forskarutbildning med 
målet att avlägga doktorsexamen. Kostnaden för denna satsning beräknas till 44 
miljoner kronor. Forskarskolan ska finansieras gemensamt av LTU, Region 
Norrbotten, Boden kommun och Luleå kommun.  Parterna har beslutat att träffa detta 
avtal för att reglera överenskommelsen. 

§ 4 Organisation, rapportering och samordning 

Forskarskolan ska ha två föreståndare samt en styrgrupp med representanter från LTU, 
Region Norrbotten, Boden kommun och Luleå kommun. Forskarskolan ska omfatta 
minst 8 doktorander och starta under hösten 2018 och drivas av LTU under en period 
om minst fem år.  

Doktorandtjänster utlyses i konkurrens. Verksamma lärare i regionen ska uppmuntras 
att söka doktorandtjänsterna. Samtliga doktorander får en anställning vid LTU på 
100%, varav 80% utgörs av forskarutbildning. Inom ramen för den del som inte utgörs 
av forskarutbildningen (20%) kan doktoranden exempelvis arbeta med skolutveckling, 
utredningar eller undervisning. Sammantaget motsvarar det arbetet i genomsnitt 1,6 
heltidstjänster per år (8 doktorander á 20%), hälften av den tiden bör utgöras av 
uppdrag i deltagande kommuner. En plan för doktorandernas arbete i deltagande 
kommuner ska tas fram och fastställas av styrgruppen samt regleras genom särskilda 
avtal mellan LTU och respektive kommun.  

Doktoranderna får en arbetsplats vid universitetet och tillgång till allt som övriga 
anställda/doktorander vid institutionen har. LTU är huvudarbetsgivare och tar därmed 
det övergripande ansvaret för arbetsmiljö och annat som rör den enskilda doktoranden. 
Varje doktorand kommer att tilldelas en mentor. 

Forskarskolan ska betraktas som en gemensam satsning i regionen, således får samtliga 
deltagande kommuner ta del av den forskning som bedrivs av doktoranderna genom 
exempelvis utvecklingsprojekt, föreläsningar, insamling av data, presentation av 
forskningsresultat, m.m. Formen för detta kommer att fastslås i särskilda avtal mellan 
LTU och respektive kommun som deltar i forskarskolan. 

§ 5 Parternas ansvar 

LTU ansvarar för: 
• att utse föreståndare för den regionala forskarskolan, 
• att sammankalla forskarskolans styrgrupp, 
• att anta minst 8 doktorander till forskarutbildning inom de av LTU inrättade 

forskningsämnena och svara för genomförande av forskarutbildning i enlighet med 
högskoleförordningens bestämmelser gällande allmän studieplan, upprättad 
individuell studieplan samt övriga lokala regler och föreskrifter,  

• att utse huvudhandledare och biträdande handledare för genomförandet av 
respektive doktorandprojekt och utbildning, 

• att varje doktorand har tillgång till arbetsplats och annat som behövs för att 
genomföra utbildningen,  
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Region Norrbotten ansvarar för: 
• att bidra med finansiering av forskarskolan enligt paragraf 6, 
• att föreslå representanter till forskarskolans styrgrupp, 
 
Deltagande kommuner ansvarar för: 
• att bidra med finansiering av forskarskolan enligt paragraf 6, 
• att föreslå representanter till forskarskolans styrgrupp, 
• att uppmuntra lärare att söka doktorandtjänst, 
• att ge förutsättningar för dem som antas till forskarskolan att verka i kommunen,    

§ 6  Ersättning 

Kostnaden för forskarskolan beräknas till 44 miljoner kronor (se nedanstående budget) 
fördelat över en period om 5 år. Kostnaden fördelas mellan parterna på följande sätt: 
 
LTU: 50%  
Region Norrbotten: 25%  
Deltagande kommuner: 25%  
 
Table 1: Budget för 8 doktorander under hela perioden 2018-2023 
Kostnadsgrupp Doktorander Projektledning Handledning SUMMA 

Personalkostnader inkl OH  30 115 247      2 301 494      4 362 217      36 778 959     

Lokal och IT kostnader  2 493 482      190 559      361 183      3 045 224     

Drift forskarskola (kostnader 
för disputation, deltagande i kurser 
och konferenser, internat, 
föreläsare, resor, material, etc) 

 3 419 231      261 308      495 278      4 175 817     

SUMMA:  36 027 960      2 753 361      5 218 678     44 000 000     

 

Budgeten bygger på antagandet att samtliga åtta doktorander följer normal studiegång 
utan avbrott för föräldraledighet eller sjukdom. Eftersom avvikelser kan innebära en 
förskjutning av forskarutbildningen så kan perioden för forskarskolans verksamhet 
behöva förlängas. 
 
Parterna faktureras utifrån faktiska kostnader. Om kostnaderna överstiger det beräknade 
44 miljoner kronor så fördelas dessa enligt principen ovan, dock max till 50 miljoner 
kronor.   
 
Betalning sker 1 ggr per år mot faktura. Som betalningsvillkor skall gälla minst 30 dagar 
efter fakturadatum.  
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§ 7 Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner i anledning av avtalet är för: 
  
LTU    Monica Johansson, 
Region Norrbotten  Kristin Bergwall, 
Boden kommun  Magnus Åkerlund, 
Luleå kommun  Carina Sammeli, 
 
Meddelande som Part avlämnat till andra Partens kontaktperson, anses ha kommit 
andra Parten tillhanda. Vid byte av kontaktperson ska övriga avtalsparter informeras. 

§ 8 Avtalsperiod 

Avtalet ska gälla från den tidpunkt då samtliga parter har undertecknat avtalet till och 
med 2024-01-01 eller till dess att samtliga doktorander har avslutat sin 
forskarutbildning. Allt detta inom den tidsram för doktorandtjänster som uppställs i 
Högskoleförordningen. 
  

§ 9 Övriga villkor  

9.1 
Part har rätt att omedelbart häva avtalet, om den andra Parten försatts i konkurs, inlett 
ackordsförhandlingar, inställt betalningarna eller ändå kan anses vara på obestånd. 
9.2 
Part har rätt att omedelbart häva avtalet om den andra Parten begår grovt avtalsbrott 
eller på annat sätt förfarit svikligt. 
9.3 
”Part har rätt att häva avtalet om den andra Parten på ett väsentligt sätt brutit mot 
avtalet och inte inom 30 dagar vidtagit rättelse från det att meddelande därom sänts till 
Parten.” 
9.4 
Om Part hindras att fullgöra prestation p.g.a. oförutsedd omständighet utanför Partens 
kontroll, är Parten befriat från skadestånd, vite och andra påföljder. Om uppdraget i 
sådant fall till väsentlig del förhindras i mer än tre månader, har den andra Parten rätt 
att häva avtalet utan ersättningsskyldighet. 
9.5 
LTU: s skadeståndsansvar är, såvida skadan inte förorsakats avsiktligt eller genom grov 
vårdslöshet, begränsat till direkt skada, som LTU förorsakat av vårdslöshet. Ansvaret 
omfattar inte indirekt skada som t.ex. utebliven inkomst, vinst eller besparing, 
produktionsbortfall, tredjemansskador eller följdskador.  
9.6 
LTU: s sammanlagda skadeståndsskyldighet, inkl ev. vite, begränsas till ett belopp som 
motsvarar 100 % av LTU:s ersättning för det initialt avtalade uppdraget. 
9.7 
Parts rätt till skadestånd, vite eller annan ersättning är förverkad, om anspråk på 
ersättning inte framställts skriftligen utan dröjsmål och senast inom tre månader från att 
ersättningsgrunden uppkommit.  
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9.8 
Uppdragsgivaren får inte på något sätt, använda Luleå tekniska universitets namn eller 
logotyper i någon form för marknadsföring, som referens eller annat, utan att först 
inhämta skriftligt tillstånd.   
9.9 
LTU är en myndighet. Vid LTU gäller därför regler om allmänna handlingars 
offentlighet. LTU kan inte sekretessbelägga handlingar i vidare utsträckning än vad som 
medges i sekretesslagen för dokument som är inkomna, upprättande och förvarade vid 
LTU.  

§ 10 Tvist 

Eventuell tvist i anledning av tillämpningen eller tolkning av detta avtal skall avgöras på 
svenska språket, enligt svensk lag vid allmän domstol. 
 
 
 
Om signering 
Avtalet är upprättat i fyra exemplar - påtecknade av rektor vid LTU, varav ett 
exemplar tillställs respektive övrig part för signering.  Parten signerar detta avtal som 
behålles. En kopia på avtalet signeras och översänds till LTU. Parterna tillställs därefter 
en elektronisk kopia av vars och ens signering genom LTU:s försorg.   
 
 
För Luleå tekniska universitet;  För Region Norrbotten;   
 
Luleå den  Luleå den  
 
 
………………………………… …………………………………….. 
Birgitta Bergvall-Kåreborn Maria Stenberg 
Rektor Regionråd 
 
 
För Luleå kommun;   För Boden kommun;   
 
Luleå den  Luleå den  
 
 
………………………………… …………………………………….. 
Niklas Nordström Inge Andersson 
Kommunalråd Kommunalråd 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-04-25

 
2017/1335-1.1.1.5

Elin Hallstensson

Förslag till beslut gällande motion om att uppmärksamma 
Nils Edén 
Ärendenr 2017/1335-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L) och Thomas Söderström (L) har inlämnat en motion om 
att uppmärksamma tidigare statsminister och liberal partiledare Nils Edén och 
hans koppling till Luleå. De föreslår kommunfullmäktige besluta att på något 
sätt uppmärksamma Edéns gärningar och hans koppling till Luleå t ex genom 
ett minnesmärke, att namnge en skola eller gata.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23 § 226 att motionen fick ställas och 
överlämnade den till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunledningsförvaltningen har begärt in yttranden från barn- och 
utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden. 

Kulturnämndens förslag
Kulturnämnden har yttrat sig och förslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med hänvisning till att en gata är uppkallad efter Nils Edén i Piteå.

Nils Edén var, som motionärerna också beskriver, ursprungligen från Piteå, 
han studerade en kort period i Luleå innan han fortsatte sina studier i 
Uppsala. 

Nils Edéns roll i den svenska politiken och betydelsen för den politiska 
demokratins genombrott är betydande. Däremot anser inte 
kulturförvaltningen att de få år Nils Edén studerade i Luleå utgör en 
tillräckligt stark anknytning för att uppmärksammas med någon form av 
minnesmärke i Luleå kommun.

Barn- och utbildningsnämndens förslag
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att 
avslå motionen avseende att namnge en skola efter Nils Edén. Nämnden har 
inte lämnat några synpunkter avseende att namnge gator och minnesmärken 
efter Nils Edén. 

När barn- och utbildningsförvaltningen namnger en skola så finns ofta en 
anknytning till platsen, stadsdelen eller liknande. Elevers delaktighet är viktig 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-04-25

 
2017/1335-1.1.1.5

Elin Hallstensson

i sammanhanget och ett exempel på det är Sunderbyskolan. Skolan fick sitt 
namn när elever i Sunderbyn fick lämna förslag på namn och därefter rösta. 
Namnet har ju också en direkt anknytning till byns namn – Sunderbyn. 
Därefter har barn- och utbildningsnämnden beslutat om skolans namn. 

Stadsbyggnadsnämndens förslag
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen om att namnge en gata efter Nils Edén, då det redan finns en gata 
vid namn Edénsvägen i Råneå. 

Stadsbyggnadsnämndens namnberedningskommitté har berett ärendet och 
föreslår att motionen avslås. Man ska undvika namn som kan medföra 
förväxlingsrisk, både i tal och i skriftlig form, enligt riktlinjer för Luleå 
kommuns ortnamnsverksamhet och adressättning. I Råneå finns en gata vid 
namn Edénsvägen, uppkallad efter namnen.

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 
motionen med hänvisning till nämndernas förslag. 

Beslutsunderlag
 Motion från Liberalerna gällande uppmärksammande av Nils Edén, 

KLF Hid: 2017.7174
 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-10-23 § 226

KLF Hid: 2017.7861
 Kulturnämndens protokoll 2018-03-22 § 29, KLF Hid: 2018.2972
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-03-23 § 38, 

KLF Hid: 2018.3196
 Stadsbyggnadsnämndens protokoll 2018-03-22 § 63, 

KLF Hid: 2018.3029

Elin Hallstensson
Nämndsekreterare
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2018-03-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 63

Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans 
koppling till Luleå
Ärendenr 2017/1817-1.1.1.5

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå motionen om att namnge en gata 
efter Nils Edén, då det redan finns en gata vid namn Edénsvägen i Råneå.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2017-10-23, § 226, beslutat överlämna motionen till 
stadsbyggnadsnämnden för beredning och beslut.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att 
avslå motionen, då det redan finns en gata vid namn Edénsvägen i Råneå. 
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Thomas Söderström (L) och Thomas Olofsson (L) föreslår i en motion att Nils 
Edén, som betytt mycket för Luleå bör uppmärksammas, exempelvis genom 
att kommunen namnger en gata efter honom.

För 100 år sedan, 1917 blev Nils Edén Sveriges statsminister. Han föddes i 
Piteå och under en tid studerade han på Läroverket i Luleå.

Namnberedningskommittén har berett ärendet och föreslår att motionen avslås. 
Man ska undvika namn som kan medföra förväxlingsrisk, både i tal och i 
skriftlig form, enligt riktlinjer för Luleå kommuns ortnamnsverksamhet och 
adressättning. I Råneå finns en gata vid namn Edénsvägen, uppkallad efter 
namnen, komministern Nils Edén, född 1796, som verkade i Råneå 1835–1878.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets 
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Yttrande 2018-01-17, SBF hid 2018.1333
Karta (bilaga), SBF hid 2018.1334
Beslut KF § 226 2017-10-23 (bilaga), SBF hid 2017.6385
Motion, Liberalerna (bilaga), KLF änr 2017/1335, SBF hid 2018.6384

Beslutet skickas till
Namnberedningskommittén, enligt sändlista
Kommunledningsförvaltningens kansli
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 38

Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans 
koppling till Luleå
Ärendenr 2017/741-1.1.1.5

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

- Avslå motionen avseende att namnge en skola efter Nils Edén.
- Inte lämna några synpunkter avseende att namnge gator och 

minnesmärken efter Nils Edén.

Reservation
Thomas Söderström (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L) och Thomas Söderström (L) har inlämnat en motion om 
att uppmärksamma tidigare statsminister och liberal partiledare Nils Edén och 
hans koppling till Luleå. De föreslår kommunfullmäktige besluta att på något 
sätt uppmärksamma Edéns gärningar och hans koppling till Luleå t ex genom 
ett minnesmärke, att namnge en skola eller gata.

När barn- och utbildningsförvaltningen namnger en skola så finns ofta en 
anknytning till platsen, stadsdelen eller liknande. Elevers delaktighet är viktig 
i sammanhanget och ett exempel på det är Sunderbyskolan. Skolan fick sitt 
namn när elever i Sunderbyn fick lämna förslag på namn och därefter rösta. 
Namnet har ju också en direkt anknytning till byns namn – Sunderbyn. 
Därefter har barn- och utbildningsnämnden beslutat om skolans namn

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att anknytning till platsen 
bibehålls i framtida beslut om namn på förskolor och skolor och att 
delaktighet bland elever prioriteras vid namngivning av skolor. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att avslå motionen avseende att namnge en skola efter Nils Edén samt 
att inte lämna några synpunkter avseende att namnge gator och 
minnesmärken efter Nils Edén. 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att avslå 
motionen avseende att namnge en skola efter Nils Edén samt att inte lämna 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

några synpunkter avseende att namnge gator och minnesmärken efter Nils 
Edén.

Sammanträdet
Thomas Söderström (L) reserverar sig mot arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 12, 2018-03-01
Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans koppling till Luleå
Protokollsutdrag KF § 226, 2017-10-23

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, chef serviceenheten, lokalcontroller
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2018-03-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 29

Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans 
koppling till Luleå
Ärendenr 2017/218-1.1.1.5

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L) och Thomas Söderström (L) har inlämnat en motion om 
att uppmärksamma tidigare statsminister och liberal partiledare Nils Edén och 
hans koppling till Luleå. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 
att på något sätt uppmärksamma Edéns gärningar och hans koppling till 
Luleå, t.ex. genom ett minnesmärke, att namnge en skola eller en gata. 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att 
avslå motionen. 

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beskrivning av ärendet
Nils Edén var, som motionärerna också beskriver, ursprungligen från Piteå, 
han studerade en kort period i Luleå innan han fortsatte sina studier i 
Uppsala. 

Nils Edéns roll i den svenska politiken och betydelsen för den politiska 
demokratins genombrott är betydande. Däremot anser inte 
kulturförvaltningen att de få år Nils Edén studerade i Luleå utgör en 
tillräckligt stark anknytning för att uppmärksammas med någon form av 
minnesmärke i Luleå kommun.

En gata är uppkallade efter Nils Edén i Piteå, någonting som även 
motionärerna uppmärksammat.

Sammanträdet
Emmeli Nybom (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2018-03-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

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

Beslutsunderlag
Motion, statsministern som ”glömdes bort”, 2017-10-19.
Kommunfullmäktige § 226 2017-10-23, Motion om att uppmärksamma Nils 
Edén och hans koppling till Luleå.
Yttrande, motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans koppling till 
Luleå, dokumentid: 354615

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2017-10-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 226

Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans 
koppling till Luleå
Ärendenr 2017/1335-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den 
till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L) och Thomas Söderström (L) har inlämnat en motion om 
att uppmärksamma tidigare statsminister och liberal partiledare Nils Edén och 
hans koppling till Luleå. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta 
att på något sätt uppmärksamma Edéns gärningar och hans koppling till 
Luleå, t.ex. genom ett minnesmärke, att namnge en skola eller en gata. 

Beslutsunderlag
 Motion, KLF Hid: 2017.7174
 Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, KLF Hid:2017.7229

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli
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Statsministern som ”glömdes bort”!
För 100 år sedan, 1917 blev Nils Edén Sveriges statsminister. Nils Edén föddes i Piteå och under en tid 
studerade han på Läroverket i Luleå.  Edèn är en av Sveriges viktigaste statsministrar, han var högst 
central i hur den svenska demokratiseringen utvecklades. 

Nils Edén var statsminister och Liberalernas partiledare, på den tiden såg han till att trotsa kungen och 
möjliggöra för att socialdemokrater också kunde räknas som demokrater bland dåtidens höger och få 
en plats i svensk politik. 

Tillsammans med Socialdemokraternas stöd drev Liberalerna och Nils Edén igenom rekordmånga 
liberala reformer såsom; allmän rösträtt (för både män och kvinnor), parlamentarism och en lång rad 
välfärdsreformer, 8 timmars arbetsdag, en ny fattigvårdslag där kommunerna bl.a. fick ansvaret för 
bistånd till människor som av olika anledningar inte klarade av sin försörjning, utvidgad 
arbetsolycksfallsförsäkring, giftermålsbalk som gjorde att även gifta kvinnor blev myndiga och att 
Sverige gick med i Nationernas förbund. 

Han satte grunden för den fortsatta utvecklingen av Sverige och skapade grunden för vår moderna 
demokrati. 

Nils Edén bör enligt oss få mer uppmärksamhet än en gata i Piteå uppkallad efter sig i Norrbotten. Vi 
kommer föreslå Luleå kommunfullmäktige att Nils Edén på något sätt bör uppmärksammas i Luleå, det 
kan vara att en skola uppkallas efter honom eller att kommunen på annat sätt att uppmärksamma hans 
gärningar. Edén studerade nämligen vid läroverket i Luleå innan han flyttade till Uppsala för fortsatt 
karriär. 

Att hedra den moderna demokratins statsminister och beslutet om införande av allmän och lika rösträtt 
för kvinnor och män år 1918 (som fick genomslag i 1921 års val) är en viktig signal i tider som denna 
där populister sprider sig från både höger och vänster.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att på något sätt uppmärksamma Edéns gärningar och hans koppling till Luleå. Det kan vara 

ett minnesmärke, namnge en skola eller gata. 

Luleå 2017-10-19

Thomas Söderström (L) Thomas Olofsson (L)
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-12

 
2018/75-1.5.2.1

Monica Lindholm

Förslag till beslut gällande redovisning av handläggning av 
medborgarförslag per 22 april 2018
Ärendenr 2018/75-1.5.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 35 §) stadgas följande:

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning.”

Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningen 
upprättat bifogad förteckning över handläggningen av medborgarförslag. 
Föregående redovisning lämnades i september 2017.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige godkänna upprättad 
förteckning över handläggningen av medborgarförslag.

Beslutsunderlag
 Redovisning av handläggningen av medborgarförslag per april 2018

Monica Lindholm
Registrator
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FÖRTECKNING – MEDBORGARFÖRSLAG Våren 2018

Avsändare/
sammanträde

Ärendemening/ärendenummer Beslutande styrelse/nämnd Anmärkning

KF 2015-05-25 § 139 Medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer
KLF 2015/604-008

Kommunstyrelsen KS 2018-02-12 § 31

KF 2016-10-24 § 234 Medborgarförslag om att nyttja återvinningen för att 
hämta och köpa material och inventarier från förskolan 
KLF 2016/1218-1.5.2.1

Kommunstyrelsen Återremitterat till AMF enligt 
KSAU 2017-08-14 § 222

KF 2017-01-30 § 15 Medborgarförslag om att inrätta omklädningsrum med 
dusch på Ormbergets friluftsområde 
KLF 2016/1680-1.5.2.1

Kommunstyrelsen Ärendet är återremitterat till 
fritidsnämnden januari 2018

KF 2017-02-27 § 39 Medborgarförslag om laddningsplatser för elcyklar
KLF 2017/126-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-10-26, § 162

KF 2017-02-27 § 36 Medborgarförslag om en linbana på Avanskolans 
skolgård
KLF 2017/214-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-11-23 § 192

KF 2017-04-24 § 94 Medborgarförslag om att sätta upp skyltar som 
uppmanar hundägare att ta upp hundbajset
KLF 2017/235-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-10-26 § 153

KF 2017-03-27 § 62 Medborgarförslag om en hiss på blackis i Svartöstan
KLF 2017/314-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-11-23 § 189

KF 2017-03-27 § 57 Medborgarförslag om att uppmärksamma bron över 
Holmsundet gamla Riksväg 13 från Luleå till 
Haparanda 
KLF 2017/386-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-10-26, § 155

KF 2017-03-27 § 58 Medborgarförslag om hundpark i Svartöstaden Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-09-28 § 135
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KLF 2017/397-1.5.2.1

KF 2017-03-27 § 60 Medborgarförslag om att utveckla en plan för hur man 
använder raketer under nyårsfirande
KLF 2017/408-1.5.2.1

Kommunfullmäktige KF 2017-12-18 § 270

KF 2017-04-24 § 83 Medborgarförslag om ett skidspår på Mjölkuddsberget
KLF 2017/425-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 20185-01-24 § 7

KF 2017-04-24 § 84 Medborgarförslag om att göra Gråsjälören till ett 
sommar- och vinterresmål
KLF 2017/431-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2017-12-04 § 264

KF 2017-04-24 § 85 Medborgarförslag om moderna webbkameror med 
utsikt över vackra Luleåvyer 
KLF 2017/432-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2017-11-06 § 242

KF 2017-04-24 § 86 Medborgarförslag om att starta upp det nationella 
programmet ”Hälsa, vård och omsorg” inom 
gymnasiesärskolan 
KLF 2017/449-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

KF 2017-04-24 § 87 Medborgarförslag om utegym i Råneå 
KLF 2017/477-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2017-09-27 § 99

KF 2017-04-24 § 88 Medborgarförslag avseende arbetstidsförkortning 
KLF 2017/519-1.5.2.1

Kommunfullmäktige KF 2017-10-23 § 201

KF 2017-04-24 § 89 Medborgarförslag om att ge gatumusiken en chans 
KLF 2017/521-1.5.2.1

Kulturnämnden

KF 2017-04-24 § 90 Medborgarförslag om miljövänlig gör-det-själv 
tvättomat utomhus 
KLF 2017/527-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2017-12-04 § 265
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KF 2017-04-24 § 91 Medborgarförslag om att kommunfullmäktiges 
ledamöter besöker landsbygden för att få 
lokalkännedom 
KLF 2017/535-1.5.2.1

Kommunfullmäktige KF 2018-02-26 § 63

KF 2017-04-24 § 106 Medborgarförslag om bättre tillgång till Äventyrshallen 
i Hälsans hus 
KLF 2017/584-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2017-12-04 § 262

KF 2017-05-22 § 107 Medborgarförslag om en stimulerande skolgård för 
äldre elever på Boskataskolan
KLF 2017/645-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-02-12 § 33

KF 2017-05-22 § 108 Medborgarförslag om upprustning av Boskataskolans 
fotbollsplan
KLF 2017/651-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-05-22 § 110 Medborgarförslag om bullerplank efter väg 596 genom 
Sinksundet
KLF 2017/721-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-10-26, § 159

KF 2017-05-22 § 112 Medborgarförslag om övergångsställe på väg 596 
genom Sinksundet 
KLF 2017/722-1.5.2.1

Stadsbyggnadsförvaltningen SBN 2017-10-26, § 157

KF 2017-06-19 § 119 Medborgarförslag om att ploga upp till ankdammen på 
Östermalm 
KLF 2017/740-1.5.2.1

Stadsbyggnadsförvaltningen SBN 2017-10-26 § 154

KF 2017-06-19 § 144 Medborgarförslag om att enkelrikta Stationsgatan 
mellan Prästgatan och Kungsgatan 
KLF 2017/793-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-10-26 § 160

KF 2017-06-19 § 145 Medborgarförslag om projekt för att främja cykling 
vintertid 

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-10-26 § 161
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KLF 2017/830-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 167 Medborgarförslag om att etablera bussförbindelse 
mellan Luleå C och Svartöbrinken via 
Malmhamnsvägen
KLF 2017/865-1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-03-12 § 82

KF 2017-06-19 § 156 Medborgarförslag om trygghetsboende i före detta 
Kvarnåskolan
KLF 2017/887-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-08-28 § 168 Medborgarförslag om att anlägga våtmarksområde i 
Råneå
KLF 2017/894-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-08-28 § 169 Medborgarförslag angående behov av en fungerande 
organisation för elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar samt för elever med liknande 
svårigheter utan diagnos 
KLF 2017/949-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

KF 2017-08-28 § 170 Medborgarförslag om muddring och påfyllning av 
sand på badplatsen vid Tunastrand 
KLF 2017/971-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-02-22 § 41

KF 2017-08-28 § 171 Medborgarförslag om utveckling av sportverksamheten 
på isen vintertid
KLF 2017/982-1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2017-12-20 § 126

KF 2017-08-28 § 172 Medborgarförslag om utveckling av bortkörning av snö 
till snötippen
KLF 2017/983-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2017-12-14 § 206

KF 2017-08-28 § 173 Medborgarförslag om förbindelse till Sandön över 
Tjuvholmssundet

Fritidsnämnden FN 2017-12-20 § 127
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KLF 2017/984-1.5.2.1

KF 2017-08-28 § 174 Medborgarförslag om påfyllnad av sand på alla Luleå 
kommuns informella badplatser
KLF 2017/990-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-02-22 § 40

KF 2017-08-28 § 175 Medborgarförslag om att omvandla grusplan utanför 
dagiset på Charlottendal till en multisportarena
KLF 2017/1020-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-08-28 § 179 Medborgarförslag om gratis bussresor för personer 
äldre än 70 år
KLF 2017/1031- 1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-08-28 § 178 Medborgarförslag om nedsatt pris på månadskort på 
LLT för personer med funktionshinder
KLF 2017/1045 -1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-03-12 § 81

KF 2017-08-28 § 185 Medborgarförslag om utplacering av badbryggor i 
centrala Luleå
KLF 2017/1060 -1.5.2.1

Fritidsnämnden FN 2017-12-20 § 125

KF 2017-09-25 § 210 Medborgarförslag om kulturtransporter från sörbyarna 
till Luleå centrum
KLF 2017/1071 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-09-25 § 191 Medborgarförslag om muddring i Furufjärden 
KLF 2017/1133 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-02-12 § 32

KF 2017-09-25 § 192 Medborgarförslag om att bygga en kallvattenpool på 
Hertsö badhus
KLF 2017/1134 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2017-12-04 § 263

KF 2017-10-23 § 209 Medborgarförslag om att sätta upp bås i dusch på 
skolor, idrottshallar och badhus för att förhindra 

Kommunstyrelsen
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trakasserier
KLF 2017/1146-1.5.2.1

KF 2017-10-23 § 212 Medborgarförslag om att sätta belysning på en kulle 
som används för vinteraktiviteter i Gammelstad
KLF 2017/1151 – 1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-10-23 § 211 Medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken i Luleå 
kommun med pendeltåg till Luleås förorter 
KLF 2017/1152 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-09-25 § 193 Medborgarförslag om att bygga omklädningsrum vid 
Ersnässkolan 
KLF 2017/1156 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-10-23 § 207 Medborgarförslag om namnändring för postadress 
Sandnäset vägen
KLF 2017/1175 – 1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-10-23 § 208 Medborgarförslag om att införa tillfälliga trafikhinder i 
Sinksundet under badsäsongen
KLF 2017/1191-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-03-22 § 60

KF 2017-10-23 § 213 Medborgarförslag om upprustning av Teknikergatan 
KLF 2017/1217 – 1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-01-24 § 11

KF 2017-10-23 § 214 Medborgarförslag om att bygga en bro mellan 
Björkskatan och Hällbacken
KLF 2017/1252-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-11-20 § 235 Medborgarförslag om utredning av avfallshanteringen i 
Sunderbyn
KLF 2017/1282-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-10-23 § 236 Medborgarförslag om att arbeta två-skift på gatu- och Kommunstyrelsen
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vägprojekt kommande säsong
KLF 2017/1283-1.5.2.1

KF 2017-11-20 § 234 Medborgarförslag om utökad parkeringsyta vid 
Pontusbadet och Luleå Energi Arena och ett 
övergångsställe över Gammelstadsvägen mellan 
Robertsviksgatan och Skomakargatan
KLF 2017/1303 – 1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-03-22 § 62

KF 2017-11-20 § 237 Medborgarförslag om förlängning av kaj och 
uppförande av båthusstugor i Norra hamn
KLF 2017/1322-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-11-20 § 238 Medborgarförslag om bevakat övergångsställe över 
Björsbyvägen
KLF 2017/1346-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-01-24 § 12

KF 2017-11-20 § 241 Medborgarförslag om att öppna upp en bilväg mellan 
Hällbacken och Björkskatan
KLF 2017/1351-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden SBN 2018-03-22 § 61

KF 2017-11-20 § 239 Medborgarförslag om placering av Hertsö badhus
KLF 2017/1359 – 1.5.2.1

Kommunstyrelsen KS 2018-03-12 § 80

KF 2017-12-18 § 273 Medborgarförslag gällande personer med 
funktionsnedsättnings möjlighet att välja daglig 
verksamhet som har inriktning djur
KLF 2017/1380-1.5.2.1

Socialnämnden SN 2018-03-23 § 62

KF 2017-11-20 § 240 Medborgarförslag om att röja träd och buskar vid 
rondeller
KLF 2017/1427-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-12-18 § 272 Medborgarförslag om hur isbanan i Luleå kan göras 
mer användbar

Fritidsnämnden FN 2018-02-28 § 27
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KLF 2017/1450-1.5.2.1

KF 2017-12-18 § 274 Medborgarförslag om att byta ut nyårsraketer till 
lasershow i Luleå centrum
KLF 2017/1479--1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-12-18 § 38 Medborgarförslag om att inrätta priset ”Årets 
nyckelperson” 
KLF 2017/1481-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2017-12-18 § 275 Medborgarförslag om hjälp med plogning av snökarm 
för personer äldre än 70 år
KLF 2017/1503 – 1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-12-18 § 277 Medborgarförslag om slalompark till Ormberget
KLF 2017/1523 –1.5.2.1

Fritidsnämnden

KF 2017-12-18 § 276 Medborgarförslag om att skapa äventyrsstigar med 
olika svårighetsgrader
KLF 2017/1540-1.5.2.1

Fritidsnämnden

KF 2018-01-29 § 8 Medborgarförslag om naturgym i Södra Sunderbyn
KLF 2017/1597-1.5.2.1

Fritidsnämnden

KF 2018-01-29 § 9 Medborgarförslag om att utöka Sunderbyns elljusspår 
med ett sjukilometersspår
KLF 2017/1599-1.5.2.1

Fritidsnämnden

KF 2018-01-29 § 10 Medborgarförslag om förlängning av befintlig cykelväg 
mellan Bergnäset och Kallax till Antnäs
KLF 2017/1615-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden (2018-
02-15 vidarebef. till Trafikverket)

SBF meddelar  2018-02-15 att 
det är Trafikverket som ska hand-
lägga detta

KF 2018-01-29 § 24 Medborgarförslag om mer dekorativ belysning i Norra 
hamn
KLF 2017/1643-1.5.2.1

Kommunstyrelsen
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KF 2018-01-29 § 11 Medborgarförslag om att bygga en rondell efter 
Bergnäsbron på sidan mot stan
KLF 2017/1647-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-01-29 § 12 Medborgarförslag om belysning och grillplats på 
Östermalm
KLF 2017/1652-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-01-29 § 13 Medborgarförslag gällande ombyggnation av 
busshållplatser vid Mjölkudden m.fl. platser
KLF 2017/1653-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-01-29 § 14 Medborgarförslag om att bredda utfarten ur rondellen 
vid Kulturens Hus mot gymnasiebyn
KLF 2017/1658-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-01-29 § 16 Medborgarförslag om att sätta upp belysning mellan 
Trolltjärn och Trollstigen, Bergnäset
KLF 2017/1659-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-01-29 § 15 Medborgarförslag om att förbättra trafiksituationen vid 
Hermelinsparken
KLF 2017/1662-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-01-29 § 17 Medborgarförslag om förändrat sätt att läsa kurser på 
gymnasiet
KLF 2017/1663-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

KF 2018-01-29 § 18 Medborgarförslag om basketplaner på Notviken och 
Mjölkudden
KLF 2017/1664-1.5.2.1

Fritidsnämnden

KF 2018-01-29 § 19 Medborgarförslag om att bygga padelplaner utomhus
KLF 2017/1665-1.5.2.1

Fritidsnämnden
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KF 2018-01-29 § 20 Medborgarförslag om att förbjuda rökning på allmänna 
platser
KLF 2017/1666-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2018-01-29 § 21 Medborgarförslag om att flytta på rökområdet vid 
busshållplatsen på Smedjegatan
KLF 2017/1667-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-01-29 § 22 Medborgarförslag om inomhusfotbollsplan i Råneå
KLF 2017/1668-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2018-01-29 § 23 Medborgarförslag om att bygga flera idrottshallar
KLF 2017/1670-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2018-01-29 § 25 Medborgarförslag om att bygga en skoterparkering 
längs isbanan i Norra hamn
KLF 2017/1671-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-01-29 § 26 Medborgarförslag om att köra fler bussturer till Rutvik 
och Karlsvik
KLF 2017/1672-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-01-29 § 27 Medborgarförslag om att upprätta busslinje mellan 
Kyrkbyn och Centrum 
KLF 2017/1675-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-01-29 § 28 Medborgarförslag om ny busslinje med linjesträckning 
Centrum-Notviken- Porsön-Notviken-Centrum
KLF 2017/1676-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-01-29 § 29 Medborgarförslag om fler nattbussturer
KLF 2017/1677-1.5.2.l1

Kommunstyrelsen

KF 2018-01-29 § 30 Medborgarförslag om att utöka tidtabellen för linje 8 Kommunstyrelsen
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KLF 2017/1678-1.5.2.1

KF 2018-01-29 § 31 Medborgarförslag om att förlänga busslinje 10 från 
Storheden till Karlsvik
KLF 2017/1679-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-01-29 § 32 Medborgarförslag om utökade bussturer till Sörbyarna
KLF 2017/1681-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF2018-01-29 § 33 Medborgarförslag om mer varierat utbud av vegetarisk 
och fläskfri kost i skolmaten
KLF 2017/1683-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

KF 2018-01-29 § 34 Medborgarförslag om minskat utbud av vegetarisk kost 
i skolan
KLF 2017/1684-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

KF 2018-01-29 § 1 Medborgarförslag om städning i kommunens 
idrottshallar
KLF 2017/1685-1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning
och har vidarebefordrats som
synpunkt till
stadsbyggnadsförvaltningen

KF 2018-01-29 § 35 Medborgarförslag om utegym i centrala Luleå
KLF 2017/1686-1.5.2.1

Fritidsnämnden

KF 2018-01-29 § 1 Medborgarförslag om att åtgärda brister vid 
basketplanen på Mjölkudden
KLF 2017/1687-1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning
har vidarebefordrats som synpunkt
till Lulebo

KF 2018-02-26 § 67 Medborgarförslag om att bredda Storhedsvägen 
KLF 2017/1688-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-02-26 § 65 Medborgarförslag om anpassning av busstider för 
resande med Länstrafiken
KLF 2017/1690-1.5.2.1

Kommunstyrelsen
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KF 2018-01-29 § 1 Medborgarförslag om grusvägar i Mjöfjärden
KLF 2017/1691-1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning
och har vidarebefordrats till
Trafikverket

KF 2018-01-29 § 1 Medborgarförslag om utmärkning av historisk plats, 
valvbron mellan Porsön och Björsbyn
KLF 2017/1695-1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning
då snarlikt förslag har behandlats 
tidigare med beslut i SBN
2017-10-26 § 155

KF 2018-01-29 § 37 Medborgarförslag om upprustning av 
Rödklöverstigens lekplats
KLF 2018/47-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-01-29 § 36 Medborgarförslag om datumparkering på Sjögatan
KLF 2018/95-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-01-29 § 1 Medborgarförslag om trafiksituationen vid 
Residensgatan
KLF 2018/109-1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning
då snarlikt förslag behandlats på 
fullmäktige 2018-01-29,
KLF 2017/1662

KF 2018-01-29 § 1 Medborgarförslag om övergångsställe på 
Residensgatan
KLF 2018/110-1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning
då snarlikt förslag behandlats
på fullmäktige 2018-01-29,
KLF 2017/1662

KF 2018-01-29 § 1 Medborgarförslag om rondell efter Bergnäsbron
KLF 2018/112-1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning 
då snarlikt förslag behandlats på
fullmäktige 2018-01-29, 
KLF 2017/1643

KF 2018-01-29 § 1 Medborgarförslag om rondell vid Varvet
KLF 2018/113-1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning
då snarlikt förslag behandlats på
fullmäktige 2018-01-29,
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KLF 2017/1643
KF 2018-02-26 § 69 Medborgarförslag om utredning och förändring av 

Porsövägen
KLF 2018/154-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-02-26 § 71 Medborgarförslag om att göra en nedfart till isvägen 
från Lusthuset på Tuna 
KLF 2018/178-1.5.2.1

Fritidsnämnden

KF 2018-02-26 § 70 Medborgarförslag om gratis bussturer för LTU 
studerande
KLF 2018/188-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

Meddelas 
KF 2018-02-26 § 46

Medborgarförslag om utomhusgym i Sunderbyn
KLF 2018/192-1.5.2.1

Fritidsnämnden Avskrivits från vidare handläggning
då liknande förslag behandlats på
fullmäktige 2018-01-29,
KLF 2017/1597

KF 2018-02-26 § 72 Medborgarförslag om att bygga vindskydd och eldstad 
på Tomholmen
KLF 2018/193-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-02-26 § 73 Medborgarförslag om samma rabatt på busskort för 
personer med sjukersättning som för ålderspensionärer
KLF 2018/211-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2018-02-26 § 64 Medborgarförslag om att inrätta tjänst med ansvar för 
sociala aktiviteter inom kommunens äldreboenden
KLF 2018/216-1.5.2.1

Socialnämnden

KF 2018-02-26 § 75 Medborgarförslag om genomgång av musikinstrument 
och -anläggningar på vård- och omsorgsboenden
KLF 2018/217-1.5.2.1

Socialnämnden

KF 2018-02-26 § 74 Medborgarförslag om fler lokala bussturer mellan 
klockan 05.00 och 06.00

Kommunstyrelsen
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KLF 2018/221-1.5.2.1

Meddelas 
KF 2018-02-26

Medborgarförslag om att se över trafiksäkerheten på 
bron vid ICA Nära på Bensbyvägen
KLF 2018/219 -1.5.2.1

Avskrivits från vidare handläggning,
vidarebefordrat till Trafikverket

KF 2018-02-26 § 66

KF 2018-03-26 § 96

Medborgarförslag om att upprätta bilparkering med 
motorvärmare vid den nedlagda Kläppenskolan
KLF 2018/223-1.5.2.1

Medborgarförslag om samma villkor för 
lokaltrafiksrabatt för samtliga CSN-berättigade 
KLF 2018/220-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsen

KF 2018-03-26 § 94 Medborgarförslag om upprustning av lilla båthamnen
i Södra Sunderbyn
KLF 2018/262-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2018-03-26 § 95 Medborgarförslag om feriejobb på skärgårdsöarna
KLF 2018/311-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

Meddelas
KF 2018-03-26 § 80

KF 2018-04-23 

KF 2018-04-23

Medborgarförslag om utökade bussturer på söndagar 
mellan Rutvik och Centrum
KLF 2018/377-1.5.2.1

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning och 
fartkamera korsningen till Ormberget
KLF2018/391-1.5.2.1

Medborgarförslag om minnesmärke över Per 
Clementsson
KLF 2018/486-1.5.1.2

Avskrivits från vidare handläggning
då liknande förslag behandlats på
fullmäktige 2018-01-29,
KLF 2017/1672
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KF 2018-04-23 
Medborgarförslag om att göra torget i Gammelstad till 
bilfri zon 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-12

 
2018/76-1.1.1.5

Monica Lindholm

Förslag till beslut gällande redovisning av handläggning av 
motioner per april 2018
Ärendenr 2018/76-1.1.1.5

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

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 35 §) stadgas följande.

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt 
att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 
handläggning.”

Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningen 
upprättat bifogad förteckning över handläggningen av motioner. Föregående 
redovisning lämnades i september 2017.

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige att godkänna upprättad 
förteckning över handläggningen av motioner.

Beslutsunderlag
 Redovisning av handläggning av motioner per april 2018

Monica Lindholm
Registrator
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FÖRTECKNING – MOTIONER Våren 2018

Avsändare/
sammanträde

Ärendemening/
diarienummer

Remissinstans Anmärkning Beslut KF

Miljöpartiet 
KF 2016-06-20 § 172

Om storskalig termometer
2016/747-1.1.1.5

Tillväxtkontoret
Stadsbyggnads-
förvaltningen

2017-11-20 § 231

Kristdemokraterna
KF 2017-02-27 § 37

Om lika villkor vid 
användande av fordon i 
tjänsten
2017/271-1.1.1.5

Personalkontoret Beslut tas i KF 2018-04-23

Miljöpartiet de gröna
KF 2017-04-24 § 82

Om högre kvalitetskrav på 
beslutsunderlag
2017/559-1.1.1.5

Kvalitet & 
samhällsutveckling

Påminnelse 2018-04-03

Rättvisepartiet
KF 2017-04-24 § 96

Om ensamkommande 
flyktingbarn
2017/610-1.1.1.5

Arbetsmarknadsförvalt-
ningen
Barn- och 
utbildningsförvaltningen

2018-01-29 § 3

Centerpartiet
KF 2017-05-22 § 113

Om samordnad 
varudistribution i Luleå 
2017/728-1.1.1.5

Inköpskontoret Inköp har begärt förlängd 
svarstid under april 2018

Centerpartiet
KF 2017-05-22 § 114

Om valfrihet i hemtjänsten
2017/729-1.1.1.5

Socialnämnden
Kommunala 
pensionärsrådet

Behandlad i socialnämnden 
2018-04-13

Kristdemokraterna
KF 2017-06-19 § 142

Om åtgärder för att minska 
antalet självmord och 

Barn- och 
utbildningsnämnden

Behandlas i 
Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-05-07
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självmordsförsök bland 
unga
2017/842-1.1.1.5

Liberalerna
KF 2017-06-19 § 143

Om att införa 
trygghetsvakter i Luleå
2017/850-1.1.1.5

Kvalitet & 
samhällsutveckling

2018-02-26 § 52

Rättvisepartiet
KF 2017-06-19 § 155

Om mötesplatser
2017/884-1.1.1.5

Kvalitet & 
samhällsutveckling

Beräknas behandlas i KSAU 
2018-05-21

Liberalerna
KF 2017-08-28 § 181

Om att uppdatera 
fullmäktige
2017/1063-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges 
presidium

Påminnelse 2018-04-04

Liberalerna
KF 2017-08-28 § 180

Om äldreombudsman
2017/1064-1.1.1.5

Kommunala 
pensionärsrådet
Socialnämnden

Beslut tas av KF 2018-04-23 

Vänsterpartiet
KF 2017-09-25 § 194

Om klimatkompensation 
på tjänsteresor
2017/1163-1.1.1.5

Kommunlednings-
förvaltningen

Behandlas i KSAU 2018-05-
07

Centerpartiet
KF 2017-10-23 § 216

Om utredning hur alla barn 
i skolan kan få likvärdiga 
chanser att nå 
kunskapsmålen
2017/1326 – 1.1.1.5

Barn- och utbildnings-
nämnden

Liberalerna
KF 2017-10-23 § 226

Om att uppmärksamma 
Nils Edén och hans 
koppling till Luleå
2017/1335-1.1.1.5

Kulturnämnden 
Barn- och utbildnings-
nämnden
Stadsbyggnadsnämnden

Behandlas i KSAU 2018-05-
07

Centerpartiet Om nolltolerans mot mutor Kommunlednings-
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KF 2017-12-18 § 290 och korruption
2017/1602-1.1.1.5

förvaltningen

Miljöpartiet de gröna
KF 2018-01-29 § 44

Om Ormbergets 
friluftsanläggning
2018/141-1.1.1.5

Fritidsnämnden

Vänsterpartiet
KF 2018-03-26 § 91

Om Smedjegatan
2018/353-1.1.1.5

Kvalitet & 
samhällsutveckling och
LLT

Rättvisepartiet
KF 2018-03-26 § 92

Om avgiftsfri simskola
2018/418-1.1.1.5

Fritidsnämnden

Rättvisepartiet
KF 2018-03-26 § 93

Om kommunalt 
bostadsbyggande och 
kommunalt byggbolag
2018/419-1.1.1.5

Lulebo

Kristdemokraterna
KF 2018-03-26 § 100

Om uppsökande 
hälsofrämjande verksamhet
2018/443-1.1.1.5

Socialnämnden

Kristdemokraterna
KF 2018-03-26 § 101

Om gemensam 
handlingsplan vid hot, våld 
och kränkningar
2018/444-1.1.1.5

Barn-och 
utbildningsnämnden i 
samråd med 
socialnämnden

Liberalerna
KF 2018-03-26 § 102

Om ungdomsfullmäktige
2018/477-1.1.1.5

Kvalitet & 
samhällsutveckling 
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-04-25

 
2018/640-2.8.0.3

Elisabeth Qvarnström

Information från polisen om hot och våld mot 
förtroendevalda
Ärendenr 2018/640-2.8.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Polisen informerar om hot och våld mot förtroendevalda.

Innehåll
- Polismyndighetens uppgift
- Tillståndsgivning
- Demonstrationer
- Våldsbejakande extremism
- Samarbete med andra myndigheter
- Personsäkerhet för dig som är förtroendevald 

Tidsåtgången är ca 1,5 timmar inklusive dialog och frågor.

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

173


	Kallelse förstasida
	Information om kundcenter
	Information om kundcenter

	Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07
	Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-07

	Grafisk profil för lokalen Lillan
	Grafisk profil Lillan
	Förslag till ny logo för Lillan
	Exempel på webbsida för Lillan  

	Hantering av anslaget folkhälsoinsatser
	Förslag till beslut gällande hantering av anslaget folkhälsoinsatser
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2017-01-30
Utvärdering av Medel för särskilda folkhälsosatsningar i Luleå kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Avtal om fastighetsreglering berörande Porsön 1:3 och Porsön 1:416
	Förslag till beslut gällande avtal om fastighetsreglering rörande Porsön 1:3 och Porsön 1:416
	Sida 1
	Sida 2

	Avtal om fastighetsreglering ber Porsön 1.3 och Porsön 1.416
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13


	Finansiering av projekt Kulturlänken
	Finansiering av projekt Kulturlänken
	Reviderad ansökan När människor möts sker integration i praktiken
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	Kulturnämndens beslut gällande Kulturlänken
	Sida 1
	Sida 2


	Bidrag för genomförande av Singing People Together 2018
	Finansiering av den internationella körfestivalen Singing People Together 2018
	Projektbeskrivning för genomförande av den internationella körfestivalen "Singing People Toghether" 22 -28 oktober 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12


	Projektmedel avseende social innovation 2018 
	Förslag till beslut gällande finansiering av projekt avseende social innovation
	Sida 1
	Sida 2

	Ansokan om projektmedel avseende social innovation 2018 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7


	Motion (V) om kommunintern klimatkompensation på tjänsteresor
	Förslag till beslut gällande motion om kommunintern klimatkompensation
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Motion från vänsterpartiet om kommunintern klimatkompensation på tjänsteresor
	Beslut KF 2017-09-25
Motion om kommunintern klimatkompensation på tjänsteresor

	Samråd om förslag till havsplaner
	Förslag till beslut gällande remissvar på förslag till statlig havsplan
	Inbjudan till samråd om förslag till havsplaner
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken med pendeltåg till Luleås förorter
	Förslag till beslut gällande medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken med pendeltåg till Luleås förorter
	Sida 1
	Sida 2

	Kvalitet & samhällsutveckling förslag till beslut angående medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken med pendeltåg till Luleås förorter
	Sida 1
	Sida 2

	Medborgarförslag om att utöka kollektivtrafiken till Luleås förorter

	Begäran trafikplikt inför ny upphandling skärgårdstrafik 2018
	Begäran trafikplikt inför ny upphandling skärgårdstrafik 2018

	Värdskap för Forum Jämställdhet 2019
	Förslag till beslut avseende finansiering av projektet värdskap för Forum Jämställdhet
	Sida 1
	Sida 2

	Projektplan värdskap för Forum Jämställdhet 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6


	Granskning av god ekonomisk hushållning
	Kommunledningsförvaltningens yttrande över revisionsrapporten Granskning av god ekonomisk hushållning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Slutdokument, Granskning av god ekonomisk hushållning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29


	Pensionspolicy för anställda
	Pensionspolicy för anställda
	Sida 1
	Sida 2

	Förslag till ny pensionspolicy
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Pensionspolicy 2007-01-15
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9

	Pensionsbestämmelser för förtroendevalda OPF-KL reviderad 2017-09-25
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Samverkansavtal forskarskola, praktiknära skolforskning
	Förslag till beslut avseende samverkansavtal om forskarskola
	Sida 1
	Sida 2

	Samverkansavtal forskarskola, praktiknära skolforskning
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5


	Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans koppling till Luleå
	Förslag till beslut gällande motion om att uppmärksamma Nils Edén 
	Sida 1
	Sida 2

	Stadsbyggnadsnämndens förslag till beslut angående motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans koppling till Luleå
	Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut angående motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans koppling till Luleå 
	Sida 1
	Sida 2

	Kulturnämndens förslag till beslut angående Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans koppling till Luleå
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut KF 2017-10-23
Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans koppling till Luleå
	Motion om att uppmärksamma Nils Edén och hans koppling till Luleå

	Redovisning handläggning av medborgarförslag per 22 april 2018
	Förslag till beslut gällande redovisning av handläggning av medborgarförslag per 22 april 2018
	Förteckning över medborgarförslag per 22 april 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15


	Redovisning av handläggning av motioner per 22 april 2018
	Förslag till beslut gällande redovisning av handläggning av motioner per 22 april 2018
	Förteckning över motioner per 22 april 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Information från polisen om hot och våld mot förtroendevalda
	Information från polisen om hot och våld mot förtroendevalda




